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Geachte Lezers,

Het is nuttig en zeer aan te bevelen zich dikwijls met Jezus’ lijden in de hof van Olijven 
te verenigen!

Op de avond van Witte Donderdag, nadat onze Heer het H. Misoffer en het Priester-
schap had ingesteld, en na het verraad van Judas, begaf Hij zich naar de hof van Olijven 
om te bidden, Gethsemani, vanwege de olijvenpers die er stond. Zijn uur was gekomen. 

Daar zette Hij vrijwillig zijn ziel open voor de aanstormende zee van smarten en 
klaagde tegenover drie van Zijn Apostelen: “Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijf hier 
en waak.” (Mc 14, 34) Is dat niet de smeekbede van een mens in nood: “Blijf bij mij!” 
Dit woord moet toch door alle eeuwen heen ook tot ons doordringen! Of laat het ons 
koud, terwijl wij toch genoeg beseffen wat in nood zijn betekent? Kunnen we onze 
Verlosser in Zijn zielsangsten en doodstrijd alleen laten, terwijl wij in de tijd, dus nu – 
bij God is geen tijd – wel de mogelijkheid hebben ons bij Hem op te houden, bewust 
in Zijn buurt te blijven en te troosten in de eucharistische aanbidding, bijvoorbeeld op 
Witte Donderdag, op alle andere donderdagen of de eerste vrijdagen?

Hij geraakte in hevige doodstrijd, agonie zegt de H. Evangelist Lucas. Beladen 
met al de zonden van de wereld werd Hij ter aarde neergedrukt. Hij aanschouwde al 
het lijden, dat Hem wachtte, zag de ondank van de mensen en ontelbare zielen verloren 
gaan, voor wie al Zijn lijden vruchteloos zou zijn. Hij was bezorgd voor Zijn Apostelen 
en leerlingen. Hij zweette bloed!

Hij vroeg de Vader of deze bittere kelk Hem niet kon voorbijgaan, want Zijn 
menselijke natuur sidderde hiervoor. “Maar,” sprak Hij, “niet wat Ik wil, maar wat 
Gij wilt.” (ibid. 36)

Hij zocht troost bij Zijn Apostelen, die echter sliepen. Vermoeidheid en droefheid 
waren hun te machtig geworden. “Waak en bid, opdat gij niet in bekoring komt. De 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (ibid. 37-38) 

Een engel brengt troost door Hem de vele vruchten van Zijn lijden voor te houden 
en door te wijzen op het langdurig effect van Zijn Verlossing, op de getrouwen – on-
danks wereldse verlokking – veel later in de tijd, op die “engelen” van troost die met 
Hem willen waken in het uur van aanbidding, alsof ze in Gethsemani zijn. Hij kan 
nu niet meer lijden, maar die wakende bidders troosten wel degelijk, dat zij het zich 
bewust zijn, omdat ze deel uitmaken van de troost die Hij toen nodig had en ondervond. 

“Sta op en laat ons gaan.” (Mt 26, 46) Hij is bereid! Wat een voorbeeld van gebed 
en zelfoverwinning!

Wij kunnen ons met Jezus verenigen en Hem troosten door dagelijks eens aan Zijn 
geestelijk lijden te denken, of een H. Mis in vereniging hiermee te laten opdragen, 
al is ze ook nog voor een andere intentie, of Hem te vergezellen in de eucharistische 
aanbidding. Deze liefdevolle devotie (imprimatur, Mgr. Macario Tinti, Fabiano (I) 
23-11-1963) brengt veel genaden en gunsten, zoals: volmaakt berouw, overwinning 
over bekoringen, kracht om angst te overwinnen en licht om Gods wil te volbrengen.

Pater Carlo de Beer
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Ze hebben Hem onttroond
Hoofdstuk 2

De natuurlijke orde en het liberalisme

“De vrijheid staat niet aan het begin, maar blijkt pas op het einde. 
Ze is niet aan de wortel te zien, maar aan de bloemen en de vruchten.”

Charles Maurras.

Er is een boek dat ik bijzonder kan aan-
bevelen aan hen die een duidelijk en 
volledig overzicht over het liberalisme 
wensen, om aan de hand daarvan voor-
drachten op te stellen voor personen, 
waaronder zelfs katholieken die aan 
de traditie gehecht zijn, die niet veel 
weten van de dwaling en haar vertak-
kingen, en die gewoon zijn ‘liberaal te 
denken’. Men realiseert zich vaak niet, 
hoe diep het liberalisme in heel onze 
maatschappij en in al onze gezinnen is 
doorgedrongen.

We geven grif toe, dat het ‘progressief 
liberalisme’ van een Giscard d’Estaing 
Frankrijk in de tijd omstreeks 1975 naar 
het socialisme heeft gevoerd; maar ge-
heel te goeder trouw blijven we menen 
dat de ‘liberale rechterzijde’ ons van de 
totalitaire dwingelandij kan verlossen. 
‘Weldenkende’ zielen vragen zich af of 
ze de liberalisering van abortus moe-
ten goed- of afkeuren, maar een ver-
zoekschrift om euthanasie toe te staan 
zouden ze wel willen ondertekenen. In-
derdaad, alles wat het etiket ‘vrijheid’ 
draagt, is nu al twee eeuwen omgeven 
met een aureool van luister die hoort 
bij dat heilig geworden woord. En toch, 
aan dat woord gaan we te gronde! Door 
het liberalisme worden zowel de bur-
germaatschappij als de Kerk vergiftigd.

Laten we het bedoelde boek dus 
even openslaan, namelijk: Libéralisme 
et socialisme van de priester Roussel, 
dat in 1926 is verschenen. Laten we 
de bladzijden lezen die het liberalisme 
heel duidelijk beschrijven1 en er een 
beknopt commentaar aan toevoegen.

“De liberaal is een mens met een fana-
tieke zucht naar onafhankelijkheid. Die 
prijst hij in ieder opzicht aan, tot in het 
absurde toe.”

Hier hebben we een definitie. We zullen 
nagaan, hoe die wordt toegepast en welke 
de vrijheden zijn die door het liberalisme 
worden opgeëist.
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Eerste liberalisering

“De onafhankelijkheid van het ware en 
goede t.o.v. het zijn: dat is de relati-
vistische filosofie van het bewegen en 
worden. De onafhankelijkheid van het 
verstand t.o.v. zijn object: het verstand 
is soeverein en behoeft zich niet te on-
derwerpen aan zijn object. Het verstand 
schept het object, vandaar een radicale 
evolutie van de waarheid: relativistisch 
subjectivisme.”

Wij moeten de twee sleutelwoorden on-
derstrepen: subjectivisme en evolutie.

Het subjectivisme is het toekennen van 
een ongebonden vrijheid aan het ver-
stand, terwijl de adel van het verstand 
juist bestaat uit het zich onderwerpen 
aan zijn object, in de volkomen overeen-
stemming of gelijkvormigheid van het 
denkend subject aan het gekende object.

Het verstand werkt als een foto-
toestel. Het moet de intelligibele2 vor-
men van het werkelijke nauwkeurig 
opnemen. Hoe getrouwer het de werke-
lijkheid opneemt, des te volmaakter is 
het. Daarom wordt de waarheid gede-
finieerd als de volkomen overeenstem-
ming van het verstand met het ding. 
Waarheid is het in overeenstemming 
zijn van het denkbeeld met zijn voor-
werp, met wat is. Het verstand schept 
de dingen niet, de dingen worden door 
het verstand erkend zoals ze zijn. Bij-
gevolg hangt de waarheid van wat men 
beweert af van wat is. Ze is iets ob-
jectiefs. Hij die naar waarheid zoekt, 
moet zijn eigen verlangens onderdruk-
ken, moet alle fantasieproducten laten 
varen en er van afzien om de waarheid 
uit te vinden.

Maar bij het subjectivisme wordt de 
waarheid door het verstand opgebouwd: 
het object wordt onderworpen aan het 
subject! Het subject wordt het middel-
punt van alle dingen. De dingen zijn 
niet meer wat ze zijn, maar wat ik denk. 
De mens beschikt dan naar eigen goed-
dunken over de waarheid. Filosofisch 
beschouwd wordt de dwaling idealisme 
genoemd, maar als we haar uit moreel 
oogpunt bekijken, noemen we dat libe-
ralisme. De waarheid zal dus verschil-
len per individu en sociale groep. Ze is 
onontkoombaar verdeeld. Niemand mag 
beweren, dat hij haar alleen volkomen 
bezit. Waarheid ontwikkelt zich en is het 
resultaat van eindeloos onderzoek. Het 
valt op, hoe dat alles volkomen in strijd 
is met Onze Heer Jezus Christus en Zijn 
Kerk.

Historisch gezien is die emancipatie van 
het subject t.o.v. het object (het zijnde) 
door drie personages verwezenlijkt:

• Eerst  Luther, die het leergezag van 
de Kerk afwijst en alleen maar de 
Bijbel bewaart, want hij verwerpt 
tussen mens en God elke geschapen 
tussenpersoon. Steunend op een vals 
begrip van de inspiratie door de H. 
Schrift, de individuele inspiratie, 
voert hij het vrije onderzoek in.

• Vervolgens Descartes, gevolgd door 
Kant. Die maken van het subjecti-
visme een systeem: de rede is in 
zichzelf opgesloten; ze kent slechts 
haar eigen gedachte: het cogito van 
Descartes en de ‘categorieën’ van 
Kant. De dingen zelf zijn onkenbaar.

Ze hebben Hem onttroond
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• Tenslotte Rousseau: los van zijn 
object en zonder gezond verstand 
staat het subject hulpeloos tegen de 
heersende opvattingen. Het denken 
van de individuele mens zal opgaan 
in de publieke opinie, d.w.z. het in-
dividu lost zich op in de opvattingen 
van iedereen of  van de meerderheid. 
En die opvattingen worden gevormd 
door de techniek van de massa-ma-
nipulatie, door de media in handen 
van geldmagnaten, politici, vrijmet-
selaars, enz. Als het intellectuele li-
beralisme zich vrij kan ontplooien, 
dan vervalt het tot totalitair denken. 
Nadat het object is afgewezen, zien 
we het subject vervagen. Het wordt 
dan rijp voor alle mogelijke vormen 
van slavernij. Door de vrijheid van 
denken te verheerlijken loopt het 
subjectivisme uit op de vernietiging 
ervan.

De tweede eigenschap van het intellec-
tuele liberalisme waarop wij de aandacht 

hebben gevestigd, is de evolutie. Door 
het primaat van de werkelijkheid af te 
wijzen wordt de liberaal ertoe gebracht, 
de onveranderlijke wezenskenmerken 
van de dingen te verwerpen. Voor hem 
hebben dingen geen wezen. Er is geen 
vaste menselijke natuur, die door defini-
tieve wetten van de Schepper beheerst 
wordt. De mens is onderworpen aan een 
eeuwig voortschrijdende evolutie. De 
mens van gisteren was niet de mens van 
vandaag. Zo vervallen we tot relativisme, 
sterker nog: de mens schept zichzelf! Hij 
is de maker van zijn eigen wetten, die 
hij voortdurend moet omwerken volgens 
de enige onverbiddelijke wet, die van de 
noodzakelijke vooruitgang. Zo krijgen 
we evolutie op elk gebied: het biologi-
sche (Lamarck en Darwin), het intellec-
tuele (het rationalisme en zijn mythe van 
de eindeloze vooruitgang van het men-
selijk verstand), het morele (vrijmaking 
van ‘taboes’) en het politiek-religieuze 
(emancipatie van alle gemeenschappen 
ten opzichte van Jezus Christus).

Immanuel KantRené Descartes
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Het toppunt van evolutionistische waan-
zin is bereikt met pater Teilhard de Char-
din (1881-1955), die in naam van een ps-
eudowetenschap en een pseudo-mystiek 
beweerde dat de materie vergeestelijkt, 
de natuur overgaat in bovennatuur en de 
mensheid in Christus: een drievoudige 
verwarring, uitgezaaid door een met het 
katholiek geloof onverenigbaar evoluti-
onistisch monisme.

Voor het geloof betekent de evolutie de 
dood. Toch spreekt men van een evolue-
rende Kerk. Men wil een voor verande-
ring vatbaar geloof. “U moet zich onder-
werpen aan de levende Kerk, aan de Kerk 
van vandaag,” schreef men mij uit Rome 
in 1975, alsof de Kerk van vandaag niet 
identiek zou moeten zijn aan de Kerk van 
gisteren. Ik antwoordde hun: “In dat ge-
val zal morgen niet meer wáár zijn wat u 
vandaag vertelt!” Die lieden hebben geen 

flauw idee van ‘waarheid’ en ‘zijn’. Het 
zijn modernisten.

Tweede liberalisering 

“De onafhankelijkheid van de wil t.o.v. 
de rede. Als willekeurige en blinde 
kracht hoeft de wil zich niet te bekom-
meren om het oordeel van de rede. De 
wil schept het goede, zoals de rede het 
ware.”

In één woord: de heerschappij van de 
willekeur: sic volo, sic jubeo, sit pro ra-
tione voluntas!3

Derde liberalisering 

“De onafhankelijkheid van het gewe-
ten tegenover de objectieve regel, de 
wet. Het geweten werpt zichzelf op als 
hoogste morele wet.”

Volgens de liberaal beperkt de wet de 
vrijheid. Ze legt hem eerst een morele 
dwang op: de plicht, en dan een fysieke: 
de straf. Wet en dwang gaan in tegen de 
menselijke waardigheid en het geweten. 
De liberaal verwart vrijheid met losban-
digheid. Maar Onze Heer Jezus Christus 
is de levende wet, omdat Hij het Woord 
van God is: hier zien we alweer de diepe 
kloof tussen de liberaal en Onze Heer.

Vierde liberalisering

“De onafhankelijkheid van ongeregel-
de gevoelens tegenover de rede: dat is 
een van de kenmerken van de roman-
tiek, die een vijand is van het primaat 
van de rede.”

Ze hebben Hem onttroond
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De romanticus zwaait graag in het wilde 
weg met slogans. Hij veroordeelt geweld, 
bijgeloof, fanatisme, conservatisme en 
racisme, waarbij hij aan die woorden de 
betekenis toekent die fantasie en harts-
tochten van de mens eraan hechten. En 
tegelijkertijd geeft hij zich uit voor apos-
tel van vrede, vrijheid, verdraagzaamheid 
en pluralisme.

Vijfde liberalisering

“De onafhankelijkheid van het lichaam 
tegenover de ziel, van de instincten te-
genover de rede heeft als gevolg een 
totale  ommekeer van de menselijke 
waarden.”

Zo gaat men de seksualiteit verheerlijken 
en als iets heiligs vereren; zo worden de 
twee huwelijksdoeleinden (voortplanting 
en opvoeding enerzijds, tempering van 
vleselijke lusten anderzijds) omgekeerd 
door het lichamelijk genot en ‘het open-
bloeien van de echtelieden’ of de twee 
‘partners’ als eerste huwelijksdoel te 
verkondigen. Dat betekent de verwoes-
ting van huwelijk en gezin, om nog maar 
te zwijgen over de afdwalingen die het 
heiligdom van het huwelijk omvormen 
tot een biologisch laboratorium, of die 
het nog niet geboren kind gebruiken als 
winstgevende grondstof voor de cosme-
tica-industrie.4

Zesde liberalisering

“De onafhankelijkheid van het heden 
tegenover het verleden; vandaar de 
minachting voor de traditie, en de zie-
kelijke hang naar nieuwigheden onder 
voorwendsel van vooruitgang.”

Dat is een van de door de H. Pius X aan-
gewezen oorzaken van het modernisme:

“De verwijderde oorzaken kunnen naar 
Onze mening tot twee herleid worden: de 
zucht naar iets anders en de hoogmoed. 
Als de zucht naar iets anders niet wijs 
in toom gehouden wordt, is dat op zich 
alleen al voldoende om alle dwalingen 
te verklaren. Dat was ook de mening 
van Onze voorganger Gregorius XVI, 
die schreef: ‘Het is zeer bedroevend te 
moeten zien waartoe de verdwazing van 
het menselijk verstand al niet komt, als 
men toegeeft aan de zucht naar nieuwig-
heden’.”5

Zevende liberalisering

“De onafhankelijkheid van het indivi-
du t.o.v. elke vorm van gemeenschap. 
Onafhankelijkheid tegenover elke 
vorm van gezag en alle natuurlijke 
hiërarchie: onafhankelijkheid van de 
kinderen tegenover hun ouders, van 
de vrouw tegenover haar man [bevrij-
ding v.d. vrouw], van de werknemer 
tegenover zijn werkgever, van de ar-
beidersklasse tegenover de burgerstand 
[klassenstrijd].”

Het politieke en sociale liberalisme komt 
neer op individualisme. De eenheid waar 
het liberalisme van uitgaat is het indivi-
du.6 Het individu wordt beschouwd als 
een absoluut rechtssubject (de ‘rechten 
van de mens’). Er is geen sprake van 
plichten tegenover zijn Schepper, zijn 
superieuren of zijn medemensen. Vooral 
wordt er niet gesproken over de rechten 
van God! Het liberalisme wil alle natuur-
lijke gezagsstructuren uit de maatschappij 
verwijderen. Maar als het dat doet, laat 
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het de mens alleen staan zonder verweer 
tegenover de massa waarin hij slechts een 
willekeurig verschuifbare pion is, tegen-
over de massa die hem totaal opslokt.

De sociale leer van de Kerk daarentegen 
zegt dat de maatschappij geen vormeloze 
massa individuen is7, maar een geordend 
organisme van op elkaar afgestemde en 
hiërarchisch ingedeelde sociale groepen: 
het gezin, de ondernemingen en ambach-
ten, de corporaties van vakgroepen,  en 
tenslotte de Staat. De corporaties ver-
enigen werkgevers en werknemers van 
hetzelfde beroep voor de verdediging en 
bevordering van hun gemeenschappelij-
ke belangen. De klassen zijn niet elkaars 
tegenstanders, maar van nature bestemd 
om elkaar aan te vullen.8

De wet Le Chapelier van 14 juni 1791 
maakte, door het verbod op de verenigin-
gen, een einde aan de gilden die sinds de 
Middeleeuwen het grote middel waren 
om de sociale vrede te bewaren: die wet 
was de vrucht van het liberale individu-
alisme. In plaats van de arbeiders te ‘be-
vrijden‘ heeft ze hen verpletterd. En toen 
in de 19e eeuw het kapitaal van de heer-
sende klasse de tot een vormeloze massa 
proletariërs afgezakte arbeidersstand had 
platgewalst, kreeg men het op initiatief 
van de socialisten in zijn hoofd om de 
arbeiders te hergroeperen in vakbonden. 
Maar door van de gezochte tegenstel-
ling tussen kapitaal en proletariaat een 
algemeen maatschappelijk probleem te 
maken, hebben de vakbonden de sociale 
conflicten alleen maar verergerd. 

We weten dat die tegenstelling of ‘klas-
senstrijd’ de grondslag is van de marxis-
tische theorie van het dialectisch materi-

alisme.9 Zo heeft een vals probleem een 
vals systeem doen ontstaan: het commu-
nisme.10 Nu is sinds Lenin de klassenstrijd 
het geliefkoosde wapen geworden van de 
communistische revolutie.11

Uit dat alles moeten we deze con-
clusie trekken: zowel de geschiedenis als 
de filosofie tonen onbetwistbaar aan dat 
het liberalisme van nature naar totalita-
risme en communisme voert. We kunnen 
zeggen, dat het de ziel is van alle moderne 
revolutie, ja zelfs van de Revolutie zonder 
meer.

1.  Hoofdstuk 1.
2.  Slechts door het verstand kenbaar.
3.  Zo wil ik het, zo beveel ik het en mijn wil zij rede ge-

noeg!
4.  Vgl. het tijdschrift Fideliter nr. 47.
5.  Encycliek Pascendi Dominici Gregis, 8 september 1907.
6.  Daniel Raffard de Brienne, Le deuxième étendard, blz. 25
7.  Vgl. Pius XII, kersttoespraak over de radio, 24 decem-

ber 1944.
8.  Vgl. Leo XIII, encycliek Rerum Novarum,15 mei 1891.
9.  Dat wil zeggen: door de steeds verdergaande uitbuiting 

van de arbeider zou tenslotte volgens Marx het kapita-
lisme ineenstorten en de ideale staat ontstaan.

10.  Vgl. Pius XII, encycliek Divini Redemptoris, 19 maart 
1937, par. 15.

11.  Ibid. par. 9.

Ze hebben Hem onttroond
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Hoofdstuk 3
Onze Heer Jezus Christus en het liberalisme

“De waarheid zal u vrijmaken.”1

Ik heb u uitgelegd hoe het liberalisme een 
opstand van de mens is tegen de door de 
Schepper ontworpen natuurlijke orde, een 
opstand die uitloopt op de individualisti-
sche staat waarin allen gelijkgeschakeld 
zijn en opgesloten zitten in een concentra-
tiekamp. Nu moet ik u nog aantonen dat 
het liberalisme zijn aanvallen ook richt 
op de bovennatuurlijke orde, die van de 
Verlossing, kortom, dat het liberalisme ten 
doel heeft het Rijk van Onze Heer Jezus 
Christus zowel bij de mensen individueel 
als in het staatsbestel te vernietigen. 

Tegenover de bovennatuurlijke orde ver-
kondigt het liberalisme twee nieuwe vor-
men van onafhankelijkheid die ik nu wil 
laten zien.

Achtste liberalisering

“Rede en wetenschap zijn onafhankelijk 
van het geloof: dat is het rationalisme, een 
denkrichting die de rede ziet als hoogste 
rechter en maatstaf van de waarheid, die 
aan zichzelf genoeg heeft en ontkent, dat 
er een macht boven haar bestaat.” 

Die opvatting wordt rationalisme ge-
noemd. 

Daarop steunend wil het liberalisme de 
rede losmaken van het geloof, dat ons 
definitief geformuleerde dogma’s oplegt, 
dogma’s waaraan het verstand zich moet 
onderwerpen. De hypothese dat sommige 
waarheden de verstandelijke vermogens 
te boven gaan, is zonder meer onaan-

vaardbaar. Dogma’s moeten onderworpen 
worden aan een grondig onderzoek door 
rede en wetenschap, en wel voortdurend, 
immers de wetenschap gaat steeds voor-
uit. De wonderen van Jezus Christus en 
het bovennatuurlijke in het leven van de 
heiligen, dat alles moet anders worden 
uitgelegd en ontmythologiseerd worden. 
Men moet de ‘Christus van het geloof’, 
een stuk geloofsfantasie van de aposte-
len en de eerste christengemeenschappen, 
zorgvuldig onderscheiden van de ‘histori-
sche Christus’, die alleen maar mens was. 
Hoe duidelijk is het toch, dat het rationa-
lisme de Godheid van Onze Heer Jezus 
Christus en de goddelijke Openbaring 
totaal afwijst! 

Ik heb al uitgelegd dat de revolutie van 
1789 heeft plaatsgevonden in het teken 
van de godin van de rede. Al op het ti-
telblad van de Encyclopédie van Dider-
ot (1751) prijkte het tafereel van de ge-
kroonde rede. Veertig jaar later werd de 
vergoddelijkte rede het voorwerp van een 
openbare eredienst.

“Op 20 brumaire (10 nov. 1793), drie da-
gen nadat een aantal priesters met aan het 
hoofd de Parijse bisschop Gobel voor de 
Assemblée hun priesterschap hadden ‘af-
gelegd’, stelde Chaumette voor om de dag 
waarop ‘de rede het recht weer in handen 
had genomen’, plechtig te vieren. Men 
haastte zich om zo’n nobel idee te ver-
wezenlijken en besloot dat de Eredienst 
van de Rede op grootse wijze zou wor-
den gevierd in de Notre Dame van Parijs. 



10   Informatieblad   Nr. 301  maart 2018

Onder leiding van de schilder David werd 
die kerk daartoe heel speciaal versierd. 
Boven op een berg papier-maché stond 
een tempeltje in Griekse stijl met daarin 
een knappe danseres die heel trots was 
op haar promotie tot godin van de rede. 
Rijen meisjes met bloemenkroontjes zon-
gen hymnen. Toen het feest zonder veel 
belangstelling was afgelopen, trok men in 
processie met de ‘rede’ naar de Conventi-
on Nationale, waar de voorzitter de godin 
omhelsde.”2

 Maar dat al te radicale rationalisme be-
viel Robespierre niet. Toen hij in maart 
1794 de ‘exagérés’ (fanatiekelingen) had 
afgemaakt, 

“was hij van mening, dat zijn almacht 
moest berusten op een edele theologi-
sche basis en dat hij de kroon op zijn werk 
moest zetten door het invoeren van een 
‘Eredienst van het Opperwezen’, waarvan 
hij de hogepriester zou zijn. Op 18 floréal 
van het jaar II (7 mei 1794) hield hij een 
rede ‘over het verband tussen de religi-
euze morele opvattingen enerzijds en de 
Republikeinse beginselen en nationale 
feesten anderzijds’. De Conventie vond 
goed, dat die rede werd afgedrukt. Ro-
bespierre verzekerde dat ‘de idee van het 
Opperwezen en de onsterfelijkheid van de 
ziel’ een voortdurende vermaning was om 
rechtvaardig te zijn, dus sociaal en repu-
blikeins. De nieuwe eredienst zou die van 
de deugdzaamheid worden. Er verscheen 
een decreet volgens hetwelk het Franse 
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volk de twee axioma’s van de theologie 
van Robespierre erkende. Om dat feit te 
bekrachtigen zou er op de voorgevel van 
de kerken een inscriptie worden aange-
bracht. Dan volgde er een lijst van feest-
dagen waarop niet gewerkt mocht wor-
den. Die lijst besloeg twee kolommen. 
Het eerste feest op de lijst was dat van 
‘het Opperwezen en de natuur’. Er werd 
besloten, dat het op 20 prairial (8 juni 
1794) zou worden gevierd. Zo geschiedde 
inderdaad. Het feest begon in de tuin van 
de Tuilerieën, waar een monsterpop die 
het atheïsme voorstelde door de vlammen 
van een reusachtige stapel hout werd ver-
teerd. Ondertussen hield Robespierre een 
quasi-mystieke toespraak. Daarna zong 
de menigte gelegenheidsliederen. Het 
feest werd voortgezet met een optocht 
tot op het Champ-de-Mars. Alle deelne-
mers liepen achter een met rode doeken 
behangen en door acht ossen getrokken 
wagen vol korenaren en bladeren. Tussen 
dat groen prijkte een vrijheidsbeeld”.3

Die hersenspinsels van het rationalisme, 
die ‘variaties’ van de ‘godsdienst binnen 
de grenzen van de pure rede’4 alleen al, 
zijn voldoende bewijs dat het rationalisme 
niet deugt.

Negende liberalisering 

“De onafhankelijkheid van de mens, het 
gezin, het beroep en vooral de staat ten 
opzichte van God, Jezus Christus en de 
Kerk moet, al naar het gezichtspunt dat 
men kiest, uitlopen op naturalisme, laïcis-
me en latitudinarisme [of indifferentisme] 
(. . .). En dat moet wel uitlopen op open-
lijke geloofsafval van de volkeren die het 
koningschap van Jezus Christus over de 

maatschappij afwijzen en het goddelijk 
gezag van de Kerk miskennen.” 

Die dwalingen wil ik door enkele be-
schouwingen nader toelichten:

1.

Het naturalisme huldigt de opvatting dat 
de mens binnen het gebied van de natuur 
gevangen blijft en door God helemaal niet 
bestemd is voor een bovennatuurlijke toe-
stand. 

Maar in werkelijkheid ligt de zaak 
heel anders: God heeft de mens niet in 
een zuiver natuurlijke toestand gescha-
pen. God heeft de mens in het begin al in 
een bovennatuurlijke toestand geplaatst. 
God, zegt het Concilie van Trente, had de 
eerste mens geschapen ‘in een staat van 
heiligheid en rechtvaardigheid’5 Dat de 
mens van de heiligmakende genade werd 
beroofd, was het gevolg van de erfzon-
de, maar de Verlossing handhaaft het plan 
van God: de mens blijft voor de boven-
natuurlijke orde bestemd. Teruggebracht 
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worden tot de natuurlijke orde is voor een 
mens een gewelddadige toestand die niet 
door God wordt gewild. Kardinaal Pie, 
die erop wijst dat niet de natuurlijke staat 
op zichzelf, maar de ontzetting uit de bo-
vennatuurlijke orde slecht is, houdt ons 
het volgende voor: 

“U moet dus verkondigen, dat de mense-
lijke rede haar eigen vermogens en hoe-
danigheden heeft. U moet verkondigen, 
dat de natuurlijke deugd een echt-morele 
goedheid bezit, waarop God niet minach-
tend neerziet en waarvoor Hij individuen 
en volkeren door natuurlijke en tijdelijke 
beloningen, ja soms hoge gunsten, graag 
wil belonen. Maar u moet ook verkondi-
gen, en met argumenten die één zijn met 
het wezen van het christendom, bewijzen, 
dat de natuurlijke deugden en het natuur-
lijke verstand de mens niet kunnen voeren 
naar zijn laatste doel: de zaligheid in de 
hemel. 

U moet verkondigen, dat het dogma on-
ontbeerlijk is en dat de bovennatuurlijke 
orde waarin de grondlegger van onze na-
tuur ons door een uitdrukkelijke wils- en 
liefdesdaad heeft geplaatst, verplichtend 
en noodzakelijk is. U moet verkondigen, 
dat men niet vrij is om Jezus Christus al 
dan niet aan te hangen en dat er buiten 
Zijn geopenbaarde wet geen zuiver en 
evenwichtig filosofisch stelsel bestaat 
waarin iedereen, hoogontwikkelde geest 
of man uit het volk, zijn gewetensrust en 
een geregeld leven kan vinden. 

U moet verkondigen, dat de mens niet al-
leen het goede moet doen, maar dat hij het 
ook moet doen met een bovennatuurlijke 
intentie, in naam van het geloof, anders 
zullen zijn daden niet leiden naar het eind-

doel dat God heeft aangewezen, nl. het 
eeuwig hemels geluk.”6

De door God feitelijk gewilde toestand 
van de mensheid is zo, dat de maatschap-
pij niet kan worden geordend en ook niet 
kan voortbestaan buiten Onze Heer Jezus 
Christus. De H. Paulus verkondigt:  

“Want in Hem is alles geschapen, wat in 
de hemel is en op de aarde (...). Alles is 
geschapen door Hem en voor Hem. Hij 
is vóór alles, en alles bestaat in Hèm.”7

Het is Gods plan “alles weer samen te 
brengen in Christus”8, d.w.z. alles onder 
één hoofd te brengen, Christus. Paus Pius 
X zal dat woord van de H. Paulus als de-
vies nemen: “Omnia instaurare in Chris-
to”, alles grondvesten op en herstellen in 
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Christus, niet alleen de godsdienst, maar 
ook de burgerlijke maatschappij. 

“Neen, Eerwaarde Broeders, we moeten 
het in onze tijden van anarchie op sociaal 
en intellectueel gebied, nu iedereen zich 
als leraar en wetgever opwerpt, krachtig 
onderstrepen, men kan de maatschappij 
niet anders opbouwen dan God het heeft 
gedaan; men richt geen gemeenschap op, 
als God er niet de grondslag voor legt en 
de opbouw niet leidt; neen, de bescha-
ving moet niet meer worden uitgevonden; 
evenmin moet er een nieuwe stad in de 
wolken worden gebouwd. Beschaving is 
er geweest en is er nu nog: de christelijke 
beschaving, de katholieke maatschappij. 
We hoeven ze maar te handhaven op haar 
natuurlijke en goddelijke grondslagen en 
moeten ze voortdurend verdedigen tegen 
de steeds weer hernieuwde aanvallen 
van verderfelijke utopie, opstandigheid 
en goddeloosheid: ‘Omnia instaurare in 
Christo’”9

In zijn meesterwerk Pour qu’Il règne, 2e 
deel met de titel: “De opwerpingen tegen 
het Koningschap van Onze Heer Jezus 
Christus over de maatschappij”, schrijft 
J. Ousset uitstekende blad-zijden over het 
naturalisme. Hij vestigt de aandacht op 
drie soorten naturalisme:

• een ‘agressief of schreeuwerig aan-
geprezen naturalisme’, dat zelfs het 
bestaan van het bo-vennatuurlijke 
loochent, dat van de rationalisten 
(vgl. hierboven); 

• vervolgens het ‘gematigd natura-
lisme’ dat het bovennatuurlijke niet 
ontkent, maar weigert er een domi-
nerende rol aan toe te kennen, omdat 

volgens die opvatting alle godsdien-
sten een manifestatie zijn van het re-
ligieus gevoel: dat is het naturalisme 
van de modernisten;

• tenslotte het ‘inconsequente natura-
lisme’, dat het bestaan en de domi-
nerende rol van het bovennatuurlijke 
wel erkent, maar het beschouwt als 
een “gegeven dat men serieus kan ne-
men of niet”; dat is het naturalisme 
in het alledaagse leven van veel laffe 
christenen. 

2.

Het laïcisme is een vorm van naturalisme 
op politiek gebied. Het beweert, dat de 
maatschappij kan en moet worden inge-
richt en kan bestaan zonder ook maar in 
het minst rekening te houden met God, 
godsdienst en Jezus Christus, zonder te 
erkennen dat Jezus Christus recht heeft 
op soevereiniteit, d.w.z. er recht op heeft 
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om op heel de burgerlijke wetgeving het 
stempel te drukken van Zijn leer. De aan-
hangers van het laïcisme willen dus de 
staat scheiden van de Kerk – de staat mag 
de katholieke godsdienst niet begunstigen 
en de christelijke beginselen niet als de 
zijne erkennen – en de Kerk scheiden van 
de staat; de Kerk is met alle andere ge-
meenschappen tegenover de staat slechts 
een genootschap van gemeen recht; met 
haar goddelijke gezag en haar universe-
le zending mag helemaal geen rekening 
gehouden worden. Onderwijs en zelfs op-
voeding zullen dus, soms zelfs verplicht, 
‘openbaar’ en neutraal zijn, d.w.z. atheïs-
tisch. Laïcisme is staatsatheïsme zonder 
de naam! 

Op die echt-liberale dwaling van tegen-
woordig, door de Verklaring over de 
Godsdienstvrijheid van het Tweede Va-
ticaans Concilie zo op prijs gesteld, kom 
ik nog terug.

3.

Het indifferentisme verkondigt, dat het 
niet van belang is welke godsdienst de 
mens belijdt.

Pius IX veroordeelt de volgende dwaling: 
“De mens is vrij in het aannemen en belij-
den van de godsdienst die hij, geleid door 
het licht van zijn verstand, voor waar is 
gaan houden”10; “De mensen kunnen de 
weg naar de zaligheid vinden door het 
beoefenen van om het even welke gods-
dienst”11;  “We mogen best verwachten, 
dat allen die helemaal niet tot de ware 
Kerk van Christus behoren, de eeuwige 
zaligheid bereiken”12. 

De rationalistische of modernistische her-
komst van die stellingen valt onmiddellijk 
op. Bij die dwaling komt nog het indif-
ferentisme van de staat op godsdienstig 
gebied, die het beginsel huldigt, dat hij 
de ware godsdienst als zodanig niet kan 
onderkennen (agnostisme) en dus aan alle 
gezindten dezelfde vrijheid moet toestaan. 
Eventueel is hij er nog wel voor te vin-
den om aan de katholieke godsdienst, als 
die de godsdienst van de meeste burgers 
is, een feitelijke prioriteit toe te kennen. 
Maar hem als de ware erkennen, dat zou 
volgens de staat neerkomen op het weer 
invoeren van de theocratie. De staat om 
een oordeel vragen over de waarheid of 
onwaarheid van een godsdienst, betekent 
hem bevoegd verklaren tot iets waartoe 
hij niet in staat beweert te zijn. 

Mgr. Pie (toen nog geen kardinaal) heeft 
het aangedurfd om de Franse keizer Na-
poleon III te wijzen op die ernstige dwa-
ling. Ook bracht hij hem de katholieke 
leer van het Koningschap van Onze Heer 
Jezus Christus over de maatschappij on-
der ogen. In een gedenkwaardig gesprek 
gaf hij, onverschrokken als een apostel, de 
vorst een lesje in christelijk recht, ook wel 
genoemd publiek kerkelijk recht. Met dat 
beroemd onderhoud zal ik dit hoofdstuk 
besluiten. 

Het gesprek vond plaats op 15 maart 
1856, vertelt pater Théotime de Saint Just, 
aan wie ik de onderstaande aanhaling ont-
leen. De keizer liet er zich veel op voor-
staan, dat hij voor de godsdienst meer had 
gedaan dan de Restauratie zelf13, maar de 
bisschop antwoordde:14
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 “Gaarne erken ik zonder meer de grote 
waarde van de maatregelen die uwe ma-
jesteit op godsdienstig gebied heeft ge-
troffen en waardeer ik de diensten, sire, 
die u, vooral in de eerste jaren van uw re-
gering, aan Rome en de Kerk hebt bewe-
zen. Misschien heeft de Restauratie niet 
meer gedaan dan u. Maar laat mij eraan 
toevoegen, dat noch de Restauratie, noch 
u, voor God hebben gedaan wat er gedaan 
moest worden. Want geen van u beiden 
heeft Gods troon hersteld; want geen van 
u beiden heeft de beginselen van de re-
volutie afgezworen, ofschoon u de prak-
tische gevolgen ervan bestrijdt; want het 
sociale evangelie waardoor de staat zich 
laat leiden is nog altijd de Verklaring van 
de Rechten van de mens, die niets anders 
is, sire, dan de categorische ontkenning 
van de rechten van God. 

Maar het recht om over staten en 
personen te heersen is en blijft een recht 
van God. Toen Onze Heer op aarde 
kwam, heeft Hij niets anders gewild. Hij 
moet er heersen door de wetten te bezie-
len met Zijn geest, door de zeden te heili-

gen en de weg te wijzen in het onderwijs, 
door leiding te geven in bestuurscolleges, 
en het doen en laten van gezagsdragers 
en onderdanen juist te oriënteren. Overal 
waar Jezus Christus die heerschappij niet 
voert, heersen wanorde en verval. 

Nu, ik heb het recht u te zeggen, 
dat Hij bij ons niet heerst en dat onze 
grondwet niet die van een christelijke en 
katholieke staat is, integendeel. Ons pu-
bliek recht stelt wel vast, dat de katholieke 
godsdienst de godsdienst van de meeste 
Fransen is, maar voegt eraan toe dat de 
andere religies recht hebben op dezelfde 
bescherming. Komt dat niet neer op de 
nadrukkelijke verklaring, dat de grond-
wet waarheid en dwaling gelijkelijk 
beschermt? Wel, sire, weet u wat Jezus 
Christus zegt tot regeringen die zich aan 
zo’n tegenspraak schuldig maken? Jezus 
Christus, de Koning van hemel en aarde, 
antwoordt hun: “Ook Ik, regeringen, die 
elkaar opvolgt door u beurtelings omver 
te werpen, ook Ik verleen u allemaal de-
zelfde bescherming. Ik heb ze geboden 
aan uw oom, de keizer, aan de Bourbons 
en aan Louis Philippe: dezelfde bescher-
ming bood ik aan de Republiek en ook u 
zult die genieten”.

De keizer viel de bisschop in de rede: 

“En wat dan nog? Meent u, dat de tijd 
waarin wij leven zo’n stelsel vereist, en 
dat het ogenblik gekomen is om de theo-
cratie te vestigen die u van mij vordert? 
Denkt u niet, Monseigneur, dat daardoor 
alle boze hartstochten zouden worden 
ontketend?” 

“Sire, als grote politici zoals Uwe Ma-
jesteit mij voor de voeten gooien, dat het 
juiste ogenblik nog niet gekomen is, dan 
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moet ik er mij wel bij neerleggen, omdat 
ik geen groot politicus ben. Maar ik ben 
wel bisschop, en als bisschop antwoord ik 
hun: ‘Het ogenblik om te heersen is voor 
Jezus Christus nog niet gekomen ... , wel-
nu, dan is voor de regeringen het ogenblik 
nog niet gekomen om stand te houden’”.15

* * *

Ter afsluiting van de twee hoofdstukken 
over de aspecten van het liberalisme zou 
ik willen proberen om te laten uitkomen, 
waar het bij de bevrijding, die het libera-
lisme de mensen individueel of collectief 
voorspiegelt, in laatste instantie om gaat. 

Ik heb uitgelegd, dat het liberalisme 
de ziel is van elke revolutie. Het is sinds 
zijn ontstaan in de 16e eeuw ook de al-
omtegenwoordige vijand van Onze Heer 
Jezus Christus, de vleesgeworden God. Er 
is dus geen twijfel mogelijk; ik kan ver-
zekeren dat liberalisme precies hetzelfde 
is als revolutie. Liberalisme is revolutie 
op elk gebied. Het is de totale revolutie.

Mgr. Gaume heeft over de revolutie een 
paar regels geschreven die m.i. precies 
weergeven wat liberalisme is.

 “Als u haar het masker afrukt en haar 
vraagt: Wie ben je?, dan zal ze u antwoor-
den: “Ik ben niet, wat men wel denkt. Ik 
ben in ieders mond, maar er zijn maar 
enkelen die me kennen. Ik ben niet de 
beweging van de carbonari . . .  noch de 
volksopstand . . . noch de verandering 
van monarchie in republiek, noch de 
vervanging van de ene dynastie door de 
andere, noch de tijdelijke verstoring van 
de openbare orde. Ik ben niet het gehuil 
van de Jacobijnen, noch de razernij van 
de Montagnards, noch de gevechten op 

de barricaden, noch de plundering of de 
brandstichting, noch de guillotine of de 
massale verdrinkingen. Ik ben noch Ma-
rat, noch Robespierre, noch Babeuf, noch 
Mazzini, noch Kossuth. Die mannen zijn 
mijn zonen, maar niet ik. Hun misdrijven 
zijn mijn werk, maar niet mijn wezen. Die 
mannen en die misdrijven zijn voorbij-
gaande dingen, maar ik ben een blijvende 
toestand. 

Ik ben de afkeer van elke niet door de 
mens gevestigde orde waarin die mens 
niet koning en god tegelijk is. Ik ben de 
verkondiging van de rechten van de mens, 
zonder bekommernis om de rechten van 
God. Ik ben de macht die de religieuze 
en sociale staat baseert op de wil van de 
mens in plaats van op de wil van God. Ik 
ben de macht die God van de troon stoot 
en de mens op Zijn plaats zet. Daarom 
heet ik Revolutie, d.w.z. omverwerping16 
….” 

1.  Jh 8, 32
2.  Daniel-Rops, l’Église des révolutions, blz. 63.
3.  Ibid., blz. 63-64.
4.  Immanuel Kant, La religion dans les limites de la simple 

raison, 1793
5.  Dz 788.
6.  Kardinaal Pie, bisschop van Poitiers, Oeuvres, t. II, blz. 

380-381, aangehaald door Jean Ousset, Pour qu’Il rè-
gne, blz. 117.

7.  Kol. 1, 16-17.
8.  Ef. 1, 10.
9.  Brief over de Sillon Notre charge apostolique, 25 au-

gustus 1910.
10.  Syllabus, veroordeelde stelling nr. 15. 
11.  Ibid. nr. 16.
12.  Ibid. nr. 16.
13.  Pater Th. de Saint Just, La Royauté sociale de N.S. Jésus 

Christ, d’après le Cardinal Pie, Paris Beauchesne, 1925, 
blz. 117-121.

14.  Daardoor wordt aangeduid het herstel van de monarchie 
door Lodewijk XVIII na de Franse Revolutie en Napole-
on I. De Restauratie had helaas het liberale beginsel van 
de godsdienstvrij-heid tot regel verheven.

15.  Histoire du Cardinal Pie, t. I, boek II, blz. 698-699.
16. Mgr. Gaume, La Révolution, Recherches historiques, 

Lille, secr. Société St. Paul, geciteerd door Jean Ousset 
in Pour qu’Il règne, blz. 122.
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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)

Ongeschonden Moeder, bid voor ons.

Wat is de H. Kerk uitbundig om in de 
aanroepingen van de litanie, Maria’s 
maagdelijke zuiverheid te verheer-
lijken; want zowel de eretitel onge-
schonden, als de volgende “onbevlek-
te Moeder” slaan wederom daarop, 
ofschoon de eerste meer in verband 
staat met het goddelijk moederschap, 
terwijl de tweede meer Maria’s echte-
lijk leven, vooral na Jezus’ geboorte, 
op het oog heeft.

Wanneer wij Maria als onge-
schonden Moeder begroeten, dan be-
tuigen wij, dat zij maagd is gebleven, 
zowel bij de ontvangenis van haar 
Zoon, als bij Zijn geboorte. Beide 
waarheden mogen door geen katholiek 
in twijfel worden getrokken. Daarom 
ook veroordeelde Paus Siricius, in 
een concilie te Rome gehouden, de 
mening van hen die beweerden, dat 
Maria bij de geboorte van Christus 
had opgehouden in de volle zin van 
het woord maagd te zijn.

Deze ketterij was door een ze-
kere Jovinianus uitgedacht en werd 
eeuwen later door Calvijn weer op-
gerakeld. Met recht werd deze dwaal-
leer verworpen. Zou God die bij de 

ontvangenis een wonder had gewerkt 
ten einde Maria’s maagdelijkheid te 
bewaren, zou Hij bij Jezus’ geboorte 
geen wonder hebben gewerkt om het 
uiterlijk kenmerk van de maagdelijk-
heid in Maria’s lichaam te bewaren?

Had Maria haar Zoon volgens de 
gewone wetten van de natuur ter we-
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reld gebracht, dan had zij opgehouden 
in de volle zin van het woord maagd te 
zijn. En toch, de maagdelijkheid, zoals 
zij betaamde aan de Moeder van de 
Heer, eiste niet alleen smetteloosheid 
van de ziel, doch ook ongeschonden-
heid van het lichaam.

Inderdaad, Maria is moeder en maagd: 
Dei mater alma, atque semper virgo, 
maar maagd in de uitgebreidste be-
tekenis, en daarom wordt zij in de 
kerkelijke gezangen verheerlijkt als 
de Virgo singularis, de uitzonderlij-
ke Maagd, want dit roemvol mysterie 
heeft zich alleen in Maria verwezen-
lijkt.

Dat onze hemelse Moeder maagd bleef 
bij de ontvangenis van haar aanbid-
delijk Kind, was duidelijk door Isaïas 
voorspeld. In het boek van deze pro-
feet lezen wij, dat de koning van Juda 
Achaz met geheel zijn hof diep versla-
gen was, omdat de machtige Syriërs 

in bondgenootschap met Israël tegen 
hem te velde trokken. Om de vorst 
te bemoedigen, zond God de profeet 
tot Achaz en beloofde hem door zijn 
mond de hulp van de Allerhoogste. 
Om de waarheid van zijn belofte te 
staven, sprak hij deze wonderbare 
voorspelling: “Zie, een maagd zal 
ontvangen en een zoon baren, en zijn 
naam Emmanuel heten”.  (Is. 7, 14)

Wat belooft hier de profeet aan 
Juda’s koning? Ongetwijfeld een won-
derteken, dat zich hier zal openbaren 
in de ontvangenis van een maagd. 
Ging het immers om de ontvangenis 
of de geboorte langs natuurlijke weg, 
waarbij de maagdelijkheid ingeboet 
wordt, dan had de voorspelling geen 
zin, omdat daar niets ongewoons in 
zou zijn. De traditie van alle eeuwen 
heeft dan ook in die voorspelling de 
verheerlijking gezien van de maagde-
lijke ontvangenis van de goddelijke 
Moeder, en zij is in volmaakte harmo-
nie met de woorden van de aartsengel 
Gabriël bij de blijde boodschap. (Mt 
1, 23)

Deze waarheid belijden wij nog onop-
houdelijk, zowel in de twaalf artikelen 
van het geloof “Geboren uit de Maagd 
Maria”, als in de prefatie van de H. 
Mis, die de H. Kerk aan de maagde-
lijke Moeder van de Heer wijdt: “... 
et virginitatis gloria permanente, 
lumen aeternum mundo effudit ...” 
die de luister van de maagdelijkheid 
bewarend, het eeuwige licht over de 
wereld hebt uitgestort ... Dit voorrecht 
van Maria’s volmaakte ongeschonden-
heid bij Jezus’ geboorte wordt nog in 
een ander liturgisch gebed beleden, 
wanneer wij tot Maria zeggen: post 

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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partum virgo inviolata permansisti, 
na de geboorte van Christus zijt gij, o 
Maagd, ongeschonden gebleven.

En is dit voorrecht anderzijds niet een 
van de heerlijke vruchten van Maria’s 
Onbevlekte Ontvangenis? Zou Eva 
God getrouw gebleven zijn, dan had 
èn zij èn alle vrouwen hun kinderen 
zonder smart en zonder levensgevaar 
ter wereld gebracht, want eerst na de 
val van onze stamouders, sprak God in 
zijn verbolgenheid tot Eva: “In smart 
zult gij baren”. (Gen. 3, 16) Wij zijn 
als kinderen van rijke ouders, die hun 
fortuin verloren of verkwistten. Kin-
deren van gegoede familie mogen op 
een aanzienlijke nalatenschap reke-
nen, doch als hun ouders hun vermo-
gen verliezen, dan wordt ook de ar-
moede hun aandeel. Hadden Adam en 
Eva hun plichten trouw vervuld, dan 
hadden wij op een schitterende nala-
tenschap mogen rekenen; omdat zij 
echter hun vermogen hebben verkwist, 
daarom zijn wij, hun nakomelingen, 
zonder onrechtvaardigheid of hatelijk-
heid vanwege God, – kinderen die arm 
worden ten gevolge van de nalatigheid 
van hun ouders mogen toch niemand 
van onrechtvaardigheid beschuldigen, 
– aan lager wal gekomen, en hebben al 
onze voorrechten verloren.

Dat ondervinden niet het minst 
de moeders wanneer hun uur is ge-
komen. Maar die beroving geldt niet 
voor Maria, omdat zij geen deel had 
in de schuld van het eerste ouderpaar, 
daarom mag zij er de gevolgen niet 
van dragen. Had Maria bovendien 
niet ontvangen van de H. Geest? Zij 
is daarom op een geheel bovennatuur-
lijke wijze moeder geworden. Ligt 

het dan niet voor de hand, dat zij haar 
goddelijk Kind ter wereld bracht op 
een wijze die met de wetten van de 
natuur spot?

Inderdaad, Maria moest als het 
ware ook bij de geboorte van Jezus 
haar volle maagdelijkheid bewa-
ren, zodat zij door alle eeuwen heen 
mocht aangeroepen worden als onge-
schonden Moeder. Of kon Jezus, de 
heiligheid zelf, bij Zijn intrede in de 
wereld voor Zijn beminde Moeder een 
oorzaak van smart en van aantasting 
van haar maagdelijkheid geweest zijn? 
Zijn geboorte bezorgde hemel en aar-
de een nooit gesmaakte vreugde, en 
zij zou voor Maria een oorzaak van 
leed en smart geweest zijn? De enge-
len boodschapten de herders in Beth-
lehems velden een grote vreugde, die 
voor geheel het volk, dus op de eerste 
plaats voor Maria zou zijn.

Alles in Maria’s moederschap 

moest volmaakt zijn, en het Kind 
waardig, dat zij zou ter wereld bren-
gen.



20   Informatieblad   Nr. 301  maart 2018

Doch niet slechts redenen van betame-
lijkheid moeten ons van die waarheid 
overtuigen, maar zoals de catechis-
mus terecht opmerkt, “dat Maria altijd 
maagd gebleven is”, is een punt van 
ons heilig geloof, dat door de traditie 
wordt bevestigd.

Het zou ons te ver voeren, wil-
den wij het bewijs van de traditie in 
zijn volle kracht ontwikkelen door een 
wolk van getuigen op te roepen. Toch 
kunnen wij niet nalaten enige getuige-
nissen aan te halen om de leer van de 
H. Kerk te staven.

“Wie, en in welke eeuw, vraagt 
de H. Epifanius, heeft de naam van 
Maria uitgesproken zonder er de be-
naming maagd bij te voegen?”

Zelfs beroepen de heilige Va-
ders en kerkelijke schrijvers zich op 
de maagdelijke geboorte van Christus 
om Zijn Godheid te bewijzen. “Wie in 
en uit gaat, zonder het minste spoor na 
te laten, getuigt de H. Petrus Chryso-
logus, hij is niet van deze aarde, maar 
van de hemel, hij is niet mens, maar 
God.” De H. Augustinus drukt de-
zelfde gedachte in nagenoeg dezelfde 
bewoordingen uit; maar voegt er bij: 
“Christus is geboren uit een vrouw 
om te bewijzen dat Hij mens is, maar 
de eeuwige maagdelijkheid van Zijn 
Moeder verzekert ons, dat Hij God is”. 
En wie weet niet, dat de grote Maria-
vereerder, de H. Cyrillus van Alexan-
drië op de Kerkvergadering te Efese 
de ongerepte maagdelijkheid van de 
Moeder van de Heer met grote wel-
sprekendheid heeft verdedigd?

Wij moeten toegeven dat het geloofs-
punt niet uitdrukkelijk in het H. Evan-
gelie bevestigd wordt, maar toch is er 

in de H. Schrift een zekere grondslag 
te vinden. Lezen wij daar immers niet 
(Lc 2, 7), dat Maria het goddelijk Kind 
in doeken wond, en in een kribbe neer-
legde? Welnu, indien de allerheiligste 
Maagd moeder was geworden zoals 
andere vrouwen, zou zij daartoe wel-
licht niet in staat geweest zijn.

Zeker, wij geven toe, dat de 
woorden van het Evangelie nog waar 
zouden blijven, ook wanneer die be-
handeling van het Kind door een ander 
gedaan was, maar in deze zin heeft de 
overlevering die woorden nooit begre-
pen, en als het apocriefe Boek van Ja-
cobus een vroedvrouw in de grot van 
Bethlehem laat verschijnen, dan is het 
niet om haar diensten aan te bieden, 
maar om de maagdelijke geboorte van 
de Verlosser te laten betuigen.

Ook in deze zin moet de aanwe-
zigheid van de vroedvrouw op oude 
schilderijen en mozaïeken verklaard 
worden. Sommige kunstenaars echter, 
die Maria bij de geboorte van Christus 
ziek en bedlegerig voorstellen, heb-
ben zich, wellicht onbewust, aan de 
maagdelijke eer van Maria vergrepen. 
Wat zij dan op doek brachten, was niet 
de overtuiging van hun tijdgenoten, 
maar hun eigen opvatting, die totaal 
verkeerd was, omdat hun talent niet 
voldoende was voorgelicht door de 
kennis van de godsdienst, die zij noch-
tans wilden verheerlijken.

Wanneer dan iemand mocht vra-
gen: hoe is het goddelijk Kind ter we-
reld gekomen? Dan antwoorden de H. 
Vaders met een schitterende vergelij-
king tussen het wonder van de geboor-
te en het wonder van Jezus’ verschij-
ning in de opperzaal van Jeruzalem, 
na de verrijzenis.

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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Zoals Christus daar plotseling te 
midden van de Zijnen stond, ofschoon 
geen deur of venster werd geopend om 
Hem binnen te laten, zo verliet Hij met 
de subtiliteit van de uitverkorenen, de 
maagdelijke schoot van Zijn Moeder, 
zonder de minste hindernis voor haar. 
Zoals de zonnestraal zonder de minste 
breuk te veroorzaken, door het kris-
tal dringt en het verheerlijkt, zo is de 
Verlosser door de schoot van Maria 
gedrongen en heeft hem verheerlijkt, 
zonder het zegel van de maagdelijk-
heid te verbreken.

Maria is dus zowel bij de geboorte als 
bij de ontvangenis maagd gebleven, 
en toen haar Kind ter wereld kwam, 
mocht de gezegende Moeder de vol-
heid van haar geluk smaken. Wat moet 
er dan in het hart van Maria zijn om-
gegaan! Hoe moet het hebben getrild 
van opgetogenheid! Hoe dankte het 
God, voor de onuitsprekelijke gunst 

van het goddelijk Moederschap ! Het 
klopte van blijdschap, omdat de Ver-
losser, naar Wiens komst de Joden 
reeds sinds eeuwen hadden gezucht, 
eindelijk door haar bemiddeling aan 
de wereld geschonken was. Hoe uitte 
Maria haar innige gevoelens in de te-
derste liefkozingen

En toch, te midden van die on-
begrijpelijke moederweelde, knaagde 
reeds de droefheid aan Maria’s hart. 
… Het plechtige ogenblik van haar 
moederschap, met haar mengeling van 
verrukking en diepe zielesmart, was 
waarlijk het beeld van Maria’s gehele 
leven, dat zou gekenmerkt zijn door  
hoog  jubelende vreugde naast onuit-
sprekelijk zieleleed.

Gebed: O goede Moeder Maria, die 
uw maagdelijk lichaam, de waardige 
woonplaats van de Godmens, onge-
schonden mocht bewaren, boezem 

ons toch een heilige eerbied in voor 
ons lichaam, dat door de wateren van 
het Doopsel en door de absolutie van 
de priester in een heiligdom van de 
H. Drievuldigheid werd veranderd, 
en wees onze hulp, om nooit meer 
die tempel door de geringste zonde 

te ontwijden.

Oefening: Denken wij er toch dik-
wijls aan, dat de ziel die de heilig-

makende genade bezit, een tempel is 
waar de drie Personen van de aller-
heiligste Drievuldigheid met welge-
vallen hun verblijf hebben gevestigd.

… wordt vervolgd …
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Eucharisti-
sche Kruis-
tocht in Lei-

den

Terugblikken
Op zondag 11 februari jl. kwamen de 
kinderen van de Eucharistische Kruis-
tocht in Leiden samen en knutselden na 
de Hoogmis uit wasknijpers kruisjes, 
die na afloop werden gezegend. Daar-
na hoorden zij een voordracht over 
Gabriel García Moreno. Die dag stond 
een jarig kind bijzonder in de belang-
stelling.
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Zondag 25 februari jl. vond de in-
ternationale JKI-bijeenkomst in Lei-
den plaats. Na de H. Mis en de koffie 
begon het programma met het bidden 
van de Rozenkrans en de JKI-gebeden 
in de kapel. Na het gebed nog de laat-
ste voorbereidingen voor de gourmet, 
waarna we met wat passen en meten 
met alle 33 JKI’ers aan tafel konden 
zitten. Halverwege het eten schoven de 
Vlamingen aan en was de groep com-
pleet. Een gezellig weer-zien en daarbij 

een vreugdevolle ontmoeting met een 
aantal nieuwe ge-zichten. ‘s Middags 
gaf Pater De Clercq een interessan-
te voordracht over de stichter van de 
Priesterbroederschap St. Pius X,  Mgr. 
Marcel Lefebvre, z.g. De middag slo-
ten we af in het centrum van Leiden, 
waar we in groepsverband vragen en 
opdrachten moesten uitvoeren over de 
stad. Zo leerden we niet alleen elkaar, 
maar ook de stad Leiden beter kennen. 

Ellen Hooreman

Internationa-
le JKI-bijeen-
komst in Lei-

den
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Monseigneur Le-
febvre, een Bis-

schop in de Storm

Op zondag 18 februari jl. werd de film 
‘Monseigneur Lefebvre, een Bisschop in 
de Storm’ vertoond in de Cour van de St. 
Willibrordkerk te Utrecht. Deze indruk-
wekkende film vertoont het leven en het 
werk van Mgr. Marcel Lefebvre, stichter 
van de Priesterbroederschap St. Pius X. 

Mgr. Lefebvre heeft zich zijn leven lang 
verzet tegen de nadelige gevolgen van 
het Tweede Vaticaans Concilie. Overal 
waar Mgr. Lefebvre als bisschop door de 
paus is aangesteld – zo laat de film zien – 
zijn het aantal parochies en bisdommen 
enorm gegroeid. Zijn tomeloze energie 
en niet aflatende inzet voor de zielen en 
de Kerk worden door degenen, die hem 
persoonlijk hebben meegemaakt nooit 

meer vergeten. Pater Carlo de Beer heeft 
persoonlijk uit handen van Mgr. Lefebvre 
het Sacrament van het Vormsel mogen 
ontvangen. Hem is de oprechte betrok-
kenheid, de religieuze wijsheid en de 
vaderlijke, bisschoppelijke uitstraling 
van Mgr. altijd bijgebleven. Een mening 

die door vele anderen in de 
film terecht wordt gedeeld. 
Ontroerend is de beschrij-
ving die een zus van Mgr. 
geeft over haar bisschoppe-
lijke broer. Als er problemen 
waren in de familie ging zij 
voor een oplossing bij voor-
keur naar haar broer Marcel 
toe. Uiteindelijk heeft Paus 
Benedictus XVI Mgr. Lefe-
bvre zijn grote kwaliteiten 
en enorme verdiensten voor 
de Kerk postuum geprezen. 
De film sluit af met een 
persoonlijk ‘testament’ van 
Mgr. Hierin licht hij zelf zijn 
religieuze standpunten en 
doelen toe, waarvoor hij zich 
zijn hele leven heeft ingezet. 
Vele aanwezigen, waaronder 
ikzelf, hebben met ontzag, 
respect en dankbaarheid 

toegekeken toen helemaal aan het einde 
van de film werd vermeld hoe de Pries-
terbroederschap St. Pius X zich in slechts 
enkele decennia vanuit Zwitserland over 
de gehele wereld heeft verspreid. Het-
zelfde lukte ook de Zusterorde vanuit 
Frankrijk. De film is zo indrukwekkend 
en ontroerend, dat na afloop alle aanwe-
zigen spontaan in hun handen begonnen 
te klappen. 

Anne Louis Cammenga 

Terugblikken
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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.

Maart: Voor offergezindheid naar het voorbeeld van Onze Lieve Heer!

Beste Kruisvaarders,

1347. In de anders zo 
prachtige streek in Mid-
den-Italië, de Tosca-
ne, vluchten mensen de 
heuvels in. Waarom? De 
‘Zwarte Dood’ (builen-
pest) velt een derde van de 
bevolking van West-Euro-
pa. De mensen willen niet 
door nieuwkomers besmet 
worden. Maar wat doe je 
daar, wanneer je net het 
leven hebt geschonken 
aan een tweeling? Mooi 
thuis blijven en bidden dat ieder het 
overleeft! Zo Lapa Piagenti, echtge-
note van een Giacomo di Benincasa, 
hoofd van een klerenverfbedrijf in het 
mooie, rijke Siena. De veertigjarige 
Lapa heeft al 24 kinderen gekregen, op 
25 maart (Maria-Boodschap) van het 
pestjaar zijn het twee meisjes tegelijk: 
Catharina en Giovanna. De kleintjes 
komen eigenlijk te vroeg, 
en het zwakste, Giovanna, 
bezwijkt al snel. Lapa en 
Giacomo beginnen het bij-
na gewoon te worden: nog 
maar de helft van hun kin-
deren heeft overleefd! 

Nu, die Catharina is een 
ware troost voor haar ou-

ders, broers en zussen: ze is een uit-
zonderlijk blij, vrolijk, lief en hulpvaar-
dig kleintje. Wanneer ze zes jaar oud 
is, huppelt ze achter een grotere broer 
aan om één van haar gehuwde zussen 
te bezoeken. Op de terugweg gaan de 
twee nog even een bezoekje brengen 
aan de kerk van de H. Dominicus, om 
bij Jezus in het tabernakel nog hun hart 

uit te storten. Wanneer ze 
voor het kerkkoor staan, 
valt Catharina’s mondje 
open: boven het koor ziet 
ze toch duidelijk Jezus zit-
ten! Tussen de apostelen 
Petrus, Paulus en Johan-
nes! Jezus heeft kleren aan 
van een paus, mét de tiara  
(drievoudige kroon). Dan 
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Eucharistische Kruistocht

lacht hij zeer teder naar haar en zegt: 
“Katrientje, jou roep Ik om mijn Kerk 
te redden!” Slik … Hou kan zo’n klein-
tje de hele gemeenschap van gedoop-
ten helpen redden? Katrientje weet het 
nog niet, maar één ding weet ze wel: 
“Ik trouw later niet met één of ande-
re man zoals mijn zussen, maar deze 
beste, liefste, mooiste! Nauwelijks is ze 
zeven jaar, of Catharina belooft Jezus al 
haar maagdelijkheid (= zich niet te laten 
aanraken door een man, om helemaal 
van Jezus te zijn). 

Wanneer Katrientje twaalf jaar oud 
is, valt het ieder op, dat ze niet alleen 
blij en lief is, maar ook geweldig knap 
begint te worden. Mama Lapa dringt 
erop aan dat het kind zich mooi kleedt. 
Waarom wel? Mama hoopt dat Cathari-
na een rijke jongeman zal huwen. Dan, 
wanneer Catharina zestien geworden is, 
gebeurt er een drama: haar oudere zus 
Bonaventura krijgt een kindje, maar … 
bloedt bij de geboorte dood! Nu zeggen 
de ouders tegen Catharina: “We wil-
len dat je met haar man trouwt!” Zij: 
“Maar mama, ik weet van Bonaventu-
ra dat mijn zwager niet altijd zijn her-

sens gebruikt en dat hij niet 
lief was tegen haar! Maar 
wat belangrijker is: ik heb 
allang aan Jezus beloofd, 
dat ik voor Hem alléén zal 
zijn!” De ouders geven niet 
op, maar ook Catharina 
niet: “Beloofd aan Jezus, is 
beloofd!” 

Om van de hemel de gena-
de te krijgen, dat de ouders 
ophouden haar te dwingen, 
gaat Catharina zoals Jezus 

(in de woestijn) met streng vasten (niets 
eten, wel water drinken) de hemel be-
stoken. Als dat nog niet genoeg helpt, 
waagt ze een “radikale” truc: Cathari-
na scheert haar mooie lokjes af! Nu zal 
niet zo gauw een man op haar verliefd 
worden. Wanneer de ouders echter haar 
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kale knikker zien, krijgt ze écht een 
probleem: vader, moeder, broers, zussen 
en ander familie sturen de dienstmaagd 
naar huis en geven Catharina van ’s 
morgens tot ’s avonds zóveel werk, dat 
er zelfs geen tijd mag zijn om te bidden!  
“Intussen zal haar haar weer groeien en 
ze zal het wel afleren, kloosterzuster te 
willen worden!” 

Maar Catharina is hun veel te slim af: 
“Ik maak een “kamertje” in mijn bin-
nenste, waarin ik midden onder het 
werk altijd met Jezus en Maria blijf 
praten! Om mijn werk met plezier te 
doen, zie ik in papa Jezus, in mama 
Onze Lieve Vrouw en in mijn broers 
de apostelen!” En Catharina is een 
sterke: wanneer allen moe tussen hun 
lakens neerzijgen, heeft zij nog kracht 
om tóch nog innig te bidden! Hoewel 
haar huisgenoten hard tegen haar zijn, 
blijft Catharina vriendelijk en wordt ze 
alsmaar sterker. 

Na twee jaar (ze is achttien), gaat ze 
naar vader toe en zegt: “Als jullie mij 
niet buiten laten om Jezus in een kloos-
ter te dienen, dan laat mij Hem toch híer 
dienen! En als jullie mij hier buiten 
willen schoppen, dan weet ik dat daar 

mijn rijkste, machtigste, mooiste, liefste 
Jezus op mij wacht!” Papa Giacomo is 
onder de indruk! Hij neemt haar onder 
tranen in zijn armen en zegt: “Lief kind! 
Nu zie ik duidelijk dat jouw gedachten 
van de H. Geest komen! We gaan niet 
meer in de weg van jouw roeping lo-
pen! Doe wat Jezus van jou wil en bid 
voor ons allen om vergiffenis!” 

Maar het liefst houden de ouders hun 
lieve dochter nog altijd thuis. Mama 
Lapa blijft er verder tegen, dat doch-
terlief naar een klooster gaat. En heeft 
ze niet gelijk? Het vasten en het harde 
werk hebben Katrientje ernstig ziek ge-
maakt! Nu neemt mama haar mee naar 
het kuuroord (plek met geneeskrachtige 
bronnen en baden) van Bagno Vignoni. 
Maar … het wordt nu nog erger! Ka-
trientje krijgt pijnlijke huiduitslag en 
koorts! Maar wie mét en voor Jezus 
lijdt, krijgt ook veel troost. Opeens ziet 
namelijk Catharina in een visioen een 
mooie slanke man met rood haar naast 
haar staan: “Kind, ik ben Dominicus, de 
stichter van de orde waar jij wil intre-
den. Heb moed! Door dit lijden zal je 
een grote genade krijgen!” En ja: mama 
Lapa ziet, dat ze ook niet verder in de 
weg mag lopen en vraagt: “Kind, wat 
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wil je?” Katrientje: “Ik wil bij de vrou-
wen van de orde van de H. Dominicus. 
Je weet wel, die met hun mooie, witte, 
lange kapmantels, ze worden daarom 
“mantellaten” genoemd. Dan kan ik 
voor Jezus leven en tóch thuis blijven, 
op een eigen kamertje!” Mama Lapa: 
“Ja kind, heel mooi, dan moeten we je 
niet missen! Maar: die hebben tot nu 
toe alleen maar weduwen (vrouwen, 
wiens man gestorven is) aangenomen. 
Zullen ze dus wel een jong meisje als 
jij willen?” 

Ineens is Catharina volledig genezen! 
Mama is zó onder de indruk dat ze be-
looft, met Catharina mee te gaan om 
het aan de abdis (leidster) van de der-
de orde (zij, die thuis voor God leven) 
van de dominicanessen te gaan vragen. 
De andere dominicanessen zeggen: 
“Nooit! Dat kan niet!” Maar de broe-
ders en priesters van de orde horen het 
verhaal, nemen het meisje in bescher-
ming en brengen haar zelfs de witte 

kapmantel mee. De abdis geeft toe en 
Catharina kan naar huis, om daar hele-
maal in dienst van haar geliefde Jezus 
te leven. In het jaar 1365 is ze de eerste 
jonge mantellaten-zuster! En onmiddel-
lijk maakt ze thuis, bij de werkplaats 
van vader Giacomo, haar eigen kluis 
(afgesloten kamertje). Ze leeft nu in 
bijna volledig stilzwijgen! Wel komen 
andere mantellaten-zusters haar nu be-
zoeken en leren haar van alles, vooral 
het lezen. Voor de rest praat ze alleen 
met haar biechtvader. 

Catharina’s moeder vindt het allemaal 
maar niks: “Kind wat woon jij daar in 
een bezemkast? Je wil toch geen heilige 
worden? Weet je niet dat er tegenwoor-
dig geen meer zijn?” Catharina’s broers 
zijn nog harder, maar bieden haar wel te 
eten aan. Ze staan echter verbaasd van 
wat zusje daarop zegt: “Ik wil niets voor 
mijzelf! Bij het gastmaal in de hemel 
zal ik wel genoeg krijgen!” Katrientje 
geeft alle voedsel en kleding weg, en 
houdt alleen haar mantel voor zichzelf. 
Ze wil Jezus navolgen, die zelfs geen 
steen (in plaats van een kussen!) had 
om Zijn hoofd op te leggen. Dus gaat 
Catharina op planken slapen en midden 
in de nacht nog opstaan om te bidden. 
Alleen nog brood en kruiden eet ze. 

Maar nu weten de arme stakkers in Sie-
na dat de Benincasa’s genoeg hebben en 
één van de dochters kwistig uitdeelt, en 
dus stromen ze dagelijks naar Cathari-
na’s huis. Telkens als ze iets weggeeft, 
bid ze: “Uit liefde tot U, mijn Jezus, 
geef alsjeblieft Uw zegen!” En ze gaat 
zelf ook bij andere, rijkere gezinnen 
voedsel inzamelen, zodat ze zeker ge-
noeg heeft voor de armen. 
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Er zijn ook zieken en gewonden bij 
en Katrientje laat het zich niet afpak-
ken met bijzondere liefde voor hen te 
zorgen en hun wonden te verbinden. 
Zelfs als het mensen met besmettelijke 
ziekten zijn, bij wie anderen niet durven 
in de buurt te komen. Of die gewoon 
afstotelijk zijn. Zo komt er op een dag 
een vrouw met een dodelijke ziekte: 
borstkanker. Ze heeft een open en pijn-
lijke wonde, die bovendien nog walge-
lijk stinkt! Niemand wil met haar iets te 
maken hebben, ook de artsen niet. Maar 
Catharina troost haar: “Kom vrouwtje, 
ik zal uw wonde uitwassen en verbin-
den!” Blij opent de vrouw haar kleed en 
Catharina ontsmet, zalft en verbindt. Ze 
wil in haar naastenliefde zo vér gaan als 
het kan: ze kust zelfs liefdevol de stin-
kende wonde op de borst van de vrouw. 
Die krijst echter: “Vies wijf! Hoe durf 
je!” Ze loopt weg en gaat in de hele stad 
vertellen dat Catharina onkuisheid met 
haar wilde begaan. Dus krijgt het meis-
je letterlijk “stank voor dank”! Om het 
nog erger te maken gaan nu de zussen 

van Catharina tegen haar kijven: “Zie je 
nu wel hoe ver je komt met jouw onno-
zelheid?!” Maar nog niet genoeg: mama 
Lapa doet er nog een schepje bovenop: 
“Als je nog eens met dat stinkwijf om-
gaat, ben je mijn dochter niet meer!” 
Catharina: “Mama, aan het kruis heeft 
Jezus toch ook voor de schurken rond-
om Hem gebeden, en twee (de goede 
moordenaar en de honderdman) hebben 
zich bekeerd. Misschien gebeurt dat op 
een dag met die vrouw ...” En ja: die ge-
neest en gaat overal in de stad vertellen, 
dat ze zich zwaar vergist heeft en dat 
Catharina een heilig meisje is. 

Maar als de medemensen het goede 
meisje niet troosten, dan is het Jezus 
zelf, die haar nu weer zichtbaar ver-
schijnt en in Zijn armen neemt. En dat 
zal niet de laatste keer zijn. Hij helpt 
haar overal. 

Op een dag komen weer armen om 
voedsel en vooral wijn smeken. Catha-
rina weet dat het vat van de ouders nu 



Informatieblad   Nr. 301  maart 2018   31

Eucharistische Kruistocht

volledig leeg is. Ze slaat de ogen op: 
“Heer, help!” Met vertrouwen neemt 
ze een karaf en gaat naar de kraan van 
het lege vat. De dorstige monden val-
len open van verbazing: er komt in-
eens weer meer dan genoeg wijn uit 
gestroomd! Een wonder! En niet het 
laatste. 

Weer op een ogenblik dat ze alles heeft 
weggegeven, komt bij het buitengaan 
van de kerk een bedelaar op Cathari-
na toe. “Wat nu?” Terwijl ze nadenkt, 
valt haar blik op de rozenkrans die ze 
draagt. Ze breekt er het zilveren kruis 
af en geeft het aan de sukkelaar. Nog in 
de nacht erop ziet Catharina Jezus voor 
zich, die haar haar kruisje toont, maar 
nu met edelstenen bezet en stralend. 
Zij: “U heeft het mooier gemaakt!” Hij: 
“Door jouw barmhartigheid! In de he-
mel krijg je het terug, en nog mooier!” 

Dan komt het jaar 1368. Catharina is 
nu eenentwintig jaar. Plots staat Jezus 
weer zichtbaar naast haar. En dan doet 
Jezus iets, wat Hij waarschijnlijk nog 
nooit heeft gedaan: “Katrientje, wat 
denk je ervan om Mijn bruidje te wor-
den?” Daarbij toont Hij haar een ring 
… uit huid van Hemzelf! Overweldigde 
Catharina laat Hem niet wachten: “Ja 
natuurlijk, mijn bovenal Geliefde!” En 
Jezus schuift de ring over de vinger. Ka-
tharina mag Hem nu “Mijn lieve Brui-
degom” noemen. Dit is waarschijnlijk 
het eerste zichtbare “mystieke (geheim-
zinnig en bovennatuurlijk) huwelijk” 
ooit! 

Maar wie van Jezus veel krijgt, moet 
Hem ook navolgen in Zijn lijden, om 
dan nog méér te krijgen. Weer staat de 
Goede Bruidegom naast haar. In elk van 
de handen heeft hij een kroon vast, de 
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ene van goud, de andere uit doornen: 
“Kies!” Het bruidje: “Mijn Liefste: dan 
die, die U zelf gedragen heeft, die van 
doornen, dan kan ik meer op U gaan 
lijken.” Nu: niemand wordt zo snel 
verhoord, als wie Jezus vraagt om met 
Hem te lijden en daardoor zielen te mo-
gen redden. 

Het lijden komt nu van een zeer on-
verwachte hoek. Op een nacht wordt 
Catharina wakker met haar lichaam en 
haar fantasie “in brand”. Ze ziet knap-
pe jonge mannen, die haar tot onkuis-
heid lokken. Haar hele lijfje verkeert 
in opwinding. Het is keihard om daar 
weerstand aan te bieden! En het blijft 
nog duren ook! Dan flitst nog een ont-
moedigende gedachte door haar hoofd: 
“Wees onkuis met jezelf! Anders ga je 
in eeuwigheid geen rust vinden!” Moe-
dig brult ze in gedachten terug: “Wel 
dan, ik verdien niet beter!” Plots daar-
op houdt de “brand” op en Jezus staat 
haar liefdevol aan te kijken. Zij: “Mijn 
zoete Bruidegom, waar bleef Je al die 
tijd??” Hij: “Binnen in jouw hart.” Zij: 
“Met al die rottige gedachten??” Hij: 
“Al die viezigheid heeft jouw ziel niet 
in het minst besmeurd, want Ik gaf jou 
de kracht om dapper “Neen !” te zeg-
gen. Anders zou je zeker in de zware 
zonde gevallen zijn. Maar nu ben je nog 
sterker geworden en heb Ik je nog veel 
meer lief!” Jezus laat nu Zijn bruidje 
uit Siena overstromen van een troost 
en geluk, die mensen haar nooit zouden 
kunnen schenken! 

En wie mét Hem standhoudt, krijgt van 
Jezus nóg meer. Op een dag komen er 
weer aan Catharina’s deur kloppen: “Ik 
ken mensen die thuis ziek liggen en nog 

honger hebben ook. Zou je niet een paar 
onder hen wat kunnen brengen?” “Een 
paar?”, vraagt ze. De mensen van Sie-
na weten niet wat ze zien: “Waar gaat 
die torenhoge zak met dat jonge meisje 
naartoe?” Katrientje draagt een zak op 
haar rug, die zelfs de stoerste binken 
van de stad niet kunnen dragen! Van 
huis tot huis deelt ze uit en ieder dankt 
God en Catharina. Bij het zien van die 
wonderen gebeuren nog grotere wonde-
ren: hopen verstokte (die niet meer an-
ders willen en kunnen leven) zondaars 
gaan zich bekeren! Dat wordt tot bij de 
paus bekend, die drie extra dominica-
ner-biechtvaders naar Siena stuurt om 
de massa van bekeerden de verlossende 
absolutie te geven. Ze hebben dag en 
nacht werk met biecht horen!

Nu begint men “Catharina van Siena” 
in heel Italië en in andere delen van 
West-Europa te kennen. Van overal 
stromen nu horden nieuwe mensen toe, 
vrouwen én mannen, niet om voedsel, 
kleren of verzorging te krijgen, maar 
om van haar te leren, zoals haar te le-
ven, Jezus meer te bevallen en daardoor 
heilig te worden. Catharina verzamelt 
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ze rond zich als groot gezin. 
Ze noemt ze haar  “famiglia” 
of “bella compagnia” (goed 
gezelschap). Hoewel ze nog 
maar twintigster is, weet ze 
deze nog goed te leiden ook! 
Hoe? Beleerd door haar godde-
lijke Bruidegom en Leermees-
ter, Jezus, die haar regelmatig 
verschijnt. Catharina zal al die 
wijsheid (laten) opschrijven in 
verschillende boeken, waarvan 
het belangrijkste heet: “Dialoog 
van de Goddelijke Voorzienigheid.” Ze 
schrijft: “Verhef je ziel tot Jezus, onze 
“brug” naar het geluk van de hemel! 
Beschouw Zijn goedheid en medelij-
den met ons. Kijk telkens wat Hij híer 
en nú wil dat je doet. Verenig je zoveel 
mogelijk in innige liefde met de goede 
Jezus, ook door een goede communie! 
Heb geen schrik van offertjes en vasten! 
Jezus zal je sterk maken en rijk belo-
nen!” Katrientje zégt het niet alleen, ze 
leeft het ook vóór. 

Maar: wie mensen tot bekering en hei-
ligheid voert, maakt natuurlijk de hel 
kwaad. Bij de overste van de domini-
canenorde regent het beschuldigingen 
tegen Catharina. Op Pinksteren van 
het jaar 1374 komen de dominicanen 

en dominicanessen in de buurt (Flo-
rence/Firenze) samen voor hun grote 
vergadering, het algemeen kapittel. De 
overste roept ook Catharina, om te kij-
ken of, wat zij verkondigt en doet, wel 
van de hemel komt. Maar Jezus is mét 
Zijn bruidje: het wijze, eerlijke Katrien-
tje verdedigt zich met glans! En daar 
komt nog méér goeds uit: één van de 
aanwezige paters, de goede en verstan-
dige Reimond van Capua, wordt haar 
biechtvader en geestelijke leidsman. 

Ja, ook voor mensen aan wie 
Hij verschijnt, wil Jezus dat ze 
leiding krijgen van een goed 
priester. Reimond is de beste! 

Maar nu is Catharina een be-
langrijke persoonlijkheid in de 
Kerk en de politiek geworden. 
Onvermoeibaar trekt ze met le-
den van haar “famiglia” door 
Noord- en Midden-Italië. Ze 
waagt het met eigen hand pest-

lijders te verplegen en … ze wordt zelf 
ziek! Maar: haar taaie lichaam weert 
zich en nu is ze immuun! In de steden 
gaat ze op pleinen en straten preken 
(ja: een vrouw, maar niet in het kerkge-
bouw) en tot bekering oproepen: “Toon 
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jullie grenzeloze liefde tot Jezus!” Met 
succes: weer massa’s bekeerlingen! Ze 
is niet bang bisschoppen, abten en ab-
dissen (leiders/leidsters van kloosters) 
aan te porren: “Maak toch uit de u toe-
vertrouwden heiligen!” 

En ook in de politiek heeft ze succes. In 
1375 staan de rijke steden Pisa en Lucca 
klaar om een grote oorlog tegen de paus 
te voeren. Catharina snelt erheen en ge-
bruikt al haar kracht en invloed om dit 
boze plan te doen ophouden en liever de 

kracht tot vechten 
te gebruiken om de 
christenen te verde-
digen die aangeval-
len worden door de 
islamietische Otto-
manen (Turken). En 
ja: de oorlog tegen 
de paus kom er ge-
lukkig niet, en het 
meisje preekt zo-

waar met geestdrift een kruistocht! 

Mag je groot goeds doen als werktuig 
van Jezus? Weet dan, dat er nog méér 
kan komen, maar wel voor de prijs van 
verdere navolging in Zijn lijden. Terwijl 
Catharina nog aan het zegevieren is in 
Pisa, voelt ze ineens pijn in de hand- 
en voetwortels en in haar rechterzijde. 
Kort daarop ziet ze daar wonden ver-
schijnen, helemaal dezelfde van Jezus 
aan het kruis! Dat was een eeuw eer-
der voor het eerst ook al gebeurd bij de 
Heilige Franciscus van Assisi. Wanneer 
Katrientje dóór heeft wat Jezus met haar 
doet, bidt ze: “Goede Bruidegom, graag 
ga ik zo nog meer op U lijken! Ik weet 
dat U mij nu nog meer zult sterken en 
liefhebben en dat ik nu nog veel meer 
goeds zal mogen doen. Maar: de men-
sen zullen mij nu komen aangapen en 
mij overal vieren als de “grote heilige”. 
Dat is gevaarlijk voor mijn zieltje en 
dat wil ik niet!” Onmiddellijk daarop 
ziet Catharina haar wonden verdwijnen, 
maar … de pijn blijft evengoed! Ze 
heeft nu als eerste ooit de onzichtbare 
“stigmata” (wonden van Jezus). 

Nieuw lijden mét en voor Jezus? Dan 
nieuwe genaden! Catharina begint 
overal heen brieven rond te sturen, 
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door bijna heel West-Europa. Eerst 
zijn het mensen die om raad vragen in 
geestelijke dingen (= hoe beter leven, 
zoals Jezus het wil?), dan alsmaar meer 
brieven naar de groten der aarde. Met 
haar schrijven brengt ze vrede tussen 
de Italiaanse stadstaten. Wanneer alle 
verstandige argumenten nóg niet hel-
pen, heeft Catharina de gewoonte van 
op de grond te stampen en bevelend te 
roepen: “Voglio!!” (“Voljo!” = “Ik wil 
het!! Nu!!”). Dat helpt! 

In maart 1375 kloppen leiders van de 
chique en belangrijkste stad van Tosca-
ne, Florence / Firenze aan Catharina’s 
deur: “Zou jij niet voor ons willen on-
derhandelen met de paus?” Een goeie 
truc om hem om te stemmen: een jonge, 
heilige schoonheid als ambassadrice (= 

afgezante) gebruiken! Paus Gregorius 
heeft net de Florentijnen onder “inter-
dict” geplaatst: er mogen geen Missen 
meer worden gelezen of biechten wor-
den gehoord! En dat omdat de Floren-
tijnen tegen de paus oorlog willen voe-
ren, samen met nog andere Italiaanse 
stadstaten. 

Waarom? Wel: al in het jaar 1309 koos 
Paus Clemens V ervoor, liever dan naar 
het “te gevaarlijke” Italië, op een mooi 
plekje aan de Rhône in Zuid-Frankrijk 
te blijven: Avignon. En ook zijn Franse 
opvolgers doen hetzelfde. Maar dat was 
heel dom! Rome is de hoofdstad van 
de christenheid, sinds Jezus door Zijn 
voornaamste apostel en eerste paus Si-
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mon Petrus de Kerk van hieruit begon te 
leiden. Rond Rome ligt ook een gebied, 
de “Pauselijke Staat” genoemd, wat van 
de Kerk is en waardoor de paus en zijn 
helpers genoeg inkomsten hebben om te 
overleven. Tegelijk kunnen ze zich zo 
makkelijker onpartijdig en vrij houden 
van onrechtmatige bemoeienissen van 
wereldlijke vorsten. 

Maar door naar Avignon te gaan ver-
liezen de pausen en de hele Kerk van 
alles: eerst vrijgemaakt van de Duitse 
keizers, worden de opeenvolgende pau-
sen in Avignon nu de speelbal van de 
Franse koning! Zo laat Paus Johannes 
XXII zich bewegen in 1323 de keizer 
van het Duitse Rijk (waartoe ook onze 
landen behoren), Lodewijk de Beier, 
voor afgezet te verklaren. Dat zet veel 
kwaad bloed (= de mensen begrijpen 
het niet en zijn boos). 

En dan de centjes: de pausen en hun 
medewerkers, maar ook het bestuur van 
de Kerk kosten geld, maar dat kunnen 
ze nu niet meer uit hun eigen gebied 

in Midden-Italië krijgen. Dus worden 
de medewerkers van de paus sluw en 
voeren voor van alles en nog wat hef-
fingen in geld in: voor dispensatie (vrij-
stellingen van plichten, bijvoorbeeld 
van vasten), voor de benoeming van 
aartsbisschoppen, voor hele landen en 
zelfs voor kruistochten (oorlogen tegen 
islamietische of andere heidense bedrei-
gers), hoewel die al sinds begin de 13de 
eeuw nauwelijks plaatsvinden. 

Maar er is nog meer: terwijl de chris-
tenheid dringend hulp nodig heeft te-
gen de aanval van de Turken, voeren 
Engelsen en Fransen honderd jaar lang 
oorlog met elkaar. In tijden van vrede 
gaan de huurlingenlegers het platteland 
leegplunderen. In de nacht van 28 op 
29 december 1360 omsingelt de “Whi-
te Company” (“Witte Bende”) van de 
Engelse huurlingenleider John Hawk-
wood het pauselijk paleis in Avignon. 
De paus weet hem te paaien: “Ga liever 
in Italië vechten en bescherm daar de 
Pauselijke Staat!” Hawkwood laat zich 
lekker betalen, maar in Italië verhuurt 

hij zich weer aan 
anderen, speelt vals 
spel en laat zijn 
troepen ook daar 
de mensen beroven 
en verminken (le-
dematen afhakken) 
en de vrouwen en 
meisjes verkrachten 
(= hun lichaam en 
ziel met woeste on-
kuisheid schenden). 
En ieder denkt, dat 
die schurk dat doet 
in opdracht van de 
paus! 
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De paus spreekt de banvloek uit over 
Hawkwood (= geen enkele christen 
mag nog contact met hem hebben, bui-
ten het bieden van levensnoodzakelijke 
hulp). Maar Hawkwood versiert nu de 
Florentijnen en weet ze in de “Acht-
heiligenoorlog” tegen de paus mee te 
sleuren! En nu krijgen ook de Floren-
tijnen hun straf van Paus Gregorius XI 
(1370-1378): interdict: geen Missen en 
biecht horen meer in Florence, tot de 
leiders zich bekeren! 

Zo komen we weer bij ons Katrientje: 
ze neemt het voorstel van de Floren-
tijnen aan en gaat onderhandelen naar 
Avignon. Zij ziet dat de Franse paus 
geen slechte is. En hij is nogal verbaasd 
wanneer hij de jonge zuster uit Siena 
ziet en hoort: in plaats van hem met 
“Uwe Heiligheid” aan te spreken, zegt 
ze: “Liefste, zoetste Heilige Vader!” En 
soms gewoon “Papa!”. En werkelijk: ze 
maakt de paus bereid vrede te sluiten 
met de trotse Florentijnen. Maar die 
fiere bazen willen niet dat een meisje 
met de eer gaat lopen, en dus gaan ze 
de nu bereidwillige paus zelf benade-
ren, vrede sluiten en Catharina afdan-

ken. De jon-
ge zuster is 
echter niet op 
haar mondje 
gevallen: ze 
stuurt de ge-
niepige stad-
regering een 
vlammende 
brief achter-
na, die ze niet 
snel zullen 
vergeten. En 
ook schurk 
Hawkwood krijgt nog een paar “wak-
kerschud-brieven” van Catharina ach-
terna geschoten!   

Maar haar hoofddoel en -bezigheid is 
dat wat Jezus haar al als zesjarig kind 
vertelde en nu weer: dat de paus einde-
lijk de moed zou hebben om met al zijn 
medewerkers naar Rome terug te keren, 
dat hij zijn medewerkers tot priesterlijk 
leven terugbrengt en de weer orde op 
zaken stelt in de Pauselijke Staat. Daar-
om smeekt tegelijk ook de Heilige Bir-
gitta van Zweden, maar die sterft al in 
1373. 

Weer verrast Ca-
tharina Gregorius 
XI: ze weet dat hij 
in het geheim aan 
de hemel heeft be-
loofd, naar Rome 
te verhuizen. Al-
leen: de paus is 
bang van zijn me-
dewerkers en de 
Franse koning en 
stelt het alsmaar 
uit. Dan regent 
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het  “Katrienenbrieven” in Avignon: 
“Zoetste, liefste Heilige Vader, doe 
toch wat u in uw hart al aan God heeft 
beloofd!” Paus Gregorius schrikt: “Ik 
heb dit aan niemand verteld! Dat kan ze 
alleen weten door een ingeving vanuit 
de hemel!” Nóg is hij echter te bang. 
Dan staat onze jonge zuster weer bij 
hem op de drempel: “Papa! Wees nu 
toch een echte mán! Ga naar Rome!” 
En dan komt de klassieke 
stamp op de grond en de 
kreet: “Voglio!!”  

En werkelijk: de paus 
raapt al zijn moed samen 
en kondigt aan zijn cu-
rie (raad) aan: “Inpakken 
en naar Rome! Niemand 
van jullie kan me nu nog 
tegenhouden! God wil 
het!” Paus Gregorius 
staat in oktober 1377 in 
de haven van Marseille 
om naar Ostia (de haven 
van Rome) in te schepen. Maar, alsof de 
hel macht over de elementen heeft: de 
Middellandse Zee wordt heftig onrustig 
met stormen! Nog tot januari duurt het 

vóór de paus kan aan boord kan gaan 
van een schip. 

Ons Katrientje verveelt zich intussen 
niet. In een oud fort bij Belcaro sticht 
ze met haar volgelingen een vrouwen-
klooster. Zelf verblijft ze heel de rest 
van 1377 in Rocca d’Orcia in het berg-
land rond Siena. Ze legt er de laatste 
hand aan haar “Dialoog.” Intussen kan 

ze ook zelf vlot schrijven en zet haar 
preek- en vredesmissies per brief voort: 
381 brieven zijn tot vandaag nog van 
haar bewaard. 

Nu “vrede”: rond de 
jaarwisseling is ze weer 
in Florence, in opdracht 
van de paus. Net terwijl 
ze daar vertoeft, breekt 
echter een opstand uit 
van de “Ciompi”: de door 
de rijken “uitgemolken” 
arme handarbeiders. Wild 
tumult, bloedvergieten, 
doden … ook een paar 
moordaanslagen op Ca-
tharina! De taaie meid 
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overleeft het wonder boven wonder en 
kan zelfs voor vrede zorgen! Weer eens! 

En dan: 16 januari 1378: eindelijk is 
Paus Gregorius XI in Rome aangeko-
men! De “Ballingschap van Avignon” 
(1309-1378) is ten einde! Mede dankzij 
Catharina! 

De wonderen, die Catharina zo mag 
verrichten als werktuig van Jezus, heb-
ben natuurlijk weer hun prijs. Sinds be-
gin 1878 eet ze niet meer en leeft alleen 
van de Heilige Communie! Haar mede-
zusters en haar trouwe, wijze biechtva-
der, Reimond van Capua, zeggen haar: 
“Dat extreme vasten kan op de duur niet 
goed aflopen. Eet toch iets!” Haar ant-
woord: “Ik heb het geprobeerd, maar 
het gaat écht niet! Erger nog: ik kan 
niet eens meer water slikken.” En op 
26 februari gaat het verder: Catharina 
raakt vanaf het bekken verlamd en kan 
niet meer gaan! 

Buiten haar woning woedt de hel nog 
op andere wijze verder. Al op 27 maart 
overlijdt Paus Gregorius XI. Nu moe-
ten de kardinalen weer een nieuwe paus 
kiezen. Terwijl ze daarover aan het be-
raadslagen zijn (= “conclaaf”), stroomt 
het volk van Rome met stokken de zaal 
binnen en bedreigt de kardinalen: “De 
meesten onder jullie zijn Fransen. Waag 
het echter niet nóg eens een Fransman 
te kiezen, die dan weer naar Avignon 
zal lopen!” Mee door de schrik kiezen 
de kardinalen een Italiaan: Urbanus VI. 
Die neemt zijn taak van “grote schoon-
maak” onder de kardinalen en in de 
Kerkelijke Staat wel zeer ernstig: hij 
schokt allen door zijn drastische maat-
regelen, dreigingen en afzettingen. De 
kardinalen beginnen bedenkingen te 
krijgen: “Die gast is een tiran en heeft 
het verstand verloren! Waarschijnlijk 
was de keuze ongeldig, want de mannen 
van Rome stonden klaar om ons neer te 
knuppelen!” 

Wanneer de kardinalen allemaal 
uit Rome vertrekken, beseft 
Paus Urbanus hoe gevaarlijk dat 
is! Hij laat een brief naar Siena 
bezorgen: “Catharina: kom naar 
Rome en help mij!” En ja: ver-
lamd Katrientje laat zich naar 
Rome dragen. Nu, wie haar uit-
nodigt, krijgt te horen wat hij ho-
ren moet: “Papa, wees toch niet 
te hard! Wees vader! U moet de 
wantoestanden wel uitroeien, 
maar als u te hard van stapel 
loopt, gaat de duivel kansen krij-
gen om alles te doen mislukken!” 

En jammer genoeg gebeurt het: 
de gevluchte kardinalen komen 
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samen in Fondi en kiezen daar een 
… tegenpaus: Clemens VII! Die gaat 
weer lekker in … Avignon wonen! Na 
de ballingschap is het nu nóg erger: 
het Grote Westerse Schisma begint! 
Weinigen weten nu nog waar de echte 
paus zit. Frankrijk, Spanje, Schotland 
en de Nederlanden (buiten Vlaanderen) 
volgen Avignon, hun vijanden in Enge-
land, Vlaanderen en Portugal volgen 
de ware: die van Rome. In Duitsland 
verschijnen soms twee bisschoppen 
per bisdom: één vanuit Rome en één 
vanuit Avignon benoemd! Wat een 
verwarring! 

Doodzieke Catharina stuurt weer brie-
ven: naar de “paus” en kardinalen in 
Avignon en naar de vorsten: “Breng 
weer eendracht in de Kerk! De Hei-
lige Vader verontschuldigt zich voor 
zijn hardheid. Hij zal vanaf nu mild 
met jullie omgaan. Hij nodigt jullie uit 
naar Rome. Kom alsjeblieft terug, de 
hemel wil het! Voglio!!” Maar … voor 
het eerst mag haar magisch “Voglio!! 
niet baten! 

Catherina gebruikt nu 
haar krachtigste wa-
pen: haar altijd gro-
ter wordende lijden 
opofferen voor een 
einde van de scheu-
ring. Mede door haar 
offer zal dit uiteinde-
lijk lukken: in 1417 
eindigt het Groot 
Westers Schisma. 
Maar het offer breekt 
Catharina’s gezond-
heid nu volledig: op 
21 april krijgt ze een 

heftige beroerte. Op 29 april 1380 (ze 
heeft nu de leeftijd van Jezus: drieën-
dertig jaar) spreekt ze met de woorden 
van haar Bruidegom, met ze helemaal 
één geworden is in Zijn lijden: “Vader, 
in Uw handen beveel ik mijn geest …” 
Haar moedige en mooie zieltje vliegt nu 
haar geliefde Bruidegom in de armen, 
in de hemelse zaligheid. 

Na haar overlijden worden haar stig-
mata voor iedereen zichtbaar. Cathari-
na krijgt in Rome een uitvaart. Maar er 
gebeuren zoveel wonderen bij haar graf, 
dat men beslist haar binnen de kerk 
Santa Maria sopra Minerva te begra-
ven. De mensen van Siena vinden het 
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niet eerlijk: “Het is ónze heilige!” In de 
nacht breken een aantal onder hen in de 
kerk in, spitten Catharina’s graf open, 
snijden haar hoofdje eraf en vluchten 
ermee naar huis, waar het een plaats 
krijgt in de Basilica de San Domeni-
co. En haar lichaam is tot vandaag niet 
vergaan! Iedereen begrijpt dat Catha-
rina van Siena een grote heilige is! In 
1461 wordt ze heilig verklaard, in 1866 
wordt ze uitgeroepen tot patrones van 
Rome, in 1939 tot patrones van Italië, in 

1970 (als eerste vrouw ooit) 
tot kerklerares en in 1999 tot 
één van de beschermheiligen 
van Europa. 

Hoe heeft zo’n jong meisje 
zoveel goeds kunnen doen? 
Niet in het laatst, omdat ze 
bereid was haar zoete Brui-
degom, Jezus, helemaal te 
volgen in Zijn offergezind-
heid. Of wij Jezus zo innig 
liefhebben, zo dapper zijn als 

Catharina, overal goeds doen, overal 
vrede stichten, een einde helpen maken 
aan de enorme kerkcrisis van nu en dan 
voor eeuwig innig gelukkig worden bij 
Jezus …? Misschien niet zo veel, maar 
ook wij kunnen door offergezindheid 
in navolging van Onze Lieve Heer. Dus 
deze maand: smeken om moed! Voor 
ons en voor anderen! En ook de kans 
op offertjes uit liefde grijpen, zeker nu 
in de laatste weken van de vastentijd. 
“Voglio!!” 

Pater K. Huysegems
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Ik ken die Man niet
Onder de Apostelen 
had Petrus steeds 
een voorname plaats 
ingenomen. Een van 
de eerst geroepenen, 
was hij weldra de 
eerste geworden en 
dit altijd gebleven. 
Met al de kracht van 
zijn vurig, opbruisend 
gemoed hing hij de 
goddelijke Meester 
aan, steeds de eerste, 
om door woorden of 
werken zijn geloof en 
liefde te betuigen. Hij 
gaf zonder te berekenen, vaak zelfs 
zonder na te denken, de volle toewij-
ding van zijn geest en hart.

Om dit grootmoedig gedrag had 
Jezus hem lief. Hij stelde hem aan tot 
hoofd van Zijn Apostelen, tot de rots, 
waarop Hij Zijn Kerk zou bouwen.

Maar die rots rustte nog niet op 
de enig vaste ondergrond, waarop al-
leen veilig kan gebouwd worden: het 
onwankelbaar vertrouwen op God. 

Petrus geloofde weliswaar 
zonder voorbehoud in de goddelij-
ke Meester, maar ook nog te veel in 
zichzelf. Hij vertrouwde te zeer op 
de kracht van zijn liefde, de vurige 
opwellingen van zijn gemoed. Had 
hij niet, tegen de verzekering van de 
Zaligmaker in, durven beweren dat, 
al moesten allen Hem verlaten, hij 
alleen trouw zou blijven? Meermalen 
had de goede Meester hem op dit ijdel 
zelfvertrouwen gewezen,  maar Petrus 
sloeg die vermaningen in de wind, hij 

wilde niet geloven, 
dat, waar de geest 
zo vurig is, het vlees 
zwak kan zijn.

In de Hof van 
Olijven, in plaats van 
– volgens Jezus’ ge-
bod en voorbeeld – te 
bidden en te waken, 
en Gods genade af te 
roepen in dit uur van 
beproeving, had hij 
geslapen, een zwaard 
aan de zijde, vertrou-
wend op de kracht 
van eigen arm.

Bovendien had Petrus duidelijk 
zijn afkeer getoond van het lijden. 
Toen Jezus over Zijn dood en bitte-
re smarten sprak, wilde hij Hem ver-
hinderen de kruisweg te betreden; en 
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op het ogenblik, dat Jezus gevangen 
genomen werd, had hij, zonder op 
Christus’ verlangen te letten, met het 
zwaard geslagen, als zocht hij met 
geweld de lijdenskelk te verbrijzelen, 
die Jezus in Zijn liefde voor ons had 
opgenomen.

Waarlijk, toen kende hij Zijn 
Meester niet; maar dat hij Hem korte 
tijd daarna zo wreed zou miskennen, 
wie zou het ooit hebben gedacht? En 
toch, zijn overmoed en ijdel zelfver-
trouwen brachten hem zo ver, en de-
den hem steeds dieper in de afgrond 
wegrollen. Zolang Petrus in het gezel-
schap van 

Jezus bleef, had deze hem voor 
zware val behoed; maar nauwelijks 
was de goddelijke Verlosser gevan-
gen genomen of Petrus vlucht weg van 
Hem als een laf soldaat bij de aanvang 
van de strijd. Hij liet zijn Meester al-
leen in de handen van Zijn vijanden 
achter, hoewel hij nog kort te voren 
plechtig had beloofd, Hem trouw te 
blijven en Hem te volgen, desnoods 
tot in de dood.

Deze eerste lafheid kwam hij te 
boven. Hij keerde terug en met een an-
dere leerling volgde hij de gevangen 
Verlosser, maar toch slechts van verre. 
Het was hem niet te doen om bij Jezus 
te komen, Hem vergiffenis te vragen, 
met Hem te lijden en te strijden; neen, 
de nieuwsgierigheid dreef hem voor-
uit, hij wilde zien, hoe het met Jezus 
zou aflopen.

Zo leiden kleine fouten vaak tot 
grote zonden. Hoewel Petrus reeds 
duidelijk zijn eigen zwakheid had on-
dervonden, ging hij toch zonder voor-
bereiding het huis van Jezus’ vijanden 

binnen, nam plaats in hun midden en 
mengde zich in hun gesprekken.

Helaas! wie het gevaar bemint, 
zal erin vergaan. Bij de ingang reeds 
bezwijkt Petrus. Op de vraag van een 
eenvoudige bediende begint hij te ont-
kennen, een leerling van Jezus te zijn.

O, hoe gevaarlijk moeten dan 
wel de slechte gezelschappen wezen, 
als zij een Apostel van Christus, een 
van Zijn eerste en voornaamste leer-
lingen zo aanstonds tot val brengen! 
…

En toch gaat Petrus verder, hij 
neemt plaats bij het vuur tussen de 
dienstknechten van Jezus’ vijanden. 
Zo moeilijk is het, als men eenmaal de 
weg van het verderf heeft ingeslagen, 
zich moedig om te keren en terug te 
gaan tot de Vader, die men heeft verla-
ten. O, wacht u voor de eerste zonde: 
ze draagt zo vaak in zich het zaad van 
een menigte andere!

Petrus zou dit maar al te spoedig 
ondervinden. Bij het vuur gezeten, 
viel het licht op zijn gelaat; de dienst-
meid beschouwde hem nu aandachtig 
en herhaalde dan: “Jazeker, die was 
met Jezus van Nazareth”. Doch Petrus 
ontkende het opnieuw in tegenwoor-
digheid van allen. Zo zwak was Pe-
trus na de eerste val reeds geworden, 
dat hij, om een kleine vernedering te 
ontgaan, ontkende wat zijn eeuwige 
glorie uitmaakt: een van de eerste en 
voornaamste volgelingen te zijn van 
Christus. Zo diep, helaas! kan het 
menselijk opzicht een ziel doen zin-
ken! En hoeveel Christenen zijn er, 
die evenals Petrus, voor een spotlach 
of een schouderophalen bevreesd, hun 
dierbaarste overtuigingen verbergen 
of zelfs helemaal verloochenen? ...
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Na die eerste val werd het de 
ongelukkige Apostel te benauwd in 
het midden van de soldaten. Hij ging 
buiten naar de voorhal, en de haan 
kraaide. Maar Petrus hoorde het niet. 
Hij dacht alleen aan behoud van ei-
gen leven, en niet aan het bittere leed, 
dat hij Jezus had aangedaan. Daarom 
hoorde hij de stem van de genade niet, 
die hem tot inkeer riep.

Toen hem enige tijd daarna op-
nieuw verweten werd, dat hij tot Je-
zus’ gezelschap behoorde, ontkende 
hij dit herhaaldelijk; ja, ging zo ver, 
onder ede te verklaren: “Ik ken die 
Mens niet”.

O Petrus, hoe durft u zweren, 
dat u de Mens niet kent, die u eens 
plechtig als Zoon van de eeuwige Va-
der hebt beleden, die u wonderen op 
wonderen hebt zien verrichten, die u 
eens uit de onstuimige golven gered, 
en u weinig uren vroeger nog met Zijn 
eigen Vlees en Bloed heeft gesterkt? 
En u durft zeggen, dat u die Mens niet 
kent! …

Maar, hoe durven wij een steen 
werpen op de ontrouwe Apostel, wij, 

helaas! die Jezus door iedere zonde 
opnieuw verloochenen, terwijl wij 
toch dagelijks zovele weldaden van 
Hem ontvangen?

Ondanks zijn dubbele val dreef 
de overmoed Petrus terug onder de 
dienstknechten. Het was ongeveer een 
uur na de tweede verloochening. Weer 
werd hij voor leerling van Christus 
uitgescholden, zijn gewestelijke uit-
spraak had hem verraden.

Een bloedverwant van Malchus 
vroeg hem: “Heb ik je niet met Hem 
in de Hof gezien?” Toen begon Pe-
trus verwensingen uit te spreken en te 
zweren: “Ik ken die Mens niet!”

Zo zonk hij steeds dieper; eerst 
had hij alleen ontkend Jezus’ leerling 
te zijn; daarna had hij bovendien ge-
zworen, dat hij Hem niet kende; en nu 
verwenst hij zichzelf om zo krachtig 
mogelijk te betuigen dat hij niets met 
Hem te maken heeft …

Droevig lot van zo menige zon-
daar: de ene zonde roept een andere 
en steeds dieper en dieper zinkt hij 
weg in de afgrond van het verderf!

Terwijl Petrus nog sprak, kraaide 
de haan voor de tweede keer.

Op hetzelfde ogenblik kwam 
Jezus voorbij. Hij was ter dood ver-
oordeeld en werd van de gerechtszaal 
naar de kerker gebracht. Waarschijn-
lijk had Hij Petrus’ stem herkend en 
zijn laatste verwensingen gehoord. En 
toch … vol liefde voor de ongeluk-
kige, die Hem zo wreed beledigde, 
keerde Hij zich om en blikte Petrus 
aan.

Toen eerst herinnerde deze zich 
het woord van de Heer en hoe Hij 
hem had voorspeld: “Eer de haan 
tweemaal heeft gekraaid, zult ge Mij 

Ik ken die Man niet
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driemaal verloochenen” … En hij 
ging naar buiten en weende bitter.

Het Evangelie zegt niet, waar-
heen hij vluchtte. Wellicht ging hij 
eerst naar Maria, de toevlucht van de 
zondaren, en trok zich dan in de een-
zaamheid van Gethsemane terug om te 
wenen en te bidden op dezelfde plaats, 
waar enige uren te voren zijn goddelij-
ke Meester had geweend en gebeden.

Een blik van Jezus bracht Petrus 
tot inkeer. Hoe oprecht zijn bekering 
was, blijkt duidelijk uit zijn gedrag. 
Onmiddellijk vluchtte hij weg uit het 
slechte gezelschap, dat oorzaak was 
geweest van zijn val. Zijn ogen wer-
den bronnen van rouwmoedige tranen, 
die niet meer zouden opdrogen. Een 
paar uur had hij in de zonde geleefd, 
en al de overige jaren van zijn leven 
bleef hij boete doen.

Juffrouw Elly

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van  januari februari
Aantal Schatkisten:   6 8
Dagelijkse Toewijding  287 228
H. Mis  43 48
H. Communie  36 31
Geestelijke Communie  240 44
Offers  119 117
Tientjes  767 733
Bezoek aan het Allerheiligste  12 17
Meditatie  66 65
Goed Voorbeeld  94 113
Puntje  112 102



46   Informatieblad   Nr. 301  maart 2018

Puntje

Beste Kruisvaarders,

Het Puntje van maart is precies hetzelf-
de als dat van februari. Iedere dag deze 
maand heeft een eigen Evangelie. En 
de meditatie is echt niet zo moeilijk als 
sommigen menen. 

Om jullie aan te moedigen, volgt hier 
een ervaring uit het leven van de Fran-
se priester Allemand. Deze priester was 
een waardige geestelijke en stichter van 
de jeugdwerken te Marseille. Hij legde 
de vierhonderd jongens, die hij bestuur-
de, vanaf de leeftijd van 11 jaar op, elke 
morgen een kwartier te overwegen. Die 
jongens leefden allen in de wereld, stu-
deerden, dreven handel, hadden verschil-
lende soorten van banen. Zij waren trouw 
aan hun overweging. 

“Mijn methode was heel 
eenvoudig,” schreef een van 
hun. “Na het ‘Veni Creator’ 
(gebed tot de H. Geest) te heb-
ben gezegd, las ik een beetje, 
dacht na, en las weer verder. 
Ik bleef stilstaan bij hetgeen 
me het meest trof; dan bad ik 
en maakte enkele voornemens. 

Wanneer het kwartier om was, bad ik 
het ‘Sub tuum praesidium’ (gebed tot 
Maria) en was klaar.” 

Die jongeling begon te verslap-
pen, omdat hij de meditatie had ach-
terwege gelaten. Na vijftien maanden 
van lichtzinnig leven, nam hij weer zijn 
oude gewoonte op, precies zoals vroe-
ger. God voerde hem tot een hoge trap 
van gebed, zonder dat hij er zichzelf 
van bewust was. 

Jullie zien in dit voorbeeld het effect van 
de meditatie: motivatie, kracht tot het 
goede en orde in het leven. Maak deze 
goede gewoonte je eigen en blijf er trouw 
aan! God zal het belonen!

Pater C. de Beer

Luister eens, het Puntje voor maart is:
Het Evangelie van de dag lezen en hierover mediteren! 

(totaal 15 minuten)
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

90. Jezus verschijnt aan de andere vrouwen.

Intussen hadden de twee andere vrou-
wen (Maria en Salome), vol vrees en 
met grote vreugde het graf verlaten, 
om op het woord van de engel aan de 
leerlingen de Blijde Boodschap te gaan 
brengen. En zie, Jezus kwam hun tege-

moet en sprak: “Wees gegroet”. En zij 
naderden en omklemden zijn voeten en 
aanbaden Hem. Daarop zei Jezus hun: 
“Vrees niet; ga, boodschap Mijn broe-
ders, dat ze naar Galilea moeten gaan; 
daar zullen ze Mij zien”.  

91. De verrijzenis wordt aan de opperpriesters gemeld.

De ongerechtigheid heeft tegen zich-
zelf gelogen. Ps. 26, 12 

Intussen hadden de opperpriesters door 
de bewakers van Jezus’ graf de wonder-
bare gebeurtenis vernomen, waarvan 
deze getuigen waren geweest. Zij riepen 
nu de oudsten van het volk bijeen, en na 
met deze te hebben beraadslaagd, gaven 

zij aan de soldaten veel geld, en zeiden: 
“Zeg: Zijn leerlingen zijn Hem ‘s nachts 
komen stelen, terwijl we sliepen. En als 
dit de landvoogd ter ore mocht komen, 
dan zullen we hem wel tevreden stellen 
en zorgen, dat u ongemoeid blijft”. De 
bewakers namen het geld en deden zoals 
gezegd was. “En dit verzinsel is onder de 
Joden verspreid tot op de huidige dag.” 

92. Jezus verschijnt aan twee leerlingen, die naar Emmaüs gaan. 

Waar twee of drie vergaderd zijn in 
Mijn Naam, daar ben Ik in hun mid-

den. Mt. 18, 20

Op dezelfde dag gingen twee van de leer-
lingen naar Emmaüs, ruim twee uur van 
Jeruzalem verwijderd. Zij spraken met 
elkaar over alles, wat er in de laatste 
dagen gebeurd was. Eensklaps nader-



48   Informatieblad   Nr. 301  maart 2018

Bijbelse Geschiedenis

de Jezus en liep met hen mee; maar zij 
herkenden Hem niet. Hij vroeg hun: 
“Wat bespreekt u zo druk met elkaar 
onderweg?” Verdrietig bleven ze staan; 
en een van hen, Kleofas genaamd, ant-
woordde: “Bent U dan vreemdeling in 
Jeruzalem, dat U alleen niet weet, wat 
daar dezer dagen gebeurd is?” – “Wat 
dan?” vroeg Jezus. En ze zeiden: “Het 
betreft Jezus van Nazareth, die een pro-
feet was, machtig in werk en in woord, 
voor God en voor het hele volk; hoe 
onze opperpriesters en oversten Hem 
ter dood hebben overgeleverd en ge-
kruisigd. Wijzelf hadden gehoopt, dat 
Hij het was, die Israël zou verlossen; 
maar met dat al is het nu reeds de 
derde dag, sinds dat alles gebeurd is. 
Toch hebben enige vrouwen, die bij ons 
horen, ons doen ontstellen. Ze waren 
in de vroegte bij het graf gekomen, en 
hadden Zijn lichaam niet gevonden; 
maar ze zijn komen zeggen, dat ze zelfs 
een verschijning van engelen hadden 
gehad, die zeiden, dat Hij leeft. Toen 
zijn sommigen van ons naar het graf 

gegaan, en hebben alles bevonden, 
zoals de vrouwen het hadden verteld; 
maar Hemzelf hebben ze niet gezien”. 
Toen sprak Jezus: “O, onverstandigen 
en tragen van hart, dat u niet beter ge-
looft aan alles, wat de profeten hebben 
gezegd. Moest de Christus dit alles niet 
lijden, en zo Zijn glorie binnengaan?” 
En nu doorliep Hij alle voorspellingen 
van Mozes af, en verklaarde hun alles, 
wat in de H. Schrift over Hem voor-
speld was. 

Ondertussen waren zij Emmaüs 
genaderd. Jezus deed, alsof Hij ver-
der wilde gaan. Maar de leerlingen 
baden Hem: “Blijf bij ons, want het 
wordt avond, en de dag is al voorbij.” 
Toen ging Jezus met hen naar binnen 
en zette zich met hen aan tafel. Hij 
nam het brood, sprak een dankgebed, 
brak het en gaf het hun. Toen herken-
den zij Hem. Maar Jezus verdween uit 
hun ogen. En zij spraken tot elkaar: 
“Brandde ons hart niet in ons, toen 
Hij onderweg met ons sprak en ons de 
Schriften verklaarde?” En vol vreugde 
stonden zij op en keerden nog dezelfde 
avond naar Jeruzalem terug, waar zij de 
Apostelen en nog veel anderen verga-
derd vonden. 

Jezus vertoonde zich na de Verrijzenis 
niet meer aan het Joodse volk en zijn 
overheden, die Hem, ondanks zoveel 
genaden en wonderen, hadden ver-
stoten. Hij vertoonde zich slechts aan 
de leerlingen, die in Hem geloofden 
en Hem met een oprecht hart zochten. 
Ook tegenwoordig komt Hij met Zijn 
genade alleen tot hen, die bereid zijn 
Hem op te nemen; daarentegen verlaat 
Hij allen, die ondanks veel vermanin-
gen hun hart voor Hem sluiten.
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Kardinaal Sarah
voorstander van traditionele manier om de H. 

Communie te ontvangen

Kardinaal Robert Sarah verklaart, dat “de meest verraderlijke aanval van 
de duivel bestaat in de poging het geloof in de Eucharistie uit te doven, 
dwalingen te zaaien en een ongepaste manier om de Communie te ont-
vangen te bevorderen”. 

In het voorwoord van 
het boek van de Italiaan-
se priester, Don Federico 
Bortoli, verschenen onder 
de titel Het uitdelen van de 
Communie in de hand - Be-
oordeling vanuit historisch, 
juridisch en pastoraal stand-
punt, houdt de prefect van de 
Congregatie voor de Godde-
lijke Eredienst en de Regeling van de 
Sacramenten een lang pleidooi voor de 
Communie op de tong.

“Waarom nog altijd verder de H. 
Communie staande en in de hand te ont-
vangen?” vraagt kardinaal Sarah zich af.

“De liturgie bestaat uit vele kleine 
riten en handelingen, waarbij elk van 
hen een houding uitdrukt van liefde, kin-
derlijke eerbied en aanbidding,” schrijft 
hij. “Juist om deze reden is de tijd geko-
men om de schoonheid, de gepastheid 
en de pastorale waarde te bevorderen 
van een praktijk die is ontwikkeld in de 
loop van de lange geschiedenis van de 
Kerk, namelijk het ontvangen van de H. 
Communie op de tong en geknield. De 
grootsheid en adel van de mens, evenals 
de hoogste uitdrukking van zijn liefde 
voor zijn Schepper, drukken zich het 

best uit door een geknielde 
houding voor God.”

“We begrijpen, dat de 
meest verraderlijke aanval 
van de duivel erin bestaat 
te proberen het geloof in 
de Eucharistie uit te doven, 
dwalingen te zaaien en een 
ongepaste manier om de 
Eucharistie ontvangen te be-

vorderen,” gaat de Guineese kardinaal 
verder. “Het mikpunt van Satan is het H. 
Misoffer en de ware tegenwoordigheid 
van Jezus in de geconsacreerde Hostie.”

De hoge prelaat aarzelt niet om te 
argumenteren tegen de Communie in 
de hand, en wijst er terecht op, dat deze 
praktijk “ongetwijfeld het verloren gaan 
van partikels van de Hostie in de hand 
werkt”. Want wanneer Jezus werkelijk 
tegenwoordig is in de hele Hostie, dan 
ook in de kleinste deeltjes. Het gevaar 
van oneerbiedigheid of ontheiliging 
neemt daardoor toe. Integendeel, “de 
zorgvuldigheid van de priester zelfs 
voor het kleinste deeltje, de zorg bij het 
reinigen van het heilig vaatwerk, de zorg 
om de Hostie niet met klamme handen 
aan te raken, drukken het geloof uit in de 
ware tegenwoordigheid van Jezus, zelfs 
tot in de kleinste deeltjes”.
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Jaarprogramma 2018
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
12-03 17-03 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (heren)
17-03 18-03 Amsterdam Stille Omgang
14-04  Gerwen  Derde Orde FSSPX
22-04  Göffingen (D) Inkleding Marieke Oude Elferink
06-05  Gerwen Torendag
10-05  Gerwen-Leiden Eerste H. Communie
19-05 21-05 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
25-05 27-05 Antwerpen Gezinsweekeinde
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)

Kardinaal Sarah herinnert aan het 
decreet Quam singulari van 8 augustus 
1910, waarin de H. Paus Pius X toe-
stemming verleende om aan jonge kin-
deren de Communie uit te reiken. De 
kardinaal stelt zich luidop de logische 
vraag: “Wanneer een kind het Eucharis-
tisch Brood op dezelfde manier ontvangt 
als een snoepje van zijn moeder, welk 
gevoel voor het heilige zal het dan nog 
krijgen?”

Zijn steun voor de auteur van het 
boek betuigend, wijst de kardinaal erop, 

dat de Communie in de hand vaak op 
onrechtmatige wijze is ingevoerd door 
plaatselijke bisschoppenconferenties 
binnen het Latijnse deel van de Kerk. 
De kardinaal beklemtoont, dat “geen 
enkele priester moge wagen zijn eigen 
wil op te dringen in deze zaak, door die-
genen die de Communie op hun knieën 
en op hun tong willen ontvangen, deze 
mogelijkheid te ontzeggen of anders 
slecht te behandelen”.

Bron: FSSPX.Actualités, 27 febr. 2018
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Onze Overledenen
Mevr. M. Vehof-Kokhuis Ambt-Delden 03 03 2009
Mevr.  J.W.  Verhage-Daniëls Rijswijk 05 03 1995
Hr. H.  van Uden Helmond 05 03 2004
Hr.  M.F.H. Huberts Venlo 07 03 1996
Hr. A.F.M. Bongers Aarle-Rixtel 10 03 2006
Hr. P. Ceelen Eindhoven 11 03 1987
Hr.  M.H.  Aupers Amsterdam 15 03 2009
Hr.  A. Schröder Maastricht 22 03 1996
Hr. F.B.J. Meerhoff Zaandam 22 03 2007
Hr.  R.H. van Hezewijk Nijmegen 24 03 1990
Hr. C.H. Hooreman Haarlem 24 03 2010
Hr. B.  van Nieuwkerk  Helmond 28 03 2008
Mevr. E.M.J.P. de Goede-Oey Eindhoven 30 03 2000

Collecten in januari 2018
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Gerwen Leiden

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)
08-12  Den Haag Mars voor het Leven
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Inkleding Marieke Oude 
Elferink

Geïnteresseerden om met een busje mee naar Göffingen te gaan, kunnen zich 
melden bij Br. René Maria tel. 0032-499692904.

Marieke Oude Elferink uit Denekamp is 
september vorig jaar als eerste Nederlandse 

ingetreden bij de Zusters van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X in Göffingen (D)!  De 
afgelopen jaren was zij lerares in de school 

St. Pius X te Antwerpen. Op zondag 22 april 
2018 vindt tijdens de Hoogmis om 9.30 uur de 
inkleding plaats van twee postulanten, waarvan 

Marieke er één is, en de eerste professie van 
een novice.
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Kalender Gerwen
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. Onbe-

vlekt 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
ma. 5 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
di. 6 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. HH. Perpetua en Feli-

citas, mart.
wo. 7 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Thomas van Aquino, 

bel. en kerkl.
do. 8 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged H. Johannes-De-Deo, 

bel.
vr. 9 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Francisca Romana, 

weduwe
  18.00 Kruisweg 
za. 10 8.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. HH. Martelaren van 

Sebaste
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 11 10.30 Hoogmis 4e zondag van de Vasten, Laetare (1e kl.) 
ma. 12 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gregorius de Grote, 

paus en kerkl.
di.  13 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
wo. 14 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
do. 15 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
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.); ged. H. Gertrudis, maagd 

(bisdom ‘s Hertogenbosch); ged. H. Patricius, biss. 
en bel.

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.)
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ma. 19 18.30 gez. H. Mis H. Jozef, echtgenoot van de H. Maagd en pa-
troon van de Kerk (1e kl.); ged. van de Vasten

di. 20 18.30 H. Mis v.d. Vasten (3e kl.)
wo. 21 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Benedictus, abt
do.  22 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
vr. 23 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. van O. L. Vrouw van 

Zeven Smarten
  18.00 Kruisweg 
za. 24 8.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gabriël, aartsengel
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 25 10.30 Hoogmis Palmzondag (1e kl.) met palmwijding, processie 

en gezongen passieverhaal
    Het Feest Maria Boodschap wordt verplaatst naar 

maandag 9 april.
ma. 26 18.30 H. Mis in de Goede Week (1e kl.) 
di.  27 18.30 H. Mis in de Goede Week (1e kl.)
wo. 28 7.15 H. Mis  in de Goede Week (1e kl.)
do. 29 20.00 gez. H. Mis Witte Donderdag (1e kl.) met voetwassing, pro-

cessie, altaarontbloting en aanbidding tot 24.00 uur
vr. 30 14.00 Kruisweg Goede Vrijdag (1e kl.); vasten en onthouding ver-

plicht!
  15.00 Liturgie met lezingen, gez. passieverhaal, plechtige gebeden, 

kruisverering en H. Communie
za. 31 22.00 Paaswake Paaszaterdag (1e kl.) met wijding v.h. vuur en de 

paaskaars, Exsúltet, lezingen, Litanie v. alle Hei-
ligen, wijding v. paas- en doopwater, hernieuwing 
v.d. doopbeloften en gez. H. Mis

April

zo. 1 10.30 Hoogmis Hoogfeest van Pasen (1e kl.)
ma. 2 9.00 Hoogmis Tweede paasdag (1e kl.)
   gewijzigde tijd i.v.m. de wielerronde van Gerwen
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Tijd om zijn Pasen te houden
De Kerk legt aan alle gelovigen de plicht op minstens eenmaal per jaar 
te biechten (minstens hun doodzonden) en te communiceren. Er is geen 
tijd voorgeschreven voor de Biecht. De Paascommunie kan men doen 
tussen Passiezondag en de Zondag van de Goede Herder (tweede zondag 
na Pasen). De gelovige die zijn Paascommunie gedurende deze tijd niet 
gedaan zou hebben, blijft gehouden haar zo snel mogelijk te doen. Voor 
de zieken die niet naar de H. Mis kunnen komen, is de voorgeschreven 
tijd verlengd tot Drievuldigheidszondag.

Neem zoveel mogelijk deel aan de  
plechtigheden van de Goede Week!

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: zaterdag 3, 10, 17 en 24 maart
• 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
Expositie L ijkwade: Passiezondag t/m Zondag Goede Herder
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Kalender Leiden
Maart

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

van Jezus (3ekl.); 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  

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.); kinderzegen
vr. 9 17.30 Kruisweg
  19.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Francisca Romana, 

weduwe
za. 10 9.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. HH. Martelaren van 

Sebaste
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 11 10.30 Hoogmis 4e zondag van de Vasten, Laetare (1e kl.) 
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.); ged. H. Patricius, biss. en 

bel.
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.)
ma. 19 ------ geen H. Mis H. Jozef, echtgenoot van de H. Maagd en pa-

troon van de Kerk (1e kl.); ged. van de Vasten
vr. 23 ------ geen H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. van O. L. Vrouw van 

Zeven Smarten
za. 24 ------ geen H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gabriël, aartsengel
zo. 25 10.30 Hoogmis Palmzondag (1e kl.) met palmwijding, processie 

en gezongen passieverhaal
    Het Feest Maria Boodschap wordt verplaatst 

naar maandag 9 april.
do. 29 20.00 gez. H. Mis Witte Donderdag (1e kl.) met voetwassing, pro-

cessie, altaarontbloting en aanbidding tot 24.00 
uur

vr. 30 14.00 Kruisweg Goede Vrijdag (1e kl.); vasten en onthouding 
verplicht! 

  15.00 Liturgie met lezingen, gez. passieverhaal, plechtige ge-
beden, kruisverering en H. Communie
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za. 31 22.00 Paaswake Paaszaterdag (1e kl.) met wijding v.h. vuur en 
de paaskaars, Exsúltet, lezingen, Litanie v. alle 
Heiligen, wijding v. paas- en doopwater, her-
nieuwing v.d. doopbeloften en gez. H. Mis

April

zo. 1 10.30 Hoogmis Hoogfeest van Pasen (1e kl.)
ma. 2 10.30 Hoogmis  Tweede paasdag (1e kl.)

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: zaterdag 3, 10 en 17 maart
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: zondagen 4 en 25 maart
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 11 maart 
Vorming volwassenen: zondag 18 maart

Kalender Utrecht
Maart

zo. 4 17.00 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.)
zo. 11 17.00 Hoogmis 4e zondag van de Vasten, Laetare (1e kl.) 
zo. 18 17.00 Hoogmis Passiezondag (1e  kl.)
zo. 25 17.00 Hoogmis Palmzondag (1e kl.) met palmwijding, processie 

en gezongen passieverhaal
    Het Feest Maria Boodschap wordt verplaatst 

naar maandag 9 april.

April

zo. 1 17.00 Hoogmis Hoogfeest van Pasen (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 53

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 56

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 57

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

Steun het 

Informatie-

blad!
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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.
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