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Geachte Lezers,

Bescherm uw kinderen en kleinkinderen tegen de genderideologie, die zij 
nu op school met de paplepel binnen gewerkt krijgen! Er is weer eens een 
inslaapwiegmethode aan de gang om verdere immoraliteit en tegennatuur-
lijkheid bij mens en maatschappij ingang te doen vinden. “Foei, de kerk heeft 
de mensen wat wijsgemaakt!” … Wat gebeurt er nu?! … Beter te geloven in 
het bovennatuurlijke dan in het tegennatuurlijke! Spreek met de kinderen! 
Spreek met de leerkrachten! 

Een van de thema’s van de Week van de lentekriebels (maart 2018) was gen-
der – dit in het kader van de vrijzinnige seksuele opvoeding in het Nederlands 
basisonderwijs. Voortdurend worden kinderen en leerkrachten wijsgemaakt, 
dat men bijv. niet meer mag spreken van jongens- of meisjesspeelgoed, wat 
vooroordeel is of gendernormatief gedrag, dat tegengegaan moet worden. 
Men mag niet meer letten op het geslacht van het kind. 

Het woord gender betekent eigenlijk geslacht of sekse, maar geeft men nu 
een andere begripsinhoud, die teruggaat op een paar duivelsverwarde psy-
chologen, die stellen, dat niet de biologische aanleg, maar de opvoeding 
maatgevend is voor de vorming van de geslachtelijke rol. Dat woord staat nu 
voor een gedrag, een sociale rol, onafhankelijk van het biologische geslacht. 
Ja, men kan zich zo nodig laten “omopereren”. De genderideologie stelt dus, 
dat het verschil tussen man en vrouw niet wezenlijk is, wat tegen God ingaat, 
die de mens schiep als man en vrouw met lichaam en ziel.

Pro Vita Mechelen trekt in Gezin en Leven nr. 492, maart 2018, weer eens 
aan de bel: “Nationale en internationale overheden en instanties hebben de 
laatste decennia een beleid uitgestippeld met als doel de morele normen voor 
seksualiteit volledig te verwoesten. De weerslag op huwelijk en gezin, en 
daarmee samenhangend ook op het algemeen welzijn, is desastreus. Lobbyis-
ten van de EU en van de VN zijn de promotoren van de massale vergiftiging 
van onze samenleving door pornografie, homoseksualiteit, hedonistische 
seksuele opvoeding, enz. Er is een nieuw totalitair systeem ontstaan, dat alle 
schaamte wil uitbannen en zo ook de echte vrijheid van de mens vernietigt”. 

Men laat dan de Duitse Gabriele Kuby, een sociologe die zich in 1997 
bekeerde tot het Rooms-Katholieke geloof, aan het woord. Uitstekend! Zij 
beschrijft in haar recent verschenen boek De seksuele revolutie de gevolgen 
van deze wereldwijde culturele revolutie nu, die de kernwaarden van huwe-
lijk, gezin en de menselijke persoon ondermijnt. 

Terloops zij vermeld, dat op de vraag of de boodschap van Fatima nog actueel 
is na de ineenstorting van het communisme in 1989, Gabriele Kuby antwoordt:  
“… Ja, de wereldwijde seksuele revolutie en de daaruit voortkomende gen-
derideologie is een verder voortbrengsel en mutatie van de communistische 
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ideologie. Door gelijkheid wil ze een paradijs op aarde maken, en verwoest 
hiermee huwelijk en gezin. … Tegenovergesteld hieraan zijn niet alleen de 
woorden van Maria, maar vooral haar zijn: zij is deemoedig en gehoorzaam, 
zij heeft een zuiver hart, zij is maagd en zij is moeder – eigenschappen die 
de heersende ideologie van onze tijd diametraal tegenovergesteld zijn”. 

Terug naar haar boek De seksuele revolutie:  
Gendermainstreaming is een ideologie die de seksuele identiteit van man 
en vrouw en elke ethische norm van seksueel gedrag wil vernietigen. Al 
vele decennia ijveren feministen voor gelijkheid tussen man en vrouw. (Man 
en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk!) Deze strijd voor de gelijke 
behandeling van man en vrouw is enkel maar een dekmantel voor een ander 
doel, namelijk de schepping van een nieuw soort mens: de ‘gendermens’. De 
schepping van de mens door God, als man en vrouw, die door hun verschillen 
elkaar aanvullen en verrijken, wordt in de genderideologie uitgewist. De 
natuur zoals God die heeft geschapen en waarvan God zelf heeft gezegd dat 
het ‘goed’ is, heeft geen plaats meer in deze nieuwe ideologie, die de wens 
uitspreekt om bevrijd te worden van de ‘dictatuur van de natuur’. Iedereen 
die deze nieuwe ideologie wil aanvechten, wordt aanstonds gebrandmerkt 
met het verwijt te discrimineren. De VN en de EU stellen aanzienlijke som-
men geld ter beschikking om deze nieuwe ideologie op te dringen waar 
mogelijk: media, onderwijs, samenleving, politiek, enz.. Het is hun bedoe-
ling de samenleving wijs te maken dat je zelf je ‘seksuele oriëntatie’ kan en 
mag kiezen, en dat je identiteit niet noodzakelijk iets te maken heeft met de 
schepping. Het wil ook kinderen zo jong mogelijk seksueel actief maken, op 
elke denkbare wijze, zonder dat de ouders er iets tegen kunnen doen.

‘Sekse’ wordt vervangen door ‘gender’. De schepping met van nature twee 
geslachten moet volgens hen vervangen worden door één geslacht, waardoor 
ook het recht verdedigd wordt om van geslacht te veranderen. Wat opvalt, is 
dat slechts een kleine elite – minder dan 1% van de wereldbevolking – bijv. 
eist, dat homoseksuele relaties gelegaliseerd moeten worden, en dat daar-
door de waarde en het doel van het traditionele huwelijk en gezin vernietigd 
worden. Toch is de overgrote meerderheid van de wereldbevolking het er 
nog steeds mee eens, dat huwelijk en gezin de steunpilaren zijn van een 
goede samenleving. De gevolgen van het schaamteloos opdringen van de 
genderideologie door een minderheid is de oorzaak van de vernietiging van 
de waardigheid van de persoon én van de waarde van onze cultuur. Pornogra-
fie is vrij toegankelijk voor iedereen, en men vindt steeds meer argumenten 
om de ‘toegelaten leeftijdsgrens’ nog meer naar beneden te verschuiven. 
De mens verliest zich hoe langer hoe meer in zijn eigen lusten. ‘Eindelijk 
zal je volledig vrij zijn,’ wordt er gezegd, terwijl het tegendeel waar is. Het 
geweten wordt uitgeschakeld. Het vermogen om lief te hebben en zich te 
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binden verdwijnt. Kinderwens wordt als een soort van ziekte voorgesteld. 
Kortom: de mens degenereert naar een wezen dat geestelijk en lichamelijk 
doodziek is.

Wereldwijd zijn gezagsdragers bezig wetteksten zo te veranderen, dat hu-
welijk en gezin losgekoppeld worden van de relatie man/vrouw. Het huwe-
lijk wordt daardoor een geslachtsonafhankelijk instituut, en de homo-lobby 
maakt daar handig gebruik van om van homoseksualiteit een recht te maken 
en daarmee samengaand het homohuwelijk te legaliseren. En wie tegen is, 
wordt gestigmatiseerd met uitdrukkingen zoals: ‘homofoob’, ‘racistisch’, of 
‘vijand van de mensenrechten’. Met andere woorden: mensen die het met 
deze wetswijzigingen niet eens zijn, worden beschouwd als misdadigers. 

Einde in zicht? Er lijkt geen einde te komen aan de wereldwijde hetze 
tegen de traditionele morele waarden. Tegenwoordig krijgen kinderen die 
hun geslacht willen veranderen, hormonale behandelingen reeds vóór de 
puberteitsperiode! Of dat hun geluk ten goede komt, is zeer de vraag, want 
het aantal zelfmoorden bij transgenders is zeer hoog. Sinds de betekenis 
van het huwelijk gewijzigd is en ook mensen met hetzelfde geslacht kun-
nen huwen, staat de deur wagenwijd open voor andere vormen van gehuwd 
zijn, bijvoorbeeld met meer dan één persoon. In Duitsland zijn ouders door 
een rechter veroordeeld tot celstraffen en hun kinderen uit huis geplaatst en 
ondergebracht in publieke instellingen, omdat ze zich niet wilden onder-
werpen aan het verplichte seksuele onderwijs op school. Nochtans hebben 
volgens de grondwet de ouders het recht én de plicht om hun eigen kinderen 
op te voeden ... Deze vorm van totalitarisme staat geheel in het teken van 
een ongeremde bevrediging van de lusten vanaf de babytijd. De zin voor 
schaamte wordt verwoest en kinderen die hiervan het slachtoffer zijn, zijn 
niet meer in staat om liefdevolle, respectvolle relaties aan te gaan en een 
openheid naar God te ontwikkelen. Deze generatie die vanaf de prille jeugd 
blootgesteld wordt aan pornografie, en mogelijk diep verwond wordt door 
vroegtijdige seks, heeft vaak niet meer het vermogen om zich levenslang 
aan iemand te binden.

Toch is er hoop ... Onze cultuur zit in een roes van decadentie, maar overal 
in Europa zien we de invloed van behoudsgezinde groeperingen toenemen. 
Zolang er hoop is, is er toekomst. Er komt zeker een tijd waarin de fundamen-
ten van de menselijke werkelijkheid, van man en vrouw, huwelijk, vader en 
moeder en van gezin en kinderen opnieuw in ere hersteld zullen worden. …

Geef uitleg aan uw kinderen en kleinkinderen, laat dit niet aan anderen over!

Pater Carlo de Beer
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Ze hebben Hem onttroond
Hoofdstuk 6

Noodzakelijke ongelijkheid

“De natuur deelt ongevraagd ongelijke gaven uit,
waardoor ze in frontale botsing komt met de 

  bespottelijke hypothese van de liberale democratie.”
Charles Maurras

Laten we verder gaan met de analyse 
van het liberale beginsel. “Dat is tegen-
natuurlijk,” zegt kardinaal Billot, “door 
de bewering dat alles moet wijken voor 
de individuele vrijheid, dat gemeen-
schapseisen die vrijheid op velerlei wij-
zen hebben belemmerd en dat de wet 
van het pure, totale individualisme het 
ideale stelsel voor de mens zou zijn”. 
“Maar,” voegt hij daaraan toe: “dat in-
dividualisme is volkomen strijdig  met 
de menselijke natuur”.

Een tegennatuurlijk individualisme 

U zult Jean Jacques Rousseau wel heb-
ben herkend met zijn individualistisch 
liberalisme dat we op de achtergrond 
van iedere politieke opvatting van 
tegenwoordig terugvinden. Volgens 
Rousseau worden de mensen vrij ge-
boren, d.w.z. niet aan dwang onder-
worpen. Ze zijn van nature asociaal en 
gemaakt om alleen te leven in de jungle, 
waar ze gelukkig zijn. De bron van hun 
ellende en ongelijkheid is het invoeren 
van het privébezit, waardoor hun riva-
liteit is ontstaan: “een oorlogstoestand 
van allen tegen allen”.1  De mensen zijn 
zich dan in groepen gaan verenigen, 
niet door de natuur gedreven, maar in 
volle vrijheid, alsof ze door een nood-

uitgang wilden ontsnappen aan een 
toestand waarin de ene mens een wolf 
werd voor de andere. Gemeenschappen 
hebben niets natuurlijks; zowel hun oor-
sprong als hun structuur berusten alleen 
maar op afspraak. Die afspraak wordt 
genoemd “le contrat social” (maat-
schappelijk verdrag).2

Heel die theorie is lang tevoren al weer-
legd, het eerst door de H. Thomas van 
Aquino. Die toont aan, dat de mens 
een gemeenschapswezen is door er de 
nadruk op te leggen, dat geen levend 
wezen méér van natuurlijke middelen 
om zelfstandig te bestaan verstoken is 
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dan hij, wanneer hij ter wereld komt. 
Ook stelt hij duidelijk in het licht, dat 
volwassen mensen niet zonder hulp 
in hun behoeften kunnen voorzien: ze 
moeten elkaar bijstaan.3 U zou eens 
de bewonderenswaardige bladzijde 
van de eigentijdse politieke denker 
Charles Maurras (1868-1952) moeten 
lezen. Op meesterlijke wijze maakt hij 
in navolging van de H. Thomas korte 
metten met de individualistische my-
thologie van Rousseau, die gelijkheid 
voor allen wil. De beschouwing heet: 
“L’inégalité protectrice” (bescherming 
door ongelijkheid).4 Hier kan ik u alleen 
maar laten horen, wat Leo XIII in zijn 
encycliek over de oorsprong van de po-
litieke macht leert:

“Het grote gebrek van die filosofen: ze 
zijn blind voor wat toch evident is, n.l. 
dat de mensen niet behoren tot een wild 
ras van afgezonderd levende wezens. 
Ze zijn van nature geneigd om in ge-
meenschap5 te leven, tenzij ze anders 
verkiezen”.

Een ingebeelde gelijkheid 

Het gelijkheidsbeginsel is een hersen-
schim, zegt kardinaal Billot, “allereerst 
al, omdat het helemaal niet met de 
werkelijkheid strookt, want als grond-
slag voor elke maatschappijvorm ver-
onderstelt hij een pact. Waar moet dat 
vandaan komen? Het beginsel van de 
gelijkheid van alle mensen houdt in, 
dat iedereen vrije toegang heeft tot het 
maatschappelijk leven, sterker nog: het 
veronderstelt dat alle mensen, volgens 
hetzelfde patroon geknipt, precies aan 
elkaar gelijk zijn. Maar die miljoenen 

malen voortgebrachte mens zonder ei-
gen kenmerken, waar is die te vinden?”

 “Probeer het ‘contrat social’ maar in 
te voeren, als je denkt dat dat goed is,” 
zegt Taine, “maar praat er alleen over 
met mensen voor wie het is uitgedacht. 
Dat zijn abstracte mensen die tot geen 
enkele tijd of streek behoren. Dat zijn 
abstracte wezens, te voorschijn geto-
verd door een metafysische toverstaf”.6

In een paar woorden, die de boven aan-
gehaalde zin aanvullen, geeft Leo XIII 
hetzelfde oordeel: 

“Voeg daarbij, dat het pact waarop men 
zo prat gaat een verzinsel is, een her-
senschim”.7 

Ik leg nog eens de nadruk op het irreë-
le van die gelijkheid, volgens welke de 
mensen als gelijk of tenminste gelijkge-
rechtigd geboren worden. Het eerste ar-
tikel van de Verklaring over de Rechten 
van de Mens en de Burger (1791) ver-
kondigt: “De mensen worden geboren 
(en blijven) vrij en gelijk in rechten”. 

Laten we eens kijken naar wat de pau-
sen ervan hebben gedacht. Eerst paus 
Pius VI. Die veroordeelt artikel II van 
die verklaring8, vooral om het beginsel 
van de vrijheid-gelijkheid. Hij veroor-
deelt het met de kwalificatie: “hersen-
schim” en “lege woorden”: 

“Waar moeten we die vrijheid van den-
ken en handelen die door de Assemblée 
Nationale aan de gemeenschapsmens 
wordt toegekend als een onaantastbaar 
recht van de natuur, toch zoeken? Is dat 
hersenschimmige recht niet in strijd 

Ze hebben Hem onttroond
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met de rechten van de Schepper aan 
wie wij ons bestaan en al ons bezit te 
danken hebben? Kunnen wij trouwens 
wel doen alsof we niet weten, dat de 
mens niet geschapen is voor zichzelf 
alleen, maar ook om zijn naasten te 
helpen? Want de menselijke natuur is 
zo zwak, dat de mensen, om zich te 
handhaven, elkaars hulp nodig hebben. 
De mensen hebben van God verstand en 
taalgebruik gekregen om hen in staat te 
stellen de hulp van anderen in te roepen 
en op hun beurt diegenen bij te staan die 
om hun steun smeken. De natuur zelf 
heeft dus de mensen bijeengebracht en 
hen in gemeenschappen verenigd. Maar 
de natuur wil méér: daar de mens zijn 
verstand vooral moet gebruiken om zijn 
Schepper te kennen, Hem te eren, te be-
wonderen en Hem heel zijn persoon en 
heel zijn wezen toe te wijden, … omdat 
hij vanaf zijn kinderjaren onderworpen 
moet zijn aan oudere mensen, zich door 
wijze levenslessen moet laten leiden en 
onderrichten en van hen moet leren, hoe 
hij volgens de wetten van de rede, de 
maatschappij en de godsdienst zijn le-

ven moet ordenen, daarom zijn die zo 
hoog geroemde gelijkheid en vrijheid 
van de geboorte af voor hem slechts 
hersenschimmen en lege woorden”.9

Uit die zogenaamde aangeboren vrij-
heid en gelijkheid van het individu 
vloeit krachtens het “contrat social” 
het beginsel van de volkssoevereiniteit 
voort: de soevereiniteit berust oorspron-
kelijk bij het volk, helemaal niet bij God 
en ook niet bij de door God aangewezen 
gezagsdragers. Pius VI verzuimt niet op 
dat gevolg te wijzen. 

Paus Leo XIII veroordeelt op zijn beurt 
het liberale beginsel van de gelijkheid 
van alle mensen, dat door de socialisten 
wordt overgenomen. Hij onderscheidt 
zorgvuldig de gelijkheid van de men-
sen op grond van de natuur die ze ge-
meen hebben, en de ongelijkheid door 
hun uiteenlopende functies in de maat-
schappij, een ongelijkheid die door het 
Evangelie bevestigd wordt: 

“De socialisten verkondigen, zoals we 
weten, onophoudelijk, dat de mensen 
van nature onderling gelijk zijn. Daar-
om zijn we volgens hen aan het gezag 
noch eerbetoon, noch onderdanigheid 
verschuldigd en hoeven we ook niet 
te gehoorzamen aan de wetten, behal-
ve wanneer het ons belieft ze goed te 
keuren”.

“Volgens de Evangeliën zijn de mensen 
gelijk, in zoverre ze allemaal op grond 
van dezelfde natuur geroepen zijn tot 
dezelfde hoge waardigheid van zonen 
van God. Ook moet iedereen, daar voor 
allen hetzelfde doel geldt, volgens de-
zelfde wet geoordeeld worden en naar 
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Ze hebben Hem onttroond

verdienste straf of beloning ontvangen. 
Maar er is ook een ongelijkheid in recht 
en macht die uitgaat van de Schepper 
van de natuur, ‘naar wie alle vader-
schap in de hemel en op aarde genoemd 
wordt””.10 

Dan herinnert Leo XIII aan het door de 
apostel Paulus gegeven voorschrift om 
aan de gezagsdragers te gehoorzamen: 

“Iedereen moet onderworpen zijn aan 
het hogere gezag; want alle gezag komt 
van God, en ook het thans bestaande 
gezag is verordend door God. Wie zich 
dus verzet tegen het gezag, verzet zich 
tegen de verordening van God; en de 
weerspannigen zullen hun veroordeling 
krijgen”.11

Vervolgens leert de opperherder, dat de 
hiërarchie in de burgermaatschappij niet 
zonder meer de vrucht is van de wil van 
de mensen, maar vooral de toepassing 
van een goddelijke beschikking, een 
goddelijk plan:

“Want de Schepper, die alles bestuurt, 
heeft de dingen in Zijn vooruitstreven-
de wijsheid zo geordend, dat de lagere 
rangen hun doel bereiken door de mid-
denkaders en deze weer door de hogere. 
Zoals Hij in het hemelse rijk verschil-
lende aan elkaar ondergeschikte koren 
van engelen heeft gewild, zo heeft Hij 
in de Kerk met de verscheidenheid van 
functies allerlei rangen ingevoerd, op-
dat er niet alleen apostelen, kerkleraren 
of herders zouden zijn.12 Zo heeft Hij 
ook in de burgermaatschappij verschei-
dene in waardigheid, rechten en macht 
uiteenlopende rangen ingevoerd, opdat 
de staat, evenals de Kerk, één enkel 

lichaam zou vormen met vele leden 
waarvan de een wel een lagere plaats 
inneemt dan de ander, maar waarin al-
len elkaar nodig hebben en bezorgd zijn 
om het gemeenschappelijk welzijn”.13 

Uit die teksten blijkt mijns inziens dui-
delijk, dat het liberale grondbeginsel 
“vrijheid-gelijkheid” totaal gespeend 
is van werkelijkheidszin. Want het is 
zonder twijfel een natuurlijk gegeven, 
dat de individuele mens in geen enkele 
fase van zijn leven tegen iemand anders 
zou kunnen worden uitgewisseld. Ook 
is hij vanaf het begin van zijn leven een 
lid van een bestaand lichaam, al heeft 
hij daarin nog niets te zeggen. In dat li-
chaam is hij eerst nog onderworpen aan 
noodzakelijke en weldoende vormen 
van dwang. Daarna zal hij er de functie 
vinden die overeenkomt met zijn na-
tuurlijke of verworven talenten en zijn 
bovennatuurlijke gaven. Maar ook dan 
blijft hij onderworpen aan gezagsorga-
nen en vormen van ongelijkheid die alle 
een heilzame invloed hebben. Zo wil 
God het, die een God van orde en niet 
van wanorde is.   

1.  Deze uitdrukking en de gedachte die er aan ten grondslag 
ligt, is exact van Thomas Hobbes.

2.  Vgl. Baltasar P. Argos S.J. Catéchisme politique, Orme 
Rond, 1981, blz. 58.

3.  De Regimine principum, boek 1, hfdst. 1.
4.  Mes idées politiques, la politique naturelle, blz. 17 e.v.
5.  Encycliek Diuturnum, 29 juni 1881, PIN 97.
6.  Taine, La Révolution, dl. 1, boek II, hfdst. 2.
7.  Op de aangehaalde plaats.
8.  “De vrije meningsuiting is een van de kostbaarste rechten 

van de mens; iedere burger mag dus vrij spreken, schrij-
ven en drukwerk verspreiden, behalve in door de wet 
precies aangege-ven gevallen, waarin men zich over het 
misbruik van die vrijheid moet verantwoorden.”

9.  Brief Quod aliquantulum van de Franse Assemblée Na-
tionale, PIN 3.

10.  Encycliek Quod apostolici, PIN 71-72.
11.  Rom. 13, 1-2
12.  Rom. 13, 1-7
13.  Encycliek Quos apostolici, PIN 74.
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Hoofdstuk 7
Jezus Christus, koning van de republieken

De meerderheid bepaalt de waarheid niet;
de waarheid moet de meerderheid vormen.

Ik heb u nog veel te vertellen over het 
liberalisme, maar wil er de nadruk 
op leggen, dat wat ik u meedeel geen 
persoonlijke opvattingen zijn. Ik vind 
het veel belangrijker u op de hoogte te 
brengen van pauselijke documenten dan 
van persoonlijke gevoelens, die men 
gemakkelijk zou kunnen toeschrijven 
aan mijn eerste vorming op het Frans 
seminarie te Rome. Want de toenmalige 
rector, pater Le Floch, had de naam een 
echte traditionalist te zijn. Dus zal men 
van mij wel zeggen: “Hij staat onder de 
invloed van wat men hem op zijn semi-
narie heeft verteld!” Wel, die invloed 
ontken ik niet, integendeel, elke dag 
dank ik de goede God dat Hij me pa-
ter Le Floch tot overste en leermeester 
heeft gegeven. Die is er toentertijd van 
beschuldigd, dat hij aan politiek deed. 
God weet, dat het helemaal geen mis-
daad is propaganda te maken voor de 
politiek van Jezus Christus1, en politici 
te doen opstaan die alle wettige en zelfs 
wettelijke middelen willen gebruiken 
om de vijanden van Onze Heer Jezus 
Christus uit de stad Gods weg te jagen. 
Maar in feite bemoeide pater Le Floch 
zich nooit met politiek, zelfs niet toen 
in mijn seminariejaren het tegen de Ac-
tion Française2 gesmede complot en de 
daarop volgende crisis hun hoogtepunt 
bereikten.

Pater Le Floch sprak ons echter voort-
durend over de gevaren van modernis-
me en liberalisme. Zich op de encyclie-

ken van de Pausen beroepend, is pater 
Le Floch erin geslaagd om in ons een 
vaste, op een hechte grondslag steunen-
de mening te doen postvatten over het 
gevaar van die dwalingen, een overtui-
ging die wortelt in de onveranderlijke 
leer van de Kerk. Die overtuiging wil 
ik op u overdragen als een fakkel voor 
het nageslacht, als een licht dat u zal 
behoeden voor de sterker dan ooit tot 
zelfs in de aderen en ingewanden van 
de Kerk toe woekerende dwalingen, “in 
ipsis Ecclesiae venis et visceribus,” zo-
als de H. Pius X zei.

 U begrijpt dus wel, dat wat ik persoon-
lijk over de beste regeringsvorm (voor 
Frankrijk bijv.) denk, van weinig belang 
is. Overigens spreken de feiten alleen al 
een duidelijke taal. Wat de Franse mo-
narchie niet lukte, is door de democratie 
klaargespeeld: vijf bloedige revoluties 
(1789, 1830, 1848, 1870, 1945), vier 
invasies door vreemde mogendheden 
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(1815, 1870, 1914, 1940), twee plun-
deringen van de Kerk, verbanningen 
van kloosterlingen, het opheffen van 
katholieke scholen en het deconfessi-
onaliseren van instellingen (1789 en 
1901), enz.. En toch, zullen sommi-
gen opwerpen, heeft Paus Leo XIII de 
Franse katholieken gevraagd de repu-
blikeinse regeringsvorm te aanvaarden3 
hetgeen, tussen haakjes, een politieke 
en religieuze catastrofe zal uitlokken. 
Anderen hebben trouwens kritiek ge-
leverd op dat initiatief van Leo XIII en 
het, met de geestelijke vader ervan, li-
beraal genoemd. Ik geloof niet, dat Leo 
XIII een liberaal was, en nog minder 
een democraat. Neen, hij dacht alleen 
maar een goede politieke combinatie 
te bevorderen om zo het godsdienstig 
leven in Frankrijk te dienen. Maar het 
is duidelijk dat hij daarbij de oorsprong 

en de volstrekt liberale, antikatholieke 
en door de vrijmetselarij besmette struc-
tuur van de Franse democratie vergat.

De democratische ideologie

Als er uit het liberale axioma van het 
soevereine individu eenmaal een de-
mocratische ideologie is ontstaan, dan 

gaat die haar bouwsel logisch verder 
optrekken. De individuen gaan een ge-
meenschap vormen door het sluiten van 
een overeenkomst: het “contrat social” 
(maatschappelijk verdrag), waardoor 
volgens Rousseau “ieder lid met al zijn 
rechten helemaal opgaat in de gemeen-
schap”. Daaruit vloeien voort: 

• De noodzakelijke volkssoevereini-
teit; het kan niet anders of het volk 
moet soeverein zijn. Het heeft zijn 
macht uitsluitend van zichzelf en 
behoudt die, ook nadat de bestuur-
ders gekozen zijn. 

• De onwettigheid van elk rege-
ringsstelsel dat niet berust op de 
volkssoevereiniteit of waarvan de 
bestuurders de macht van God be-
weren te hebben.

 Het praktisch gevolg daarvan is: 

• De worsteling om over heel de 
wereld de democratie ingevoerd te 
krijgen.

• De “kruistocht van de democra-
tieën” tegen ieder stelsel dat naar 
het goddelijk gezag verwijst en 
dan “sacraal” of “absolutistisch” 
genoemd wordt. Het verdrag van 
Versailles in 1919, waardoor een 
einde werd gemaakt aan de laatste 
echt-christelijke monarchieën, was 
in dat opzicht een liberale, juist 
door de steun van de vrijmetselarij 
behaalde overwinning.4

• De politieke heerschappij van de  
meerderheid, die geacht wordt de 

Ze hebben Hem onttroond
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sacrosancte, onfeilbare algemene 
wil te vervullen.

 Nu die democratische ideologie door de 
collegialiteit ook de Kerk binnendringt, 
grijp ik de gelegenheid gaarne aan om 
nog eens te zeggen, dat de meerderheid 
niet de waarheid bepaalt. En wat kan er 
buiten de waarheid en de echte recht-
vaardigheid tegenover God en de naaste 
voor goeds verricht worden?  

Veroordeling van de democratische 
ideologie door de pausen

De Pausen hebben die democratische 
ideologie voortdurend veroordeeld. Leo 
XIII heeft het ex professo (ambtshalve) 
gedaan in zijn Encycliek Diuturnum, 
waarover ik al heb gesproken: 

“Heel wat tijdgenoten, in de voetsporen 
tredend van hen die zich in de vorige 
eeuw de titel ‘filosofen’ hebben toege-
kend, beweren dat alle macht van het 
volk komt. Het gezag komt dus niet toe 
aan diegenen die het uitoefenen. Ze zijn 
er door het volk slechts mee bekleed 
onder voorwaarde dat de volkswil de 
overgedragen macht altijd aan de ge-
volmachtigden kan ontnemen.

 Hier gaan de wegen van de katholieken 
en die van de nieuwe heren uiteen. De 
katholieken zoeken in God het recht om 
te bevelen, en leiden het daaruit af. God 
is de natuurlijke bron, het beginsel van 
elk gezag. 

Toch moeten we hier opmerken, dat het 
aanwijzen van het staatsgezag soms kan 
worden overgelaten aan de keuze en de 
voorkeur van de meerderheid, zonder 

dat men in het minst in botsing komt 
met de katholieke leer. Want die keuze 
bepaalt de persoon van de gezagsdrager, 
maar niet de rechten van het gezag. De 
kiezers beslissen niet over het gezag, 
ze beslissen slechts door wie het wordt 
uitgeoefend”.5 

Alle gezag komt dus van God, zelfs in 
de democratie!

Alle gezag komt van God. Dat is een 
geopenbaarde waarheid en Leo XIII 
laat niets na om die onwrikbaar vast te 
leggen door een beroep te doen op de 
H. Schrift, de traditie van de kerkvaders 
en tenslotte op de rede. Een uit het volk 
alleen voortkomend gezag zou niet de 
kracht hebben om op straffe van zonde 
in geweten te verplichten.6

“Er is geen mens die in of uit zichzelf 
de nodige macht heeft om de vrije wil 
van zijn medemensen in geweten te bin-
den. God alleen als Schepper en univer-
sele Wetgever heeft die macht. Zij die 
met gezag bekleed zijn, moeten dat van 
Hem ontvangen en het in Zijn Naam 
uitoefenen”.7

Tenslotte beijvert Leo XIII zich om aan 
te tonen dat het “contrat social” van 
Rousseau, de basis van de tegenwoor-
dige democratische ideologie, vals is.

De Kerk veroordeelt het democratisch 
stelsel niet

Maar niet elke democratie is liberaal. 
Dat wil ik u nu laten zien. Wij moeten 
onderscheid maken tussen de democra-
tische ideologie en de democratische 
bestuursvorm. De Kerk veroordeelt de 
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ideologie, maar niet de bestuursvorm, 
d.w.z. de medezeggenschap van het 
volk. 

De H. Thomas wijst er al op, dat de de-
mocratische bestuursvorm gewettigd is: 

“Doordat allen in zekere mate aan het 
beleid deelhebben, wordt de vrede on-
der het volk inderdaad bewaard. Allen 
stellen zo’n organisatie op prijs en zor-
gen ervoor dat ze behouden blijft, zo-
als Aristoteles zegt in boek II van zijn 
Politica”.8

Zonder de voorkeur te geven aan de 
democratie is de doctor communis van 
mening, dat in de praktijk het beste po-
litieke stelsel een monarchie is waarin 
alle burgers tot op zekere hoogte deel-
hebben aan de macht, b.v. door diege-
nen te kiezen die onder de monarch het 
land besturen: dat is, zegt de H. Tho-
mas,

“een bestuursvorm waarbij monarchie, 
aristocratie en democratie heel goed 
samengaan”.9

Wat de liberalen er ook van zeggen, de 
Franse monarchie van het Ancien Ré-
gime beantwoordde met veel andere 
monarchieën min of meer aan dat type. 
Tussen de monarch en zijn vele onder-
danen heerste er toen een vaste orde en 
een hiërarchie van een hele reeks cor-
poraties die, van laag tot hoog met el-
kaar verbonden, bij de superieuren hun 
deskundig oordeel naar voren brachten. 

Wat de katholieke Kerk betreft, die 
heeft geen voorkeur voor de een of an-
dere bestuursvorm. Ze vindt goed, dat 

de volkeren de regering kiezen die het 
best past bij hun eigen aard en bij de 
omstandigheden: 

“Niets belet de Kerk om het ermee eens 
te zijn, dat het land bestuurd wordt door 
een enkeling of door meerdere perso-
nen, mits dat bestuur rechtvaardig is en 
op het algemeen welzijn is gericht. Als 
het recht maar geëerbiedigd wordt, is 
het de volkeren niet verboden te kiezen 
voor die of die politieke vorm die beter 
aangepast is aan hun eigen aard, hun 
tradities of gewoonten”.10

Wat is een niet-liberale democratie?

Ik moet bekennen, dat een niet-libera-
le democratie een zeldzame en tegen-
woordig verdwenen vorm is. Toch is ze 
niet helemaal utopisch, zoals bewezen 
wordt door de republiek van Chris-
tus-Koning, die van het Ecuador van 
Garcia Moreno in de vorige eeuw.  De 
karakteristieke trekken van een niet-li-
berale democratie zijn de volgende: 

Eerste beginsel: de volkssoevereiniteit
Allereerst blijft dit beperkt tot het de-
mocratisch bestuur en eerbiedigt de 
rechtmatigheid van de monarchie. Ver-

Ze hebben Hem onttroond
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der is het totaal verschillend van de 
Rousseau-democratie: de macht berust 
wel bij het volk, maar noch oorspron-
kelijk, noch definitief. Van God komt 
de macht naar het volk, van God, de 
Schepper van de mens als gemeen-
schapswezen. Die macht komt niet van 
individuen die hun eigen god beweren 
te zijn. En als het volk zijn bestuur-
ders eenmaal heeft gekozen, heeft het 
afstand gedaan van het uitoefenen van 
zijn soevereiniteit.11

Eerste gevolg: het bestuur is niet in han-
den van een passieve menigte indivi-
duen, maar van het uit georganiseerde 
groepen bestaande volk: gezinshoofden 
(die in heel kleine staten, zoals die van 
Appenzell in Zwitserland, rechtstreeks 
wetten kunnen uitvaardigen), boeren en 
handelaren, industriëlen en arbeiders, 
grootgrondbezitters en kleinere eigena-
ren, militairen en overheidspersonen, 
kloosterlingen, priesters en bisschop-
pen. 

“Zo is,” zegt Mgr. de Ségur, “de natie 
die met al haar levende krachten een 
dergelijke vertegenwoordiging vormt 
en door haar echte vertegenwoordigers 
in staat is om haar wensen te kennen te 

geven en vrij gebruik te maken van haar 
rechten”.12

Ook Pius XII maakt een duidelijk on-
derscheid tussen het volk en de massa: 

“Volk en passieve menigte of, zoals 
men gewoonlijk zegt, ‘massa’, dat zijn 
twee heel verschillende begrippen. Het 
volk leeft actief zijn eigen leven; de 
massa is op zichzelf futloos en kan pas 
door een kracht van buiten in bewe-
ging gebracht worden. Het leven van 
een volk is de volheid van een leven 
waartoe ieder van de volksgenoten het 
zijne bijdraagt: ieder lid is op zijn plaats 
en wijze een persoon die zich bewust 
is van zijn verantwoordelijkheden en 
overtuigingen. Maar de massa wacht op 
een stoot die van buiten moet komen. 
Ze laat zich gemakkelijk manipuleren 
door al wie haar instincten en gevoe-
lens weet uit te buiten. Ze aarzelt geen 
ogenblik om beurtelings achter twee 
vlaggen aan te lopen, vandaag achter 
deze, morgen achter die.13

Tweede gevolg: gekozen bestuurders, 
zelfs als ze in navolging van de H. Tho-
mas “plaatsvervangers van de menigte” 
genoemd worden, voeren het bewind 
alleen maar in zover ze voor het volk 
doen wat het volk zelf niet kan, nl. re-
geren. Maar hun macht komt van God, 
“van wie alle geslachten in de hemel 
en op aarde hun naam hebben ontvan-
gen.”14  De bestuurders zijn voor hun 
daden dus allereerst verantwoording 
schuldig aan God, wiens dienaren ze 
zijn, en daarna pas aan het volk, voor 
het welzijn waarvan ze het bestuur 
waarnemen. 
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Tweede beginsel: de rechten van God
De grondwet moet gebaseerd zijn op de 
rechten van God (en op die van Zijn 
Kerk in een katholieke natie). Heel de 
wetgeving moet dus geïnspireerd wor-
den door de Tien Geboden. 

Eerste gevolg: de “volkswil” is waarde-
loos, als die tegen Gods rechten ingaat. 
De meerderheid “maakt” de waarheid 
niet. Ze moet “in” de waarheid blijven, 
op straffe van ontaarding van de demo-
cratie. Pius XII onderstreept terecht het 
gevaar dat aan de democratie eigen is en 
waartegen de grondwet zich moet ver-
zetten: het gevaar van depersonalisatie, 
massificatie en manipulatie van de me-

nigte door pressiegroepen en door met 
kunstgrepen gekweekte meerderheden. 

Tweede gevolg: de democratie is niet 
neutraal, maar openlijk christelijk en 
katholiek. Ze richt zich naar de sociale 
leer van de Kerk inzake het privébezit, 
het subsidiariteitsbeginsel15 en de op-
voeding, die aan de zorg van Kerk en 
ouders moet worden overgelaten.  Ik vat 
samen: de democratie moet evengoed 
als elke andere bestuursvorm het Rijk 
van Onze Heer Jezus Christus verwe-
zenlijken. De democratie moet toch een 
Koning hebben: Jezus Christus. 

1.  Het is niet omdat de linkse bisschoppen de socialistische 
of communistische politiek maken, dat politici hiervan 
zouden afzien. De kerk heeft macht, ongetwijfeld indi-
rect, maar echt, over het tijdelijke domein en het leven 
van de Staat. Het sociale bewind van Onze Heer Jezus 
Christus is een essentiële zorg voor de Kerk. 

2.  De Action Française, de naam van een dagblad en van 
een politieke stroming onder leiding van Charles Maur-
ras, bestreed, steunend op een gezonde natuurlijke basis, 
het liberale democratisme. De Action Française werd 
valselijk van naturalisme beschuldigd. Pius XI, die be-
drogen werd, veroordeelde de Action Française. Zijn 
opvolger Pius XII moest de sanctie opheffen, maar het 
kwaad was geschied; 1926 is een mijlpaal in de geschie-
denis van de “bezetting” van de Kerk door de fractie van 
de zogenaamde “liberale katholieken”.

3.  Vgl. encycliek Au milieu des sollicitudes, Onder vele 
zorgen van 16 febr. 1892 aan de Franse bisschoppen 
en gelovigen. 

4.  Vgl. H. Le Caron, Le Plan de domination mondiale de 
la contre-église, blz. 22.

5.  PIN 94 
6.  Het zo wel onder bedreiging met straf kunnen dwingen, 

maar, zal Johannes XXIII in Pacem in Terris zeggen, zo 
wordt de mens niet aangespoord om het algemeen wel-
zijn na te streven! Het gezag is vooral een morele kracht.

7.  Diuturnum, PIN 96
8.  Summa theologica, I-II, q. 105, a.1.
9.  Ibid.
10.  Leo XIII, encycliek Diuturnum, PIN 94.
11.  Vgl. Diuturnum, hierboven geciteerd; tevens Mgr. De 

Ségur, La Révolution, blz. 71
12.  Geciteerd werk, blz. 73 
13.  Kerstboodschap via de radio, 24 dec. 1944
14.  Ef. 3, 15.
15.  Wat een lager orgaan kan doen, moet niet door een hoger 

worden overgenomen. 

Ze hebben Hem onttroond
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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)

Beminnelijke Moeder, bid voor ons.

De beminnelijkheid is geen afzonder-
lijke deugd, zoals de liefde, de zacht-
moedigheid, het geduld en vele an-
dere. Eerder is zij de weerglans van 
de bijzondere eigenschappen van een 
mens, waardoor deze, als vanzelf de 
genegenheid van zijn medemensen 
opwekt en verwerft.

De beminnelijkheid moet men 
noch uitsluitend aan uiterlijke, noch 
enkel aan innerlijke, of zedelijke 
hoedanigheden toeschrijven. Zij ont-
springt aan de schoonheid, en heeft 
ook zoals de schoonheid ontelbare 
graden. Omdat de schoonheid zowel 
uit de ziel als uit het lichaam kan 
stralen, daarom vindt de beminne-
lijkheid haar bron en in de ziel en 
in het lichaam, of ook in beide sa-
men. Eenieder begrijpt ook, dat de 
beminnelijkheid, welke uit de gees-
telijke eigenschappen van de ziel ge-
boren wordt, verhevener is dan die 
uit de lichamelijke hoedanigheden 
voortkomt, daar de zedelijke orde 
de stoffelijke verre overtreft. Het 
spreekt bovendien natuurlijk ook 
vanzelf, dat de beminnelijkheid in 
luister toeneemt, naarmate de ziels- 

en lichaamshoedanigheden, waaruit 
zij opborrelt, talrijker, machtiger en 
glansrijker zijn.

Maria is ongetwijfeld allerbeminne-
lijkst in de ogen van God. Wij, niet 
waar, beijveren ons om aan het ta-
bernakel, dat de Godmens tot Zijn 
eucharistisch verblijf heeft gekozen, 
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De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw

de schatten van de aardse schoonheid 
te verkwisten; en zou dan de Almach-
tige Maria, het levend tabernakel 
van Zijn eniggeboren Zoon, niet met 
alle schatten van hemelse schoon-
heid hebben versierd? Wanneer wij 
zo graag in het hart van onze moe-
der de edelste eigenschappen willen 
ontdekken, zou dan God een moeder 
hebben gewild, die niet allerbemin-
nelijkst was?

Doch wanneer wij Maria met de ti-
tel Beminnelijke Moeder begroeten, 
dan willen wij met die aanroeping 
vooral te kennen geven, dat zij de 
eigenschappen bezit, die onze gene-
genheid noodzakelijkerwijze verove-
ren, en bedoelen wij dus vooral, dat 
ze ook beminnelijk is in de ogen van 
de mensen. En dat is zij inderdaad, 
en dat zowel om haar lichamelijke 
schoonheid, als, en wel voorname-
lijk, om haar zielenadel.

Maria was mooi naar het lichaam. 
Daarover zijn de kerkvaders en de 
voornaamste godgeleerden het eens. 
Ofschoon zij het niet allen zo 
ver drijven als een Niceforus 
en een H. Epifanius, die zelfs 
Maria’s grootte aangeven, de 
vorm van haar neus beschrij-
ven, de tint van haar gelaat en 
het karakteristieke van haar 
wenkbrauwen, toch zijn zij 
van mening, dat Maria door 
een buitengewone schoonheid 
uitmuntte. “O maagd, die door 
de glans van uw uiterlijk alle 
anderen overtreft ...,” zo be-
groet haar de H. Gregorius 

Nazianze. “Een hemelse glans zweef-
de over haar gelaat,” getuigt Diony-
sius de Kartuizer van Maria. In een 
van zijn brieven schrijft de H. Hier-
onymus, dat Christus het mooiste van 
alle mensenkinderen was; en zo goed 
als alle godgeleerden nemen het be-
ginsel van Cajetanus aan wanneer hij 
zegt, dat Maria in alles, zoveel moge-
lijk, op haar Zoon geleek. “Jezus was 
de mooiste onder de mannen,” ver-
klaart daarom de gelukzalige Alber-
tus de Grote, “en onder de vrouwen 
won Maria het in schoonheid van al-
len”. “Uit haar,” zegt Richardus van 
St. Victor, “straalde een drievoudige 
schoonheid, die van het gelaat, die 
van geheel haar uiterlijke verschij-
ning en die van haar geest”. De vorst 
van de godgeleerden, de H. Thomas 
van Aquino, is van mening, dat de 
lichamelijke schoonheid van Christus 
omwille van de waardigheid van Zijn 
persoon, een noodzakelijk vereiste 
was; mogen wij diezelfde stelregel 
dan niet toepassen op Maria?

Als het immers ten zeerste be-
taamde, dat, omwille van de ver-



Informatieblad   Nr. 303  mei 2018   17

eniging van de menselijke met de 
goddelijke natuur, het lichaam van 
de Verlosser door alle mogelijke vol-
maaktheden uitblonk, ligt het dan 
niet voor de hand, dat zij die in ze-
kere zin haar eigen wezen aan Chris-
tus zou mededelen, iets als het ware, 
van Zijn goddelijke volmaaktheden 
bezat?

Is het dan te verwonderen dat de H. 
Kerk op Maria de mooiste beelden 
van onze gewijde Boeken toepast? 
Zij is de boom van het aards paradijs, 
die de vrucht van het leven voort-
bracht; ja het paradijs zelf, waarin de 
Godheid neerdaalde, om er vertrou-
welijk met de mensen om te gaan. Zij 
is de regenboog, die het einde van 
Gods gramschap verkondigt, en de 
dageraad van Zijn barmhartigheid 
aan de horizon laat schijnen. Zij is de 

ladder van Jacob, die de aarde met de 
hemel verbindt; zij is het brandende 
braambos, de staf van Aäron, de Ark 
van het Verbond, het land waar melk 
en honig vloeien; zij is de Koningin, 
die aan de rechterzijde van de koning 
staat, stralend van goud en edelge-
steenten. Waarmee Maria al niet ver-
geleken wordt? Met de roos, de lelie, 
de zon, de maan, de sterren!

Het is een feit, dat de vrouwen van 
het Oude Verbond, die volgens de 
H. Kerk Maria voorafbeeldden, een 
Rebecca, Rachel, Judith, Esther uit-
muntten door buitengewone schoon-
heid; en Maria zou de lichamelijke 
schoonheid hebben gemist? Wan-
neer iemand een huis laat bouwen, 
dan houdt hij er terdege rekening 
mee, wie later dat huis zal bewo-
nen. … Maria nu, was uitverkoren 
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om de verblijfplaats van de God-
heid te worden, moest zij dan niet 
het pronkstuk van alle bouwwerken 
zijn? Wie heeft ooit parels met ijzer-
draad aan elkander gesnoerd, of het 
schilderstuk van een meester in een 
onooglijke omlijsting gevat? Zou 
dan God, toen Hij het lichaam van 
de allerzaligste Maagd vormde, geen 
rekening hebben gehouden met haar 
hoge roeping?

Doch hoe schitterend de harmonie 
van de uiterlijke verschijning ook 
moge zijn, zij alleen zal nooit ie-
mand echt beminnelijk maken. Die 
harmonie kan wel een beeld of teke-
ning tot een juweel van schoonheid 
vormen, maar nooit een mens; want 
in hem leeft een ziel, die van een 
hogere schoonheid is en geheel het 
uiterlijke moet overheersen. Of is 
een mens reeds beminnelijk om zijn 
mooie lichamelijke vormen alleen? 
Neen, pas dan zal hij door zijn be-
minnelijkheid de harten veroveren, 
wanneer hij niet slechts aan het oog 
van zijn evenmensen behaagt, maar 
ook door zijn zielenadel, het hart en 
de geest van de naaste weet te boei-
en.

En zou Maria niet door de hoog-
ste zielenadel hebben uitgeblonken, 
zij die de volmaaktste mens en de 
grootste heilige was?

Men hoort wel eens uit de mond van 
echte wereldlingen of van onnaden-
kende christenen, dat de deugd ie-
mand ongezellig, ja zelfs afstotelijk 
maakt; en brave mensen zijn soms 
kortzichtig genoeg om te menen, dat 
bloemen, die weelderig stengel en 

kelk ten hemel verheffen, vaak voor 
hun omgeving geen kleur en geur ten 
toon spreiden.

Dat is een grove dwaling, en te-
genover haar aarzelen wij niet deze 
stelregel neer te schrijven: die het 
dierbaarst zijn aan God, moeten ook 
het aangenaamst zijn aan de mensen. 
En hoe zou het anders kunnen? Of 
heeft God ons niet geschapen om te 
midden van de mensen te leven? En 
heeft Hij ons niet op deze aarde ge-
plaatst om er gelukkig te zijn en om 
er het geluk te verspreiden? Daarom 
moest Hij wetten voorschrijven, die 
ons geluk waarborgen, en het, bij 
trouwe naleving, ook verzekeren.

Daarom dan ook zijn echt 
deugdzame ouders de roem van hun 
kinderen, omdat deze niet slechts 
diep voelen dat vader en moeder al-
leen voor hen leven, maar ook met 
beide handen tasten, dat de ouders 
hun met woord en voorbeeld, de weg 
tonen naar een hoger ideaal. Ook 
waarlijk vrome kinderen vormen de 
vreugde, de kroon van hun ouders, 
want, hoe vervreemd een vader en 
moeder ook van God en het eeuwi-
ge mogen wezen, toch houden zij 
er ten zeerste aan, dat hun kinderen 
gehoorzaam, rein, eerlijk en matig 
zijn. Zo ook zullen werknemers, 
die van het geloof leven, hun werk-
gevers tevreden stellen door stipte 
en blijde plichtsvervulling, omdat 
zij overtuigd zijn, dat de arbeid uit 
liefde voor God verricht, de Aller-
hoogste welgevallig is, en dat het 
gezag, dat slechts van God komt, in 
elke wettige overheid moet geëerbie-
digd worden. Vandaar zijn mensen, 
wier daden door het geloof bezield 

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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zijn, minzaam, dienstvaardig, voor-
komend, vergevingsgezind, behulp-
zaam, zachtmoedig, geduldig, enz. 
En zouden personen, in wie al deze 
deugden uitstralen, niet de aange-
naamste zijn in de omgang?

Wat de mens ongezellig, ja, hatelijk 
maakt voor zijn omgeving, spruit uit 
geen andere bron voort, dan uit de 
opwellingen van zijn onbetoomde 
driften. Maar wij weten toch, dat in 
het hart van Maria, vrij als zij was 
van de erfzonde, nooit een ongere-
gelde drift kon opwellen, en dan ligt 
de gevolgtrekking ook voor de hand, 
dat zij in alles alleraangenaamst was, 
in haar verschijning, haar houding, 
haar woorden, haar omgang.

Bij haar, nooit iets gemaakt of 
gezocht, nooit iets gedwongen of 
overdreven. In alles behaagde en 
stichtte zij, en droeg de goedkeuring 
en bewondering van allen weg. Haar 
geloof kende noch duisternis, noch 
aarzeling, haar hoop geen wankel-
moedigheid, haar liefde geen ver-
killing. Haar rechtvaardigheid sloot 
alle voorliefde en elke zwakke toe-
geeflijkheid uit; haar nederigheid 
ontaardde niet in kleinmoedigheid, 
noch haar voorzichtigheid in schuch-
terheid, of haar geduld in zwakheid. 
Maria was liefdadig zonder overge-
voelig te worden; en zij beoefende de 
vrijgevigheid zonder vertoon. Haar 
gestrengheid gold niet de naaste, 
maar steeds uitsluitend zichzelf, en 
voor haar evenmens had zij altijd een 
vriendelijke glimlach over.

De schoonheid van haar ziel 
weerkaatste zich noodzakelijkerwijze 
in geheel haar verschijning. Vandaar 
waren al haar bewegingen bevallig 
en minzaam, en toch voornaam en 
onberispelijk; haar blik was vrien-
delijk en lief, en toch bescheiden en 
zedig; haar gezelschap aangenaam en 
waarderend, en toch nooit kwetsend 
of ongepast. Er heerste een volmaakt 
evenwicht in de ziel van Maria, en 
die ongestoorde harmonie van geheel 
haar wezen vormde de Moeder Gods 
tot het ideaal van alle mensen, dat 
noodzakelijkerwijze eerbied en ge-
negenheid van allen afdwong.

Wie zal het ons dan kwalijk ne-
men, wanneer wij de woorden die de 
H. Paulus over Christus schreef, tot 
de onze maken en op Maria toepas-
sen: “Indien iemand Maria niet be-
mint, hij zij vervloekt”. (1 Kor. 16, 
22)

Gebed: O mooiste, o allerbeminne-
lijkste Moeder van de Heer, luister 
toch naar mijn innige bede; o waak 
over mij, en duld niet, dat ik ooit 
door het schijnschoon van deze 

wereld verblind worde. Leer mij de 
ware, de onvergankelijke, de eeuwi-
ge schoonheid, leer mij God bemin-
nen, want voor tijd en eeuwigheid 

maakt Hij alleen het waarachtig ge-
luk van de onsterfelijke zielen uit.

Oefening: Ons beijveren om dik-
wijls de deugden van Maria te 

beschouwen.

… wordt vervolgd …
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Palmpaas-
stokken

Terugblikken
Op de zondagen 4 en 25 maart jl. kwamen de E.K-kinderen van  onze kapel 
O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans te Leiden bijzonder goed in actie! Dank aan 
de leiding! Op 4 maart werden met veel plezier en goede uitleg Palmpaasstokken 
gemaakt. Op die dag ontvingen bovendien verschillende kinderen uniformdassen, 
ook waren er die met de rang Schildknaap (Page) en Kruisvaarder onderscheiden 
werden. De Palmpaasprocessie op 25 maart werd door de Kruisvaarders mooi 
opgeluisterd! Na de Hoogmis werden de Palmpaasstokken naar zieke en bejaarde 
mensen gebracht; in Den Haag mocht er zich zelfs een 109-jarige over verheu-
gen! De kinderen vertelden bij het overhandigen enthousiast over de betekenis!
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland

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.

Mei: Voor de wereldwijde uitbreiding van de  
verering van het Onbevlekt Hart van Maria!

Beste Kruisvaarders,

Eerste bedrijf: 

1945 in de stad Snydemole 
(“Snij-molen” = houtzagerij, 
aangedreven door een wa-
termolen). Klinkt heel Ne-
derlands, niet? En niet voor 
niets. Maar toch ligt het nu 
in Noordwest-Polen en heet 
nu “Piła” (“Zaag”). Hoe komt 
dat allemaal? Wel: in de mid-
deleeuwen, van 1241 tot 1461, 
nodigen de Poolse vorsten in 
de hele streek degelijke “Duitse” 
“Oostlandvaarders” uit, die handig 
zijn in het droogleggen van moeras-
sen (keihard werk!), of die goed zijn 
in het stichten van (toen) “moderne” 
stadjes. Die “Duitsers” van aan de 
Oostzeekust tot aan de rivieren Netze 

(Pools: Noteć) en haar bijrivier Küd-
dow (Pools: Gwda), die in groten ge-
tale komen wonen, zijn eigenlijk voor 
een groot deel … Nederlanders (toen: 
“Friezen” genoemd) en Vlamingen! 
Die degelijke boeren duwen de Pool-
se houthakkers en vissers niet weg, 

maar ze leven in vrede 
naast elkaar en leren 
van elkaar. Soms gaan 
ze ook met elkaar hu-
wen. Zo blijft de streek 
eeuwenlang heen en 
weer schuiven tussen 
Polen en Duitsland. 
Tussen 1722 en 1945 
worden de namen Piła 
/ Snydemole verduitst 
tot “Schneidemühl”, 
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want het ligt dan in Pruisen, Noord-
oost-Duitsland. In het stadje wonen 
katholieken en protestanten, in 1945 
van beide godsdiensten veel meer 
Duitsers dan Polen. 

Onder hen het diep gelovige 
katholieke gezinnetje Kreuzenbeck. 
Papa werkt voor de postdienst en is 
vaker van huis weg. Zo ook op 12 
februari 1945. Het vredige leventje 
aan het riviertje Küddow is voorbij. 
Het geratel van machinegeweren, het 

gebulder van kanonnen en vooral het 
gehuil van “Stalin-orgels” (raketlan-
ceerders) komt hoorbaar, voelbaar 
(de grond beeft!), angstaanjagend 
… dichterbij! Het “Rode Leger” van 
de machtige Sovjetunie komt aan-
gestormd met tweeënhalf miljoen 
soldaten, 6250 tanks, 7500 vliegtui-
gen, 41.600 kanonnen! Vanuit het 
net veroverde en stukgeschoten Mid-
den-Polen uit, willen ze in allerijl de 
Duitse hoofdstad Berlijn veroveren. 

Vóór de legers van hun bondgenoten 
Groot-Brittannië, Canada en de Ver-
enigde Staten met de eer gaan lopen! 

Zo staan nu twee goddeloos ge-
leide grote rijken en legers verbitterd 
tegenover elkaar. De Sovjetunie, dat 
is het enorme vroegere Russische 
Rijk, maar sinds 1917 in de hand van 
communisten als Lenin en Stalin. De 
duivelse leer van het communisme 
preekt haat tussen handarbeiders en 
rest van de bevolking. Wáár is, dat 
een deel van de rijkaards eeuwenlang 
misbruik heeft gemaakt van arme 
boeren en arbeiders, en dat Rusland 
niet genoeg werd gemoderniseerd. 
Maar geeft dat de communisten het 
recht ieders bezit af te pakken, hele 
streken uit te hongeren, kerken te ver-
woesten en mensen die niet akkoord 
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gaan, naar werk- en sterfkampen in 
het ijskoude deel van Siberië weg te 
slepen? Ook huwelijken schaffen ze 
bijna af, ze voeren abortus (kinder-
moord) in en ze sturen de moeders de 
bedrijven in om te gaan werken, ter-
wijl ze hun kinderen moeten afgeven 
aan communistische kinderopvang, 
die ze zal opvoeden. Lenin, Stalin en 
de andere communisten willen hun 
goddeloze haat ook nog verspreiden 
over de rest van wereld. 

En in Duitsland? Daar heersen 
sinds 1933 ook goddelozen: de nati-
onaal-socialisten (=“nazi’s”) rond hun 
leider Adolf Hitler. Zij preken niet 
haat tussen arbeiders en 
de rest, maar wel tussen 
volkeren. Wáár is, dat 
Duitsland na de net ver-
loren Eerste Wereldoor-
log (1914-1918) te hard 
werd gestraft, maar wat 
geeft de nazi’s het recht 
Slavische volkeren (Po-
len, Russen, Oekraïners 
…) als minderwaardig en 
onmenselijk te behande-
len? Of hele volkeren te 

willen uitroeien (Joden, 
Zigeuners), goeden en 
slechten? Omdat bijna 
de helft van de Duitsers 
katholieken zijn, durven 
de nazi’s het (nog) niet 
aan, de Kerk zo gemeen 
en openlijk te vervolgen 
als de communisten in 
Rusland. Maar ze haten 
het geloof evengoed, 
bijvoorbeeld het celibaat 
(= dat priesters, zusters, 
broeders … niet trou-

wen), dat Jezus, Maria en de aposte-
len uit het Joodse volk kwamen, dat 
katholieke bisschoppen als von Galen 
luidop tegen de nazi’s preken, omdat 
die euthanasie (= stille moord) plegen 
op oude of zieke mensen. 

Sinds juni 1941 zijn nazi-Duits-
land en Sovjet-Rusland met elkaar in 
oorlog. Tot januari 1942 winnen de 
Duitsers. Vele mensen in het Sov-
jetrijk zijn daar ook nog blij mee en 
onthalen de Duitse soldaten met bloe-
men! “Hoera! Weg met de wreedhe-
den van die duivelse communisten!” 
Maar juichen de Litouwers, Letten, 
Oekraïners … niet te vroeg? De Duit-



26   Informatieblad   Nr. 303  mei 2018

se troepen zijn inderdaad doorgaans 
de kwaadste niet, maar de nazi’s?? 

Bijvoorbeeld bij de grens tussen 
Oekraïne en Rusland, winter 1941-42. 
Blije boeren redden de Duitse solda-
ten voor honger en kou. Dan begint 
de lente en moeten de Duitsers ver-
der naar het oosten vechten. Vóór ze 
vertrekken komt een bevel van hun 
nazi-bazen: “Alle boerderijen en 
schuren platbranden!” Gekken! Die 
mensen stank voor dank geven! 

Nu, in 1945, zijn de rollen om-
gekeerd: Rusland valt Duitsland aan. 
Stalin beveelt zijn soldaten haat en 
wraak tegen al wat Duits is! En die 
woestheid valt nu, op 14 februari, 
over Schneidemühl. Negen van de 
tien huizen worden aan flarden ge-
schoten. Buiten de stad wacht papa 
Kreuzenbeck in spanning: “Leven 
mijn vrouw en kinderen nog? Wat 
zullen de Russen wel met hun doen?” 
In hun haast Berlijn te bereiken, laten 
de Russen ten noorden hele gebieden 
nog in Duitse hand. Dat merken de 
Duitse troepen in Pommeren en be-
ginnen nu van daar uit een tegen-

aanval. Schneidemühl 
heroverd! 

Papa Kreuzenbe-
ck kan eindelijk zijn 
thuisstad in. Met bang 
hart roept hij: “Vrouw-
tje! Kinderen!!” Leven 
ze nog? Ineens duiken 
er verschrikte schim-
men uit de ruïnes (= 
kapotgeschoten hui-
zen) op: “Johannes! 
Papa!!” Wenend vlie-
gen vrouw en kinderen 
papa om de hals! “O, 

wat ben ik Onze Lieve Heer dankbaar 
dat jullie nog leven”, snikt papa. “Ik 
ook”, zegt mama, “En ik denk dat we 
allemaal in de hemel zullen komen, 
want we hebben de afgelopen dagen 
doorgebracht in de … hel!” “Ja,” zegt 
papa, “Ik weet: die zware bombarde-
menten, ons huis verloren!” “Neen, 
nog érger!”, zegt mama “De Russen, 
ook de Mongools uitziende soldaten 
uit Midden-Azië, velen vaak van ar-
moe onder de luizen zittend, hebben 
alles meegenomen en niemand van 
de vrouwen of meisjes ongeschonden 
gelaten, ook ons niet!” “Niet onge-
schonden” betekent: ze zijn de hele 
tijd verkracht! Zoals we al in maart 
lazen, betekent dit: lichamen en zie-
len zwaar schenden door woeste on-
kuisheid! En dat soort wreedheden 
gebeurt in die maanden overal waar 
de soldaten van het Rode Leger ko-
men. 

Want de Sovjetrussen hervatten 
hun aanval richting Berlijn. De resten 
van het Duitse leger graven zich in. 
Hun staatsleider Adolf Hitler geeft 
het bevel: “Niets van waarde mag in 
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de handen van de Russen vallen! Alle 
spoorwegen, bruggen en opslagplaat-
sen met voedsel vernietigen!” Hit-
ler heeft dit geleerd van zijn vijand 
Stalin: “de verbrande aarde”. Maar 
dat betekent, dat ook de eigen ach-
tergebleven bevolking uitgehongerd 
wordt! 

En ook Stalin is niet zoetjes met 
zijn eigen mensen. We hoorden al dat 
de soldaten van het Rode Leger vaak 
armoedig waren, ondervoed en soms 
onder de luizen. Maar dan is er ook 
nog de manier van strijden. Eerst met 
een enorm bombardement: in april 
1945 het grootste ooit! Dan moeten 
eigen soldaten het verdedigend mij-
nenveld van de Duitsers opruimen 
… door er zelf over te marcheren en 
gedood of verminkt te worden! Een 
mensenleven telt niet voor de com-
munisten!

De verschrikkingen in deze 
Tweede Wereldoorlog komen niet al-
leen van de kant van de Sovjetunie 
en Nazi-Duitsland. In Oost-Azië be-
gaan de met Duitsland verbonden Ja-
panners wreedheden tegen Chinezen 

en blanken. De Nederlanders uit de 
“Jappenkampen” in Indonesië kunnen 
erover meepraten. 

De bevelhebbers van Britse en 
Amerikaanse luchtmacht schamen 
zich niet, bewust en voortdurend 
hele steden in puin te bombarderen, 
nochtans goed wetend, dat er vrijwel 
alleen maar vrouwen en kinderen wo-
nen! In de Duitse steden bestaat bijna 
nergens nog een oorspronkelijk mooi 
gebouw uit de tijd vóór de Tweede 
Wereldoorlog! 

Uiteindelijk worden Duits-
land en Japan midden 
1945 door de Sovjetu-
nie, de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië … ver-
slagen. Het nazi-spook is 
dood. Maar overal roken 
ruïnes. Door de hele oor-
log sterven tachtig miljoen 
mensen! Heel Midden- en 
Oost-Europa, grote delen 
van Oost-Azië komen in 
die tijd en kort daarna in 
communistische handen. 
Hun regeringen en ver-
zetsbewegingen doden 
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nog eens vijfentach-
tig- tot honderd mil-
joen mensen! En dan 
de triestheid die ze 
meebrengen en ande-
re ellende. Grote de-
len van de volkeren 
in communistische 
landen verliezen het 
geloof. In commu-
nistisch Oost-Duits-
land huwt bijna 
niemand nog, in de 
Sovjetunie wordt het 
voor vrouwen bijna gewoon een deel 
van hun kinderen te aborteren … 

En ook bij ons komen stukken 
communisme nu terecht: het geloof 
verzwijgen, zwart maken en wegdu-
wen; nauwelijks huwelijken, maar 
wel abortus, mama’s die ook moeten 
gaan werken om rond te komen, kin-
deren naar de opvang … Zelfs tracht 
men nu ook nog dat af te pakken 
wat we zijn: Gen. 2: “Man en vrouw 
schiep God de mensen …” Daarover 
kan je meer lezen in het eerste artikel 
van dit tijdschrift. 

En toch … Dat had allemaal kunnen 
vermeden worden! Hoe? Daarvoor: 
over naar het …

Tweede bedrijf: 

Portugal, Fátima, oktober 1918. Ja, 
wéér Fátima, kijk maar naar de titel 
van de maandintentie. Net is kleine 
Jacinta Marto ziek geworden en zit 
triest op de rand van haar bedje. Ze 
is niet droef omdat ze ziek is, want ze 
weet van Onze Lieve Vrouw, dat ze 
daardoor weldra naar het geluk van 

de hemel mag. Haar oudere nichtje 
Lúcia dos Santos, die met Onze Lieve 
Vrouw mocht praten (zie “De Kruis-
vaarder” van juli-augustus 2017), 
vraagt aan Jacinta: “Waaraan zit je te 
denken?” Jacinta: “Aan die oorlog die 
zal komen. Zovele mensen zullen om 
het leven komen en … dan nog naar 
de hel gaan!” 

Oeps … Hoe weet dat klein, hei-
lig meisje dat zo zeker? Wel, luisteren 
we eens, naar wat Onze Lieve Vrouw 
aan de drie heilige herderskinderen 
in Fátima heeft gezegd, op vrijdag 13 
juli. Op dat ogenblik woedt de Eerste 
Wereldoorlog, tot dan de ergste ooit. 

Maria zegt: “Nu hebben jullie de 
hel gezien, waarheen de zielen van de 
arme zondaars gaan. Om hen te red-
den, wil God de verering van mijn 
Onbevlekt Hart. Als men God blijft 
uitdagen, komen er ergere oorlogen. 
[Vooral de Tweede Wereldoorlog.] 
Om dat te verhinderen, vraag ik, dat 
Rusland wordt toegewijd aan mijn 
Onbevlekt Hart en dat de mensen op 
de eerste zaterdag van de maand de 
communie ontvangen als eerherstel 
(= om Maria te troosten). Als men 
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het niet doet, zal Rusland verschrik-
kelijke dwalingen (leugens) over de 
wereld verspreiden en daardoor oor-
log, vervolgingen van de goeden en 
vernietiging van hele volkeren.” 

Op 13 juni 1929 gaat Onze Lieve 
Vrouw daarover verder. Ze verschijnt 
aan Lúcia in Tuy: “De tijd is geko-
men, dat de Heilig Vader (= de paus) 
in vereniging met alle bisschoppen 
Rusland moet toewijden aan mijn 
Onbevlekt Hart!” Onze Hemelmoe-
der weet: het is een ideaal ogenblik: 
hongersnood in de Sovjetunie. Die 
schurken van communisten kunnen 
nú makkelijker verdreven worden! 

Maar: de mensen en regeringen 
blijven God uitdagen, Rusland wordt 
níet toegewijd aan Maria’s Onbevlekt 
Hart en de verering tot haar Onbe-

vlekt Hart wordt nauwelijks over de 
wereld verspreid. Wat dan gekomen 
is, zagen we in 

het eerste bedrijf. Had men maar 
naar Maria geluisterd! 

En tóch is er hoop! Op 13 juli 1917: 
Onze Lieve Vrouw spreekt: “Maar 
op het einde zal mijn Onbevlekt Hart 
triomferen (winnen), de paus zal Rus-
land toewijden en het zal zich bekeren 
en de wereld zal een tijd van vrede 
beleven”. 

Oef! Het kán en zál allemaal weer 
goed worden! Maar hoe? Door de 
verspreiding van de devotie tot het 
Onbevlekt Hart van Maria! Dat zei 
Maria al tegen kleine Lúcia, bij de 
eerste verschijning op 13 mei 1917: 
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“Jij moet nog een zekere tijd hier blij-
ven. Jezus wil jou gebruiken om mij 
beter te leren kennen en liefhebben. 
Hij wil in de wereld de verering van 
mijn Onbevlekt Hart stichten. Aan 
wie deze devotie zal omhelzen, beloof 
ik de redding! Wees niet moedeloos! 
Ik zal je nooit in de steek laten! Mijn 
Onbevlekt Hart zal jouw toevlucht 
zijn en de weg die jou tot bij God zal 
voeren”. Maria opent haar handen. 
Vóór de rechterhandpalm zien de 
kinderen een mooi hart zweven, maar 
doorboord met doornen: de pijn, die 
mensen Onze Lieve Vrouw aandoen!   

Het Onbevlekt Hart van Maria, wat is 
dat? Het hart is een teken voor haar 
grote moederliefde voor ons. Ze wil 
en kan ons heel veel goeds doen en 
heeft van de Goede God daartoe zeer 
veel macht gekregen! Lúcia zegt: 
“Het lijkt alsof God de barmhartig-
heid en wereldvrede in haar hand 
heeft gelegd. Maria’s Onbevlekt Hart 
is de laatste reddingsplank!” 

Op 25 maart 1984 wijdt Paus Jo-
hannes-Paulus II 
de wereld toe aan 
Maria’s Onbevlekt 
Hart. Kort daarna, 
tussen 1989 en 1992, 
storten de commu-
nistische regeringen 
in, in Oost- en Mid-
den-Europa. Wat een 
mooi gevolg! Maar: 
Rusland en de ande-
re landen bekeren 
zich níet. Rottigheid 
van het communis-
me en andere dwa-

lingen blijven hangen, ook bij ons. De 
paus had namelijk Rusland bijzonder 
moeten toewijden en dat is niet ge-
beurd. 

Maar de devotie tot het Onbevlekt 
Hart van Maria is niet alleen een zaak 
van de paus, maar ook van … ons! 

Derde bedrijf: 

Pontevedra, 10 december 1925: niet 
alleen Onze Lieve Vrouw, maar ook 
het kindje Jezus verschijnen aan Lú-
cia. Het Kindje Jezus wijst naar de 
doornen, die in het hart van Zijn en 
onze hemelmoeder prikken: “Heb me-
delijden met het hart van Mijn moe-
der, zo gruwelijk doorboord door de 
ondankbare mensen! Doe jij tenmin-
ste wat je kán, om de dorens er door 
eerherstel weer uit te trekken!” 

Dát is de devotie tot het Onbevlekt 
Hart, dát is wat wij kunnen doen, dát 
zal onze zielen redden en die van de 
naaste, dáárdoor kan de tijd van vrede 
en ommekeer komen! Dus veel gebed, 
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Communie, offertjes en … de vijf op-
eenvolgende eerste zaterdagen van de 
maand! 

Dat laatste is niet zo moeilijk: op die 
eerste zaterdagen: biechten, commu-
niceren, het Rozenhoedje bidden, 
vijftien minuutjes nadenken over een 
geheim van de Rozenkrans en er met 
Jezus over praten. Daardoor troost je 
niet alleen Jezus en Maria, maar gaan 
ze ook mensen bekeren en jouzelf be-
ter maken! 

Maar waarom precies vijf zaterda-
gen? Omdat te vertellen verschijnt 
het Kindje Jezus nog eens aan Lúcia 
in Tuy, 29 mei 1930. Hij zegt: “Om-
dat er vijf soorten heiligschennissen 
zijn, die stoute mensen tegen het Hart 
van Mijn moeder begaan: tegen haar 
Onbevlekte Ontvangenis, tegen haar 
maagdelijk moederschap, tegen haar 
goddelijk moederschap, voor de be-
ledigingen tegen haar heilige beelden 
en door bij kinderen tegenover deze 
Onbevlekte Moeder onverschillig-
heid, minachting of zelfs haat te zaai-
en.” En ja: dat gebeurt ook nu nog! 
Daarvoor … 

Vierde bedrijf: 

Gerwen, zomer 2016. Ikzelf wandel 
langs de straat en ben mijn brevier 
aan het bidden. Plots stopt een auto 
naast me. 

De chauffeur spreekt me aan: 
“Jullie katholieken zijn afgodendie-
naars!” – Ik: “Wat? Hoe komt u daar 
nu bij?” Hij: “Jullie aanbidden Ma-
ria, want jullie steken kaarsen bij haar 
beeld aan!” – Ik: “Wat denkt u wat 

“aanbidden” is? Het is zeggen: “U 
bent onze Schepper, we hebben alles 
wat we zijn van U, U bent de bron van 
alle goeds.” Dat doen we met Onze 
Lieve Vrouw niet, maar alleen bij 
God, bij Jezus. Maar we weten wél, 
dat Maria van de Goede God een bij-
zonder belangrijke rol heeft gekregen, 
dat ze van Hem genaden mag uitde-
len, doordat ze moeder Gods mocht 
worden en onder het kruis ook ónze 
moeder”. 

Hij: “Onzin! Ze is helemaal geen 
moeder Gods en Jezus heeft in Kana 
tegen haar gezegd: “Vrouw, Ik heb 
niets met u te maken!” – Ik: “Dat is 
wel een hele rare vertaling: bij mij 
staat (Jh 4): “Vrouw, wat is dat (dat 
de mensen geen wijn meer zullen heb-
ben) voor ons beiden?” Daarop dóet 
Jezus wat Zijn moeder wil en helpt 
die mensen in Kana met het wijn-
wonder. Dus Jezus doet makkelijk 
wat Zijn moeder wil, die God heeft 
geschapen “Vol van genade” (Lc 1).

Wanneer Jezus God is, dan is 
Zijn moeder “Moeder Gods”. En al 
van in het paradijs, vlak na de oerzon-
de, belooft God niet alleen een verlos-
ser, maar ook  Zijn moeder: Gen. 3, 
15: “Ik zal vijandschap stichten tus-
sen u (= duivel) en de vrouw (Maria), 
tussen uw zaad (= kinderen) en haar 
zaad (= nakomeling, Zoon = Jezus). 
Dan geeft Jezus haar vanaf Zijn kruis 
ook nog aan ons als moeder (Jh 19): 
“Jezus sprak tot de leerling (= apostel 
Johannes, maar tegelijk ook wij chris-
tenen als medeleerlingen): ziedaar uw 
moeder”.  

Hij: “Je moet direct naar God 
gaan, niet door Maria!” – Ik: “Direct 
naar God is goed, maar soms wil God 
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het anders. Nieuwe mensen komen 
wel van de Goede God, maar dóór 
mensen: de ouders.” De man komt 
niet tot inzicht, hij behoort tot een 
“pinkstergemeente”. Die bestaan nog 
maar sinds het begin van de twintigste 
eeuw. Ik vraag hem: “Waar was de 
ware Kerk van Jezus, tussen Jezus’ 
Hemelvaart en nu? Komen de pink-
stergemeenten niet een beetje laat?” 
De man is ontgoocheld, dat ik zoge-
naamd “hardnekkig” en “onbeleer-
baar” ben en zogezegd nog altijd aan 
“afgoderij” doe. Eigenlijk omdat ik 
niet meedoe aan wat Jezus net heeft 
genoemd: “Heiligschennissen tegen 
het Hart van Mijn moeder: tegen haar 
Onbevlekte Ontvangenis, tegen haar 
goddelijk moederschap, beledigingen 
tegen haar heilige beelden en door bij 
kinderen tegenover deze Onbevlekte 
Moeder onverschilligheid, minach-
ting of zelfs haat te zaaien”. 

Vijfde bedrijf: 

hier, nu, wij. Wat kunnen wij doen 
om de tijd van vrede te laten ko-

men? Zoals de kinderen van Fátima: 
“doorntjes” uit Maria’s hart trekken. 
De engel van Portugal zegt: “Telkens 
als jullie een offer brengen, zeg dan: 
O Jezus, uit liefde tot U, tot eerherstel 
voor het Onbevlekt Hart van Maria en 
voor de bekering van de zondaars”. 
En Onze Lieve Vrouw zelf: “Dat de 
mensen op de eerste zaterdag van de 
maand de Communie ontvangen als 
eerherstel.” Dus: voortaan zelf mee-
doen aan de devotie eerste zaterdag. 
Vóór de Mis biechten (het kan ook 
in de dagen ervoor), in de Mis com-
municeren, na de Mis nog een kwar-
tiertje blijven voor de meditatie en in 
de loop van de dag het Rozenhoedje 
bidden. En dan andere kinderen en 
ouders uitnodigen hetzelfde te doen. 
Dan deze maand bidden, dat anderen 
het evenzo doen. Zo verspreiden wij 
de devotie tot het Onbevlekt Hart van 
Maria. “Als men naar mij luistert en 
dit doet, zal Rusland zich bekeren en 
zal de wereld een zekere tijd van vre-
de krijgen.”

Pater K. Huysegems
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De Meimaand
de maand van belofte

Waarom is 
de Meimaand 
gekozen om 
daarin onze 
b i j z o n d e r e 
devotie voor 
de H. Maagd 
Maria te beoe-
fenen? 

De eer-
ste reden is, 
omdat dit de 

tijd is waarop de verse bladeren en het 
groene gras onze aarde bedekken na de 
kille vorst en sneeuw van de winter, na 
het gure weer en de woeste wind en de 
regen van de vroege lente, omdat er nu 
bloesems komen op de bomen en bloe-
men in de tuin en omdat de dagen langer 
zijn geworden, de zon vroeg opgaat en 
laat ondergaat. Want zulk een opvrolij-
king en blijheid van de zichtbare natuur 
behoort onze devotie te vergezellen voor 
haar – Maria – die de Mystieke Roos is 
en het Gulden Huis.

Men zal misschien opmerken: al-
les goed en wel, maar in ons klimaat 
kunnen we in de Meimaand soms gure 
en akelige dagen beleven. Dat is zeker 
waar; maar dan blijft het toch ook waar, 
dat het toch altijd de maand van hoop en 
belofte is. Ook als het weer soms heel 
slecht is, blijft het toch de maand die 
de zomer aankondigt en inzet. Niette-
genstaande alles wat onprettig is, weten 
we wel, dat mooie dagen vroeg of laat 
zullen komen. Een heerlijk uitzicht dat, 
naar de woorden van de Profeet, “zijn 

vervulling bereikt en niet faalt; mocht 
het al toeven, blijf het afwachten, want 
het komt zeker en blijft niet uit”. (Ha-
bakuk 2, 3) 

Mei is dus de maand, zo niet van 
volbrenging, dan toch van belofte. En is 
het niet juist in dit opzicht, dat wij beho-
ren op te zien naar Maria, aan wie deze 
maand is toegewijd? “Een twijg zal aan 
de stronk van Jesse ontspruiten en een 
bloem uit zijn wortel ontkiemen,” zegt 
de Profeet. (Isaïas 11, 1) Wie anders is 
de bloem dan onze Heer Jezus Christus 
zelf? Wie is de stronk of de twijg, of de 
scheut of de plant waaruit de bloem ont-
spruit, wie anders dan Maria, de Moeder 
van de Heer, Maria, de Moeder van God.

Boven zien we nog juist twee van de drie 
vertrekkende IJsheiligen, de HH. Pancra-
tius, Servatius en Bonifatius, wier feestda-
gen gevierd worden op 12, 13 en 14 mei. 
Aangeraden is de zomerplanten buiten te 
zetten ná half mei, ná de zogenoemde IJs-

heiligen, omdat zich dan nog eens late 
nachtvorst kan voordoen, waardoor de 

planten kunnen bevriezen.
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Het was voorspeld, dat God zelf 
zou neerdalen op aarde. En toen de tijd 
gekomen was, hoe werd Hij toen aange-
kondigd? Hij werd aangekondigd door de 
Engel die tot Maria kwam. “Wees gegroet, 
vol van genade,” zei de H. Aartsengel Ga-
briel, “de Heer is met u, gij zijt de gezegen-
de onder de vrouwen”. Zij was dus wel de 
vaste belofte van de komende Zaligmaker, 
en daarom is de Meimaand wel op grond 
van deze bijzondere titel van belofte haar 
maand.

Mei is ook de maand van vreugde en 
juist daarom Maria toegewijd. Van heel de 
jaarkring van de Kerk, van het kerkelijk 
jaar, is mei niet slechts het heiligste, maar 
tevens het feestelijkste en vreugdevolste 
gedeelte. Wie zou februari, maart of april 
willen hebben als de maand van Maria, 
terwijl het de tijd is van de veertigdaag-
se Vasten en van boetedoening? En wie 
zou er december voor kiezen, de tijd van 
de Advent, wanneer er wel hoop is, om-
dat Kerstmis op komst is, maar wanneer 
er toch ook gevast wordt? Kerstmis zelf 
duurt geen maand. En januari heeft wel 
een vreugdevol Driekoningenfeest met 
verschillende zondagen daarna, maar deze 
worden in de meeste jaren afgebroken door 
de spoedige komst van Septuagesima. De 
Meimaand daarentegen is vol van de Paas-
tijd, die vijftig dagen duurt, en gewoonlijk 
valt de hele Meimaand daarin, en de eerste 
helft zonder uitzondering. Het grote feest 
van de Hemelvaart van Jezus valt altijd in 
mei, behalve een- of tweemaal in de 40 
jaar. Pinksteren, het feest van de H. Geest 
valt gewoonlijk in mei, en de feesten van 
de H. Drievuldigheid en van Sacraments-

dag ook niet zelden. 
Daarom is mei de 
tijd van aanhouden-
de alleluja’s, omdat 
Christus is opgestaan 
uit het graf, omdat 
Christus ten hemel 
is gestegen en omdat 
God de H. Geest is 
neergedaald om Zijn 
plaats in te nemen.

Hier ligt dus werkelijk een reden 
waarom de Meimaand is toegewijd aan de 
H.  Maagd Maria. Zij is de eerste van alle 
schepselen, het welgevalligste kind van 
God, dat Hem het naast en het dierbaarst 
is. Daarom is het gepast die maand als de 
hare te vieren, waarin wij ons op bijzonde-
re wijze verheugen en verblijden over de 
grote werken van Zijn voorzienigheid voor 
ons, over onze verlossing en heiligmaking 
in God de Vader, God de Zoon, en God de 
H. Geest.

Maar Maria is niet slechts de welge-
vallige dienstmaagd van de Heer. Zij is ook 
de Moeder van Zijn Zoon, en zij is de Ko-
ningin van alle Heiligen; en het is juist in 
deze maand dat de Kerk ook mooie heili-
genfeesten laat vieren. Denk bijv. maar aan 
het feest van de H. Jozef, van de Apostelen 
Filippus en Jacobus de Mindere, van de H. 
Pascalis Baylon en bovendien het feest van 
Maria zelf, de H. Maagd Maria, Koningin 
(op 31 mei valt dit jaar Sacramentsdag). 
Ziedaar enkele voorbeelden van de heili-
genfeesten van deze maand, van de rijkste 
vruchten van Gods veelvuldige genade. De 
Heiligen vormen de hofhouding van hun 
glorieuze Koningin.

Naar een overweging van Kardinaal John Henry Newman over de Meimaand 

Juffrouw Elly

De Meimaand
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

In een pauselijke 
brief ter gelegen-
heid va n het vijf-
tigjarig jubileum 
(5 december 1904) 
van het dogma 
(geloofspunt) dat 
de H. Moeder van 
God zonder zonde 
is ontvangen, prees 
Paus Pius X een 
vrome oefening van de H. Alfonsus 
van Liguori aan, die bijzonder aan alle 
jeugdige personen wordt aanbevolen! 

“De H. Alfonsus van Liguori,” 
aldus het schrijven, “verbreidde onder 
de gelovigen de vrome gewoonte om 
iedere dag ‘s morgens en ‘s avonds 
drie Weesgegroeten te bidden met de 
toevoeging: Door uw Onbevlekte 
Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn 
lichaam en heilig mijn ziel! Deze 

godvruchtige oefening was volgens 
zijn mening het beste verdedigingswa-
pen van de kuisheid tegen de aanvallen 
van de hel”. Kuisheid is zuiverheid en 
maakt sterk en blij! Zuivere jeugd is 
sterke jeugd! 

God deelde aan de mens een verheven 
opdracht mee, de opdracht met Hem 
mee te werken om het leven mee te 
delen en de mensheid in stand te hou-
den. Hij schonk daartoe aan man en 
vrouw wondere krachten, een vonk 
namelijk van Zijn scheppingskracht, 
waardoor ze bekwaam zijn het lichaam 
voort te brengen, waarin de Schepper 
een ziel stort. Tevens hechtte Hij aan 
het gebruik van die wondere krach-
ten een zingenot en stortte in de mens 
een sterke neiging om ze te gebrui-
ken. We noemen dat de geslachtsdrift. 
Maar God wilde ook, dat die krachten 
slechts gebruikt worden in het huwe-
lijk: daar alleen kan het leven, dat ge-
boren wordt, gedijen, daar alleen kan 
het kind opgevoed worden tot een goed 
en gelukkig mens. God wil dus, dat de 
mens de geslachtsdrift in bedwang 
houdt en zich door het zingenot niet 
laat verleiden om buiten het huwelijk 

Luister eens, het Puntje voor mei is:
Bij mijn morgen- en avondgebed de drie Weesgegroetjes bid-

den met de aanroeping om de zuiverheid te bewaren! 
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aan die neiging voldoening te geven. 
Kuis of zuiver is hij, die meester blijft 
over zijn neigingen en over het zinge-
not. 

Door de ziel mag de mens zich 
verheugen in een wondere gelijkenis 
met God zelf. Hoe meer de mens zijn 
geest laat verzwakken, en zijn driften 
meester laat zijn (gevolg van de erf-
zonde), hoe meer hij gaat lijken op 
het dier en afwijkt van zijn menselijke 
schoonheid. Hoe meer hij de geest in 
zich laat triomferen en meester blijft 
over het dier en zijn neigingen, hoe 
meer hij vergeestelijkt, hoe meer hij 
deelt in de schoonheid van God zelf, 
hoe mooier hij wordt. Daarin slaagt 
men door medewerking met Christus’ 
programma: waak-
zaamheid, gebed en 
sacramenten. 

Verwonder t 
het dan dat Jezus 
een heel bijzonde-
re voorliefde had 
voor reine zielen? 
Hij koos een zon-
ne-zuivere Maagd 
tot Moeder, een engelreine Jozef tot 
eigen pleegvader en tot echtgenoot van 
Zijn Moeder, de maagdelijke Johannes 
tot Zijn vriend en tot verzor-
ger van Maria!

Maar ook bij de mensen 
staat de kuisheid in ere ... Met 
bewondering staan we voor 
Jozef van Egypte en voor 
Susanna, die de dood verkoos, 
liever dan te zondigen.

Op de kuisheid rust dan 
ook een bijzondere zegen van 
God. Zij sterkt het lichaam, 
scherpt de geest, vervult het 

hart met vreugde en stille vrede, staalt 
de wil en roept over zich de zaligver-
klaring van Jezus: “Zalig zij, die zui-
ver van hart zijn, want zij zullen God 
zien!”

Een zekere gevangenisaalmoezenier 
Arthofer schrijft over een jeugdige ge-
vangene, die steeds treurig en zwaar-
moedig was, maar wiens hart zich op 
een dag eindelijk wilde ontladen: “Pa-
ter,” zei hij, “ik was nog een kind, toen 
een dienstbode mij verleidde tot din-
gen, waarvan ik in die tijd de beteke-
nis en de verdorvenheid niet verstond. 
Maar mijn verbeelding en daarbij ook 
mijn kinderziel werden vergiftigd. Hoe 
gelukkig zou ik geweest zijn, indien 
niemand mij had bevuild in mijn kin-
derjaren! Jaren gingen voorbij, mijn 
ouders vermoedden niets, maar ik 
kende nooit het geluk van een reine 
jeugd. Ik werd altijd slechter. Heden 
zit ik hier, Pater, ik weet het, u ziet me 
voor een verdorven mens aan; maar 
geloof mij, ik heb nooit in mijn leven 
met vreugde naar de beker van de lust 
gegrepen, ik was immer een ellendige, 
vreugdeloze en ongelukkige slaaf van 
de zonde”. De jonge gevangene stok-
te de stem in de keel, hij sloeg beide 

Puntje
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Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   maart
Aantal Schatkisten:    14
Dagelijkse Toewijding   520
H. Mis   101
H. Communie   61
Geestelijke Communie   305
Offers   306
Tientjes   1.365
Bezoek aan het Allerheiligste   28
Meditatie   223
Goed Voorbeeld   260
Puntje   237

handen voor zijn bleek gelaat en begon 
luid te huilen.

Op die dienstbode lijken nu vele 
ongelovige leerkrachten in het onder-
wijs, die zeggen, dat de mens slechts 
dier is en zich mag laten gaan in zin-
genot. Nu een mens met verstand en 
zonder geloof kan erger worden dan 
een wild dier! Wanneer jullie op school 
iets oneerbiedigs over de mens of zijn 
lichaam horen of zien, spreek er me-
teen met je ouders over. Geef de duivel 
geen kans!

Paus Pius X raad jullie van 
harte aan de drie Weesgegroe-
ten met steeds de aanroeping 
Door uw Onbevlekte … bij 
het morgen- en avondgebed te 
bidden. Wie vraagt, verkrijgt! 
Hiermee vereer je bovendien 
het Onbevlekt Hart van Ma-
ria! Het beste is het morgen- 
en avondgebed van de door 

de Kerk goedgekeurde catechismus te 
bidden, want die zijn rijk van inhoud, 
dus krachtig! Laat deze gebeden nooit 
achterwege, bid ze met eerbied en aan-
dacht tot grotere eer aan God en meer 
geestelijke kracht voor je ziel!

Als je de drie Weesgegroetjes met de 
aanroeping ‘s morgens en ’s avonds 
hebt gebeden, mag je de kolom Puntje 
invullen. Doe je best! 

Pater C. de Beer

Eucharistische Kruistocht
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

96. Het herdersambt van de Apostel Petrus.

Ik zal over hen verwekken een enige her-
der, die hen zal weiden. Ezech. 34, 23

Op Gods bevel gingen de Apostelen van 
Jeruzalem naar Galilea. Daar verscheen 
hun Jezus bij het meer van Genesareth. 
Hij keerde zich tot Petrus en vroeg: “Si-
mon, zoon van Johannes, bemint u Mij 
meer dan zij?” Petrus antwoordde: “Ja, 
Heer, U weet, dat ik U liefheb!” Toen 
sprak Jezus: “Weid Mijn lammeren!” 
Jezus vroeg nogmaals: “Simon, zoon 
van Johannes, bemint u Mij?” Petrus 
antwoordde: “Ja, Heer, U weet, dat ik 
U liefheb!” Toen zei Jezus: “Weid Mijn 
schaapjes!” Vervolgens vroeg Hij voor 

de derde maal: “Simon, zoon van Johan-
nes, bemint u Mij?” Toen werd Petrus be-
droefd en sprak: “Heer, U weet toch, dat 
ik U liefheb.” Hierop sprak Jezus: “Weid 
Mijn schapen!” 

De lammeren, de schaapjes en de scha-
pen zijn de hele kudde, d.w.z. heel de H. 
Kerk. – Christus heeft gedurende Zijn le-
raarsambt de H. Petrus altijd als de eer-
ste van de Apostelen behandeld; al eerder 
had Hij hem het geestelijk oppergezag be-
loofd. Nu stelde Hij hem als opperherder 
van de hele Kerk aan. –Het herdersambt 
van de H. Petrus leeft nog altijd voort in 
zijn opvolgers, de pausen van Rome. 

97. De belofte van de Heilige Geest.

Maar wanneer de Helper komt, die Ik u 
van de Vader zal zenden, de Geest van de 
waarheid, die uitgaat van de Vader, dan 
zal Hij van Mij getuigen. Jh 15, 26 

Jezus verscheen nog aan de Apostelen 
en meer dan 500 leerlingen en aan de H. 
Jacobus de Mindere, de eerste Bisschop 

van Jeruzalem, en sprak met hen over de 
stichting en lotgevallen van Zijn rijk op 
aarde, d.i. de katholieke Kerk. Op de veer-
tigste dag na Zijn verrijzenis verscheen 
Hij te Jeruzalem en voor het laatst aan alle 
Apostelen. Hij beval hun, vandaar niet 
weg te gaan, vóór zij de H. Geest hadden 
ontvangen. Hij sprak: “Over enkele dagen 
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zult u worden gedoopt met de H. Geest; 
u zult kracht ontvangen en Mijn getuigen 

zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Sama-
ria, en tot aan het einde van de aarde”. 

98. Tweede en laatste zending van de Apostelen, de Hemelvaart van Jezus. 

Zing een loflied voor God! Prijs op het 
psalter de Heer, die boven de hemel der 
hemelen zich verheft naar het Oosten. Ps. 
67, 33-34 

1. Na aan Zijn Apostelen de H. Geest 
beloofd te hebben, zei Jezus hun: “Mij 
is alle macht gegeven in de hemel en op 
de aarde. Ga heen dan, onderwijs alle 
volken, en doop ze in de Naam van de 
Vader en de Zoon en de H. Geest; en leer 
ze onderhouden alles wat Ik u heb gebo-
den. En zie, Ik ben met u alle dagen, tot 
aan het einde van de wereld”. 

Jezus is in de H. Kerk voortdurend on-
zichtbaar tegenwoordig, en zet Zijn le-
raarsambt, herdersambt en priesterambt 
door Zijn dienaren voort. 

2. Toen Jezus dit had gezegd, leidde Hij 
Zijn leerlingen naar de Olijfberg. Vervol-
gens verhief Hij Zijn handen en zegende 
hen. En terwijl Hij hen zegende, steeg Hij 
voor hun ogen ten hemel, waar Hij nu zit 
aan de rechterhand van God. De Aposte-
len bleven Hem vol verwondering, liefde 
en verlangen nastaren, totdat een wolk 
Hem aan hun blikken onttrok. Toen ver-
schenen hun twee engelen in witte kle-

ding en zeiden tegen hen: “Mannen van 
Galilea, wat staat u naar de hemel te 
staren? Deze Jezus, die uit uw midden 
ten hemel is opgenomen, zal weer op 
dezelfde wijze komen, zoals u Hem hebt 
zien opstijgen ten hemel”. Hierop ver-
dwenen zij. De Apostelen knielden neer 
en aanbaden Jezus. Vervolgens keerden 
zij naar Jeruzalem terug en loofden en 
prezen God. 

Jezus voer ten hemel, om ook als Mens 
in heerlijkheid te heersen. – Adam heeft 
door zijn zonde de aandacht van de mens-
heid van het ware vaderland afgewend; 
Jezus, de tweede Adam, heeft door Zijn 
Hemelvaart onze aandacht weer op het 
ware vaderland gevestigd en geeft ons de 
hoop, dat ook wij eenmaal in de eeuwige 
gelukzaligheid kunnen ingaan. 

99. Besluit. (Geschiedenis van de Apostelen volgt nog.)

Gij zijt de Christus, de Zoon van de leven-
de God. Mt 16, 16 

Al wat hier over het leven, de werken 
en de leer van Jezus verhaald is, staat 
geschreven in de vier heilige Evangeli-
en. Maar nog veel meer heeft Jezus ge-

sproken en verricht, en niet alles staat 
in de Evangeliën beschreven. Maar wat 
opgetekend is, werd geschreven, opdat 
wij geloven, dat Jezus de Zoon van God 
is, en door dit geloof het eeuwig leven 
verkrijgen in Zijn Naam!

Eucharistische Kruistocht
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Jaarprogramma 2018
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
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
13-10  Leiden Aanbiddingsdag
15-10 20-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
10-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
25-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
25-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
02-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning 
   (+Derde Orde FSSPX)
08-12  Den Haag Mars voor het Leven

Onze Overledenen
Hr. W.A.B. Oostdam Alphen a.d. Rijn  04 05 1998
Hr. J. van der Beek Geleen 06 05 1997
Hr. W. Vollenbregt Rijswijk 06 05 2013
Mevr. A.A.M. van der Sluiszen-Snijders ‘s Hertogenbosch 07 05 2016
Mevr.  A.M. de Chauvigny de Blot-van Rijn 
   Den Haag 11 05 1991
Mej.  C.H.A.  Maas Breda 14 05 1992
Mevr. J.J. Kok-Pieters Maastricht 15 05 2007
Hr. B. Kühr Den Haag 17 05 2008
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Pinksterbedevaart 
Chartres - Parijs

Hr. T.J.  Sodenkamp Groningen 18 05 1997
Hr.  F.I.  Bovenlander Den Haag 18 05 2001
Mevr.  A. Oostdam-de Frankrijker Alphen a.d. Rijn 20 05 2003
Mevr. J. Heuts-In ‘T Ven Geleen 29 05 2012
Mej. E.  Wolfhagen Rotterdam 31 05 2014

Collecten in maart 2018
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Gerwen Leiden

Noveen: gebed tot de H. Geest van 11 t/m 19 mei!
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Kalender Gerwen
Mei

di. 1 18.30 gez. H. Mis H. Jozef de Arbeider, echtgenoot van de H. 
Maagd (1e kl.)

wo. 2 7.15 H. Mis H. Athanasius, biss. en kerkl. (3e kl.)
do. 3 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van 

O.H.J.Chr. Hogepriester (3e kl.); ged. HH. Alexan-
der, Eventius en Theodulus, mart., en H. Juvenalis, 
biss. en bel.

vr. 4 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. H. Monica, weduwe
za. 5 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. Pius 
V, paus en bel., daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 6 10.30 Hoogmis 5e zondag na Pasen (2e kl.), kinderzegen
ma. 7 18.30 gez. H. Mis Votiefmis v.d. Kruisdagen (2e kl.); voor de Mis 

Litanie v. Alle Heiligen en Processie
di. 8 18.30 gez. H. Mis Votiefmis v.d. Kruisdagen (2e kl.); voor de Mis 

Litanie v. Alle Heiligen en Processie
wo. 9 7.15 gez. H. Mis Votiefmis v.d. Kruisdagen (2e kl.); ged. Vigilie van 

Hemelvaart; voor de Mis Litanie v. Alle Heiligen 
en Processie

do. 10 10.30 Hoogmis Hemelvaart van de Heer (1e kl.); verplichte feest-
dag. Dag van Eerste H. Communie!

vr.  11 7.15 H. Mis HH. Filippus en Jacobus de Mindere, Apostelen 
(2e kl.) (begin Pinksternoveen)

za. 12 8.30 H. Mis H. Wiro, biss. en bel. (3e kl.; bisdom ‘s Herto-
genbosch.); ged. HH. Nereus, Achilles, Domitilla, 
maagd, en Pancratius, mart.

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 13 10.30 Hoogmis Zondag na Hemelvaart (2e kl.)
ma. 14 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Bonifatius, mart.
di.  15 18.30 H. Mis H. Johannes Baptista de la Salle, bel. (3e kl.)
wo. 16 7.15 H. Mis H. Ubaldus, biss. en bel. (3e kl.)
do. 17 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Paschalis Baylon, bel. (3e kl.)
vr. 18 7.15 H. Mis H. Venantius, mart. (3e kl.)
za. 19 8.30 H. Mis Vigilie van Pinksteren (1e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
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zo. 20 8.30 Hoogmis Hoogfeest van Pinksteren (1e kl.); voor de Hoog-
mis Veni Creator

ma. 21 8.30 Hoogmis Tweede pinksterdag (1e kl.)
di. 22 18.30 H. Mis in de Pinksterweek (1e kl.)
wo. 23 7.15 H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
do. 24 17.30 Lof
  18.30 H. Mis in de Pinksterweek (1e kl.)
vr. 25 7.15 H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
za. 26 8.30 H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 27 10.30 Hoogmis Drievuldigheidszondag (1e kl.)
ma. 28 18.30 H. Mis H. Augustinus van Kantelberg, biss. en bel. (3e kl.)
di. 29 18.30 H. Mis H. Maria Magdalena van Pazzi, maagd (3e kl.)
wo. 30 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Felix I, paus en mart.
do.  31 17.30 Lof
  18.30 H.  Mis Feest van het Allerheiligst Sacrament (1e kl.)

Juni

vr. 1 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. H. Angela de Merici, 
maagd

za. 2 8.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-
vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. HH. 
Marcellinus, Petrus en Erasmus, mart.; na de Mis 
Lof met Rozenhoedje 

zo. 3 7.00 H. Mis 
  10.30 Hoogmis Plechtige viering van Sacramentsdag (2e zondag
  12.15 Sacraments- na Pinksteren); nadien voortzetting van het feest
   processie in de tuin!

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 5, 12, 19 en 26 mei
• 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
Torendag: zondag voor Hemelvaart, 6 mei (aanvang 13.00 uur).
Kruisdagen met processie: 7-9 mei
Eerste H. Communie: Hemelvaartsdag 10 mei
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Kalender Leiden
Mei

di. 1 19.00 gez. H. Mis H. Jozef de Arbeider, echtgenoot van de H. 
Maagd (1e kl.)

wo. 2 19.00 H. Mis H. Athanasius, biss. en kerkl. (3e kl.)
do. 3 19.00 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van 

O.H.J.Chr. Hogepriester (3e kl.); ged. HH. Al-
exander, Eventius en Theodulus, mart., en H. 
Juvenalis, biss. en bel.

vr. 4 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. H. Monica, weduwe
za. 5 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. 
Pius V, paus en bel., daarna uitstelling tot 13.00 
uur

zo. 6 10.30 Hoogmis 5e zondag na Pasen (2e kl.), kinderzegen
wo. 9 19.00 gez. H. Mis Votiefmis v.d. Kruisdagen (2e kl.); ged. Vigi-

lie van Hemelvaart; voor de Mis Litanie v. Alle 
Heiligen en Processie

do. 10 10.30 Hoogmis Hemelvaart van de Heer (1e kl.); verplichte 
feestdag. Dag van Eerste H. Communie!

vr.  11 19.00 H. Mis HH. Filippus en Jacobus de Mindere, Apostelen 
(2e kl.) (begin Pinksternoveen)

za. 12 9.00 H. Mis HH. Nereus, Achilles, Domitilla, maagd, en Pan-
cratius, mart. (3e kl.)

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 13 10.30 Hoogmis Zondag na Hemelvaart (2e kl.)
vr. 18 -------- geen H. Mis H. Venantius, mart. (3e kl.)
za. 19 -------- geen H. Mis Vigilie van Pinksteren (1e kl.)
zo. 20 12.00 Hoogmis Hoogfeest van Pinksteren (1e kl.); voor de 

Hoogmis Veni Creator
ma. 21 12.00 Hoogmis Tweede pinksterdag (1e kl.)
vr. 25 -------- geen H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
za. 26 -------- geen H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
zo. 27 10.30 Hoogmis Drievuldigheidszondag (1e kl.)

Juni

vr. 1 18.00 Lof
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  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 
van Jezus (3e kl.); ged. H. Angela de Merici, 
maagd

za. 2 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-
vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. HH. 
Marcellinus, Petrus en Erasmus, mart.; daarna 
uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 3 -------- geen H. Mis 2e zondag na Pinksteren (2e kl.); plechtige vie-

ring van Sacramentsdag in Gerwen!

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 12 mei
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: zondag 6 mei
Kruisdag met processie: woensdag 9 mei
Eerste H. Communie: Hemelvaartsdag 10 mei
Jong Katholiek Initiatief: zondag 13 mei
Vorming volwassenen: valt uit vanwege pinksterbedevaart

Kalender Utrecht
Mei

vr. 4 10.30 gez. Requiem Eerste vrijdag v.d. maand, H. Monica, wedu-
we (3e kl.). Dodenherdenking, dagelijkse Mis 
voor de overledenen/slachtoffers Tweede We-
reldoorlog

zo. 6 17.00 Hoogmis 5e zondag na Pasen (2e kl.), kinderzegen
do. 10 17.00 Hoogmis Hemelvaart van de Heer (1e kl.); verplichte 

feestdag.
zo. 13 17.00 Hoogmis Zondag na Hemelvaart (2e kl.)
zo. 20 17.00 Hoogmis Hoogfeest van Pinksteren (1e kl.); voor de 

Hoogmis Veni Creator
zo. 27 17.00 Hoogmis Drievuldigheidszondag (1e kl.)

Juni

zo. 3 -------- geen H. Mis 2e zondag na Pinksteren (2e kl.); plechtige vie-
ring van Sacramentsdag in Gerwen!
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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 42

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 44

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 45

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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