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Geachte Lezers,

We mogen dit jaar in het laatste weekend van augustus het derde lustrum vie-
ren van onze Bedevaart Gorcum-Brielle! Voor deze voettocht, in de sporen van 
onze HH. Martelaren van Gorcum, tot katholiek herstel in onze Lage Landen 
ging voor het eerst een officiële uitnodiging aan de gelovigen in het jaar 2004. 
In 2001 hebben we de bedevaart voorbereid per fiets, in 2002 en ‘03 al gelopen 
in klein comité.

Het bedevaartlied Naar Briel zijn zij gevaren (2005) laat ons vol overtuiging 
zingen: Sint Lenaert help ons strijden, de Kerk is weer in nood, ons katholiek 
belijden, ondanks al slag of stoot. ’t Geloof kan niet verand’ren door mensen, 
noch door tijd; laat ons toch immer trouw zijn, uw voorbeeld ons verblijdt! De 
Mis door u gebeden, ligt ons zo zeer aan ’t hart; waarom moet zij gemeden, de 
zielen zijn verward. Wij willen haar weer geven de rechten van weleer; geef 
hiertoe priesters, kerken voor vroomheid en Gods eer!

Sinds we voor katholiek herstel gaan, hebben 
we al weer opnieuw – God zij dank – voor-
uitgang mogen maken! In plaats van in het 
kerkschip de Christina te Den Haag kerken we 
nu in het mooi kerkgebouw te Leiden, waar 
de gelovigen van Noord- en Zuid-Holland ge-
lukkig samentreffen en qua aantal nog kunnen 
groeien. En dan hebben we inmiddels ook de 
mogelijkheid om in en vanuit het centrum van 
ons land te werken, zeker nu we per 15 augus-
tus een derde priester krijgen: Pater Matthias 
De Clercq, die er in 2001 al als pionier op de 

fiets bij was om 
aan het katho-
liek herstel mee te werken. Inmiddels is hij reeds 
zeven jaar priester en onvermoeibaar werkzaam 
geweest voor de St. Pius X-School te Antwerpen! 
We gaan hem verwelkomen op zondag 19 augus-
tus in Gerwen! Trouwens, in de heerlijke St. Willi-
brordkerk te Utrecht, en wel in het centrale venster 
van de apsis, boven het hoofdaltaar, vinden we 
onze vrienden, de hoofdmannen van degenen, om 
wie het bij onze bedevaart te doen is. Begrijpen 
we het verband! Moeten wij God en onze heiligen 
niet danken! Deze kerk trekt aan. Daarom mogen 
we ons ook verblijden over de komst van de Rus-
sische neomist Victor Pasichnik FSSPX, die een 
Eerste H. Mis opdraagt op 8 juli a.s. zowel in Lei-



Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018   3

den als in Utrecht op de 
gewone tijden. Boven-
dien zal op 4 augustus, 
17.00 uur, een geeste-
lijk concert als eindpro-
duct van de Duitstalige 
Chor woche 2018, o.l.v. 
Pater Leonard Amsel-
gruber, in de St. Willi-
brordkerk plaatsvinden, 
wat we als een grote Pi-
us-X-manifestatie mo-
gen beschouwen. 

God niet danken en niet 
(naar vermogen) de schouders zetten onder dit zich aftekenend herstelwerk, is 
niet alleen een ondankbaarheid, maar zelfs een onrechtvaardigheid, want hoe 
kunnen we God anders vergoeden dan door liefdevolle dankbaarheid en inzet vol 
toewijding! Mensen die gewoonlijk tot pessimisme neigen, mogen niet nalaten 

over langere termijn terug te kijken en te zien wat 
al bereikt is, dan zullen ze bemerken, dat er voor-
uitgang is en zo tot positieve gedachten kunnen 
komen en tot meer vertrouwen. Dit geldt ook voor 
het persoonlijk geestelijk leven en de vooruitgang 
in deugd. Reeds enige vooruitgang, die men kan 
vaststellen, geeft een zekere voldoening en spoort 
verder aan.

Alleen vuur steekt aan, staat op het wijdingsplaat-
je van Pater De Clercq. We zijn toch geraakt door 
de goddelijke liefde! Doven we dit vuur niet uit, 
niet in onszelf en niet in de naaste! Christus is dit 
vuur op aarde komen brengen.

U bent van harte uitgenodigd voor de Eerste Mis-
sen op 8 juli, het Chorwoche-concert op 4 au-
gustus, de ontvangst op 19 augustus en natuurlijk 
voor de Bedevaart Gorcum-Brielle! Mocht u niet 
fysiek aan de tocht kunnen deelnemen, dan kunt u 
toch steunen door gebed en aanmoediging of ook 
geldelijk. We gaan voor katholiek herstel!

Pater Carlo de Beer

Venster St. Willibrordkerk
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Ze hebben Hem onttroond
Hoofdstuk 10

De vrijheid van godsdienst, zoals die door de pausen veroordeeld is

“Door de burgerlijke vrijheid van alle godsdiensten  
wordt de pest van het indifferentisme verspreid.”

Pius XI

Op het gevaar af in herha-
ling te vallen wil ik in dit 
hoofdstuk de teksten van de 
voornaamste veroordelingen 
van de godsdienstvrijheid in 
de 19e eeuw bijeenbrengen, 
om u goed te laten zien wat 
er veroordeeld is en waar-
om de pausen dat hebben 
veroordeeld.  

1. De veroordeling  

Pius VI in de brief Quod 
aliquantulum van 10 maart 
1791 aan de Franse bisschoppen van 
de Assemblée Nationale: 

“Het noodzakelijk gevolg van de door 
de Assemblée uitgevaardigde grondwet 
is de vernietiging van de katholieke 
godsdienst en daarmee de gehoorzaam-
heid aan de koningen. Door die opvat-
ting wordt verkondigd, dat de mens in 
de maatschappij aanspraak mag maken 
op een absolute vrijheid die niet alleen 
het recht verzekert om niet lastig ge-
vallen te worden over godsdienstige 
opvattingen, maar die ook toestaat 
om op godsdienstig gebied al wat de 
wildste fantasie maar kan uitbroeden 
te denken, te zeggen, te schrijven en 
zelfs ongestraft te laten drukken. Een 

monsterachtig recht, al meent de As-
semblée, dat het voortvloeit uit de 
natuurlijke gelijkheid en vrijheid van 
alle mensen. Had men iets waanzinni-
ger kunnen uitdenken dan het onder de 
mensen brengen van die gelijkheid en 
bandeloze vrijheid, waardoor de rede, 
de kostbaarste gave van de natuur aan 
de mens en de enige die hem van de 
dieren onderscheidt, schijnt te worden 
verstikt?”1

Pius VII, apostolische brief Post tam 
Diuturnitas aan de bisschop van Troyes 
in Frankrijk. In die brief wordt de “vrij-
heid van erediensten en geweten” die 
door de grondwet van 1814 (Lodewijk 
XVIII) is toegestaan, veroordeeld: 
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“Een nieuwe oorzaak van verdriet, 
waardoor Ons hart nog meer getroffen 
wordt en die, dat moeten Wij bekennen, 
Ons vreselijk kwelt, terneerdrukt en be-
angstigt, is artikel 22 van de Grondwet. 
Niet alleen wordt daardoor de vrijheid 
van erediensten en geweten toegestaan 
(om de eigen woorden van het artikel te 
gebruiken), maar wordt aan die vrijheid 
en aan de bedienaren van wat eredien-
sten wordt genoemd, ook nog steun en 
bescherming beloofd. Als wij Ons wen-
den tot een bisschop zoals U, zijn er ze-
ker niet veel woorden nodig om duide-
lijk te maken welke dodelijke wond de 
katholieke godsdienst in Frankrijk door 
dat artikel wordt toegebracht. Door alle 
godsdiensten zonder onderscheid vrij 
te verklaren, vermengd men waarheid 
met dwaling en plaatst men de heilige 
en onbevlekte Bruid van Christus, de 
Kerk, waarbuiten er geen zaligheid kan 
zijn, op hetzelfde niveau als de ketterse 
sekten en zelfs het trouweloze joden-
dom. Erger nog, door gunsten en steun 
te beloven aan de sekten van de ketters 
en aan hun bedienaren, duldt en begun-
stigt men niet alleen die personen, maar 
bevordert men ook hun dwalingen. Op 
die manier bedrijft men impliciet de 
rampzalige en diep betreurenswaardi-
ge ketterij waarover de H. Augustinus 
zo spreekt: ‘Ze beweert, dat alle ket-
ters op de goede weg zijn en de waar-
heid vertellen: een zo monsterachtige 
dwaasheid, dat ik niet kan geloven in 
het bestaan van een sekte die dat echt 
verkondigt’”.2

Gregorius XVI in de encycliek Mirari 
vos van 15 augustus 1832, die het door 
Félicité de Lamennais verdedigde libe-
ralisme veroordeelt: 

“Uit die gifbron van het indifferentis-
me vloeit de valse, absurde stelregel of 
liever de waanzin voort, dat men ieder-
een vrijheid van geweten moet geven 
en garanderen: een uiterst besmettelij-
ke dwaling, waartoe de weg geëffend 
wordt door de absolute en ongebreidel-
de vrijheid van mening die, rampzalig 
voor Kerk en staat, zich naar alle kan-
ten verspreidt en door sommige lieden 
brutaalweg als voordelig voor de gods-
dienst wordt voorgesteld. ‘Welke dood 
is voor de zielen noodlottiger dan de 
vrijheid van dwaling!’ zei de H. Augus-
tinus.3 Als we zien, dat zo alle remmen 
die de mensen nog op het pad van de 
waarheid kunnen houden, worden los-
gegooid, terwijl ze door een natuurlijke 
neiging tot het kwade toch al naar hun 
verderf worden gelokt, dan kunnen we 
waarlijk zeggen, dat die put van de af-
grond open ligt, waaruit de H. Johannes 
een rook zag opstijgen die de zon ver-
duisterde, en sprinkhanen zag komen 
om de aarde te verwoesten.4 Ja, want 
hierin is de oorzaak gelegen van het 
gebrek aan evenwicht bij de mensen; 
vandaar het steeds groeiende zedenbe-
derf bij de jongelui; vandaar onder het 
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volk de minachting voor onschendbare 
rechten voor de heiligste zaken en wet-
ten; vandaar in één woord de rampza-
ligste plaag die de staten kan teisteren. 
Want de ervaring getuigt ervan en de 
oudste tijden leren het ons: om de rijk-
ste, machtigste, roemrijkste, welvarend-
ste staten ineen te doen storten was er 
niet meer nodig dan die ongebreidelde 
vrijheid van meningsuiting, die bande-
loosheid bij openbare redevoeringen, 
die zucht naar nieuwigheden”.5

Pius IX in zijn encycliek Quanta Cura 
van 8 december 1864; de paus herhaalt 
de veroordeling van zijn voorganger:

“U weet heel goed, eerwaarde broeders, 
dat er tegenwoordig heel wat mensen 
zijn die het goddeloze en dwaze be-
ginsel van het naturalisme, zoals ze 
het noemen, in de burgermaatschappij 
willen invoeren. Ze durven verkondi-
gen ‘dat de kwaliteit van de regeringen 
en de vooruitgang van de burgerlijke 
maatschappij absoluut vereisen, dat 
de menselijke samenleving wordt ge-
vormd en bestuurd zonder nog rekening 
te houden met de godsdienst (alsof deze 
niet bestond) of tenminste zonder enig 
verschil te maken tussen de verschillen-
de godsdiensten, tussen de ware gods-
dienst en de valse confessies’. Tegen 
de leer van de H. Schrift, de Kerk en 
de heilige vaders in durven ze ook nog 
beweren dat ‘de beste regering die is, 
die aan het gezag niet de macht toekent 
om door strafmaatregelen een einde te 
maken aan het gedoe van hen die de 
wetten van de katholieke godsdienst 
overtreden, tenzij de handhaving van de 
openbare orde zo’n optreden vereist’. 
Voortbordurend op dat absoluut valse 

idee van de volksregering, aarzelen ze 
niet om te pleiten voor de door de ka-
tholieke Kerk en het heil van de zie-
len allernoodlottigste dwaling die door 
Onze vereerde voorganger Gregorius 
XVI waanzinnig6 werd genoemd, na-
melijk ‘dat de vrijheid van geweten en 
godsdienst een recht is van ieder mens; 
dat dat recht in elke goed geordende 
staat moet worden verkondigd en dat 
de burgers om het even welke mening 
door woorden, geschriften of anderszins 
in volle vrijheid luid en in het openbaar 
mogen verkondigen, zonder dat het ker-
kelijk of burgerlijk gezag beperkingen 
mag opleggen’. Maar terwijl ze koppig 
aan die vermetele beweringen vasthou-
den, vergeten ze, houden ze niet in het 
oog dat ze een ‘vrijheid prediken die 
leidt naar het verderf’.7 Opinie-con-
flicten kunnen gewettigd zijn, maar er 
worden ook altijd mensen gevonden die 
weerstand durven bieden aan de waar-
heid. Ze durven vertrouwen schenken 
aan de woordenkraam van menselijke 
‘wijsheid’. Dat is een uiterst schadelijke 
ijdelheid die, zoals Onze Heer zelf ons 
leert, door het geloof en de christelijke 
wijsheid zorgvuldig vermeden moeten 
worden”.8

Pius IX in de Syllabus, een verzame-
ling veroordeelde moderne dwalingen, 
genomen uit de verschillende handelin-
gen van het leergezag van Pius IX, en 
tegelijk met Quanta cura gepubliceerd:  

77 – “In onze tijd dient het nergens 
meer toe, dat de katholieke godsdienst 
met uitsluiting van alle andere gods-
diensten als de enige staatsgodsdienst 
wordt beschouwd.

Ze hebben Hem onttroond
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78 – Het gezag heeft er in sommige 
katholieke landen dan ook terecht voor 
gezorgd, dat vreemdelingen er hun ei-
gen godsdienst in het openbaar mogen 
uitoefenen.

79 – Het is niet waar, dat de burgerlij-
ke vrijheid van alle godsdiensten en de 
volmacht om alle gedachten en menin-
gen zo maar in het openbaar te uiten, de 
volkeren gemakkelijker tot zedenbederf 
en geestelijke ontaarding brengen, en de 
pest van het indifferentisme9 versprei-
den”.

Leo XIII in de encycliek Immortale Dei 
van 1 november 1885 over de christelij-
ke grondwet van de Staten:

“... en als het volk eenmaal als de bron 
van alle recht en macht wordt be-
schouwd, voelt de staat zich aan geen 
enkele verplichting tegenover God meer 
gebonden, belijdt hij officieel geen 
enkele godsdienst meer, moet hij niet 
meer nagaan welke onder de godsdien-
sten de enige ware is en mag hij er geen 
boven de andere verkiezen of bijzonder 
begunstigen. Integendeel, dan moet hij 
aan alle confessies, zolang de handha-
ving van de openbare orde er niet door 
wordt verstoord, gelijke rechten toe-
kennen. Bijgevolg moet iedereen vrij 
zijn om de godsdienst van zijn voorkeur 
aan te nemen of geen enkele, als er hem 
geen bevalt ...”. 

Het vervolg is in hoofdstuk 8 al aange-
haald.10 Daar verwijs ik de lezer naar.

Wat veroordeeld is, en wat al die pau-
selijke veroordelingen met elkaar ge-
meen hebben is de godsdienstvrijheid, 

aangeduid als  “gewetensvrijheid” of 
“vrijheid van geweten en eredienst”, 
d.w.z. het aan ieder mens toegekende 
recht om in het openbaar de eredienst 
van de godsdienst van zijn keus te vie-
ren, zonder dat de burgerlijke overheid 
hem daarbij lastig valt.  

2. Het motief van de veroordeling

Uit de voorgaande teksten zult u wel 
hebben gezien, dat de pausen zorgvul-
dig zijn geweest. Ze zijn teruggegaan 
tot de oorzaken en hebben de liberale 
oorsprong van het “recht” op gods-
dienstvrijheid aan de kaak gesteld. Ge-
hekeld wordt vooral het naturalistisch 
en rationalistisch liberalisme, het libe-
ralisme dat beweert dat de menselijke 
rede de enige scheidsrechter is van goed 
en kwaad (rationalisme), dat iedereen 
het recht heeft om te beslissen of hij 
moet aanbidden of niet (indifferentis-
me), kortom dat de staat de oorsprong 
is van alle recht (staatsmonisme). 

Daaruit meenden sommige moderne 
theologen drie stellingen te mogen af-
leiden: 

1. De pausen hebben niet de gods-
dienstvrijheid op zichzelf veroor-
deeld. Ze hebben die slechts ver-
oordeeld, in zover ze aan de dag 
trad “als gevolg van een naturalis-
tische opvatting van de mens”11, of 
als “uitvloeisel van de eerste pre-
misse van het naturalistisch ratio-
nalisme”12, of van de twee andere: 
“boven de gevolgen (godsdienst-
vrijheid) heeft men de grondslagen 
op het oog: de Kerk veroordeelt het 
rationalisme, het indifferentisme en 
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Ze hebben Hem onttroond

het staatsmonisme”13 en daarmee 
uit.

2. Geplaatst voor de concrete inter-
pretatie van de moderne beginselen 
(strijd tegen de tijdelijke macht van 
het pausschap, deconfessionalise-
ring van de grondwetten, plunde-
ring van het kerkelijk bezit, enz.) 
zou het de pausen “ontbroken heb-
ben aan de noodzakelijke gemoeds-
rust om het stelsel van moderne 
vrijheden objectief te beoordelen 
en het ware en onware zorgvuldig 
uiteen te houden.”. “Het was on-
vermijdelijk, dat de eerste reflex-
beweging om zich te verdedigen er 
een van totale veroordeling was.”14 
Het was voor die pausen moeilijk 
om “waarde toe te kennen aan de 
inhoud, toen de motivering vijandig 
stond tegenover de godsdienstige 
waarden … Zo had men een hele 
tijd veel moeite met het ideaal van 
de rechten van de mens, omdat men 
er de erfenis uit een ver verleden , 
die van het Evangelie, niet in kon 
herkennen.”15

3. Maar tegenwoordig is het moge-
lijk het stuk christelijke waarheid 
in de beginselen van 1789 weer te 
ontdekken en zo de Kerk met de 
moderne vrijheden, vooral met de 
godsdienstvrijheid, te verzoenen. 
Pater Congar was de eerste om de 
in dat opzicht te volgen weg aan te 
geven: 

“De Kerk in zeker opzicht met de 
moderne wereld te verzoenen?  Dat 
ging niet door de ideeën van die 
wereld zonder meer in de Kerk in te 

voeren. Er was een grondige be-
werking voor nodig, waardoor de 
blijvende beginselen van het ka-
tholicisme een nieuwe glans zou-
den krijgen. Dat geschiedde door 
het opnemen van de waardevolle 
bijdragen van de moderne wereld, 
nadat die waren gezuiverd en van 
alle bezinksel ontdaan”.16

Het jaar daarop was Roger Aubert de 
trouwe echo van die opvatting. Spre-
kend over de medewerkers van L’A-
venir, de katholiek-liberale krant van 
Lamennais in de 19e eeuw, zei hij: 

“Ze hadden niet voldoende gezorgd 
voor het doordenken van de beginselen 
waardoor, na de noodzakelijke onder-
scheidingen en zuiveringen, de buiten 
de Kerk geboren en daardoor antikatho-
liek geworden ideeën van democratie 
en vrijheid door het christendom zou-
den kunnen worden opgenomen”.  17

Welnu, dat werk van zuivering en van 
overnemen van beginselen uit het jaar 
1789 was, zo heeft het Tweede Vati-
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caans Concilie verzekerd, zijn voor-
naamste doel:  

“Het concilie stelt zich vóór alles ten 
doel om in dat licht (van het geloof) 
een oordeel te vellen over de door onze 
tijdgenoten het meest gewaardeerde 
waarden (rechten van de mens, vrijheid, 
verdraagzaamheid ...) en die te verbin-
den met hun goddelijke bron. Want die 
waarden, voor zover ze voortkomen uit 
de menselijke geest die een gave Gods 
is, zijn zeer goed. Maar het komt nogal 
eens voor dat het bedorven menselijk 
hart ze uit de vereiste orde losmaakt. 
Daarom moet ze gezuiverd worden”.18

En daar is het concilie nu juist in ge-
slaagd, verzekert kardinaal Ratzinger 
ons: 

“Het ging er in de jaren zestig om, uit 
twee eeuwen liberale cultuur de beste 
waarden te puren, waarden die, zelfs 
al zijn ze buiten de Kerk ontstaan, in 
gezuiverde en verbeterde vorm hun 
plaats kunnen vinden in haar kijk op de 
wereld. En daar is men in geslaagd”.19  

Uit al de teksten die ik voor u heb wil-
len aanhalen, blijkt de absolute een-
stemmigheid van al de theologen die 
het concilie hebben voorbereid, ver-
wezenlijkt en in de praktijk hebben 
toegepast. Welnu, die beweringen, zo 
eensluidend dat ze elkaar zelfs letter-
lijk herhalen, zijn een verschrikkelijk 
bedrog. Beweren, dat de pausen niet 
hebben gezien wat er aan christelijke 
waarheid in de beginselen van 1789 
schuilt, is iets rampzaligs! Laten we 
daar nader op ingaan:

1. Zeker, de pausen hebben het ra-
tionalisme, de godsdienstige on-
verschilligheid van de individu-
ele mens en het monisme van de 
staat veroordeeld. Maar daar zijn 
ze niet bij blijven staan! Ze heb-
ben de moderne vrijheden kort en 
goed op zichzelf veroordeeld. De 
godsdienstvrijheid is veroordeeld 
om haar eigen onwaarde, niet om 
toevallige historische motiverin-
gen, want die kunnen uiteenlopen. 
Om maar één voorbeeld te noemen: 
het liberalisme van een Lamennais 
(veroordeeld door Gregorius XVI) 
is niet het absolute, atheïstische li-
beralisme van de filosofen van de 
18e eeuw (veroordeeld door Leo 
XIII in Immortale Dei), en toch 
hebben al die liberalen, ondanks 
hun soms zeer uiteenlopende be-
ginselen of schakeringen, dezelfde 
godsdienstvrijheid opgeëist. Wat al 
die vormen van liberalisme gemeen 
hebben is de eis van het recht om 
niet door het burgerlijk gezag te 
worden lastiggevallen bij de open-
bare uitoefening van de godsdienst 
van de eigen keuze. Hun gemeen-
schappelijk kenmerk (zoals kardi-
naal Billot zegt) is het vrij zijn van 
iedere vorm van dwang op gods-
dienstig gebied. En dat hebben de 
pausen veroordeeld, wat ik u zo 
dadelijk zal gaan aantonen. 

2. Het is godslasterlijk en onrecht-
vaardig om de pausen in de schoe-
nen te schuiven: “U hebt de valse 
beginselen van het liberalisme en 
de goede vrijheden die het propa-
geert gelijkelijk veroordeeld: U 
hebt een historische vergissing 
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begaan”. Niet de pausen begingen 
een historische vergissing of wa-
ren door historische omstandighe-
den ingekapseld, maar de in een 
historisch vooroordeel gevangen 
theologen, al ontkennen ze dat.20 
We hoeven de historische uiteen-
zettingen van Roger Aubert en J. 
Courtney Murray over de gods-
dienstvrijheid maar te lezen om 
vast te stellen, dat ze de verklarin-
gen van het leergezag van de pau-
sen uit de 19e eeuw systematisch 
relativeren volgens een principe dat 
zo kan worden omschreven: “elke 
leerstellige verklaring van het leer-
gezag hangt nauw samen met haar 
historische achtergrond, en wel zo, 
dat de leer kan veranderen als de 
context verandert”. Ik behoef u niet 
te zeggen, hoezeer dat relativisme 
en dat dogmatisch evolutionisme in 
strijd zijn met de onwrikbaarheid 
van de rots van Petrus te midden 
van de heen en weer golvende men-
selijke opvattingen, en per slot van 
rekening onverenigbaar met de on-
veranderlijke Waarheid, die Onze 
Heer Jezus Christus is. Die theo-
logen zijn in feite geen theologen 
en zelfs geen goede historici, want 
ze hebben helemaal geen besef van 
de waarheid of van een vaste leer 
van de Kerk, vooral op maatschap-
pelijk en politiek gebied. Ze raken 
door hun veelweterij de koers kwijt 
en zijn de gevangenen van hun ei-
gen interpretatiesysteem. Het zijn 
wel volgepropte, maar geen intel-
ligente koppen. Pius XII had wel 
gelijk, dat hij hun weerhaantheo-
logie veroordeelde onder de naam 
“historisme”21:  

“Daar komt nog een vals historisme 
bij, dat zich alleen maar baseert op 
wat er in het menselijk leven ge-
beurt en dat zowel wat de filoso-
fie als wat de christelijke dogma’s 
betreft, de grondslagen van alle 
waarheid en van elke absolute wet 
omverwerpt”.22

3. Wat de verzoening van de Kerk met 
de nieuwe vrijheden aangaat: heel 
de inspanning van Vaticanum II in 
Gaudium et Spes en in de verkla-
ring over de godsdienstvrijheid is 
metterdaad daarop gericht. Op die 
van tevoren al tot mislukken ge-
doemde poging om de Kerk met 
de revolutie te verbinden kom ik 
nog terug. 

*
*     *

Hier volgen, kort samengevat, de ware, 
spontane en concrete motieven waarom 
de pausen van de 19e eeuw de gods-
dienstvrijheid hebben veroordeeld, mo-
tieven die vanzelfsprekend nog altijd 
geldig zijn: de vrijheid van godsdienst 
is absurd en godslasterlijk en brengt de 
volkeren tot godsdienstige onverschil-

Ze hebben Hem onttroond
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ligheid.  Ik herhaal de eigen woorden 
van de pausen:  

Absurd is de godsdienstvrijheid, om-
dat ze aan waarheid en dwaling, aan 
de ware godsdienst en aan de ketterse 
sekten hetzelfde recht toekent. Welnu, 
zegt Leo XIII:

“Het recht is een morele kwaliteit, en 
zoals we al hebben gezegd en men het 
niet genoeg kan herhalen: het zou ab-
surd zijn te menen, dat die eigenschap 
vanzelfsprekend en zonder onderscheid 
aan de waarheid en aan de leugen, aan 
het goede en aan het kwade toebe-
hoort”.23

Godslasterlijk is de godsdienstvrijheid 
ook, immers “ze kent aan alle godsdien-
sten dezelfde rechten toe” en “plaatst de 
heilige en onbevlekte Bruid van Chris-
tus op hetzelfde niveau als de ketterse 
sekten en zelfs de joodse trouweloos-
heid”. Bovendien heeft ze als gevolg 
van “godsdienstige onverschilligheid 
van de staat”, wat er op neerkomt dat 
hij “atheïstisch” is, d.w.z. tot een door 
de wet erkende goddeloosheid van de 
gemeenschap komt en tot gedwongen 
geloofsafval van de naties, verwerping 
van het Koningschap van Onze Heer 
Jezus Christus over de maatschappij, 
ontkenning van het publiek recht van 
de Kerk en haar verbanning uit de maat-
schappij of haar onderwerping aan de 
staat.  

Tenslotte voert de vrijheid van gods-
dienst de volkeren tot onverschilligheid 
op godsdienstig gebied, zoals de Sylla-
bus verklaart door de veroordeling van 
stelling 77. 

Dat op dit ogenblik de conciliaire 
Kerk en de meerderheid van de katho-
lieken in alle godsdiensten heilswegen 
zijn gaan zien, komt omdat het gif van 
het indifferentisme hun weldra twee 
eeuwen lang in Frankrijk en elders is 
toegediend door een stelsel dat het recht 
op godsdienstvrijheid verkondigde, dat 
is toch zonneklaar!

1.  PIN 1.
2.  PIN 19.
3.  Commentaar op Ps. 124.
4.  Apok. 9, 3.
5.  PIN 24. Vgl. Dz 1613-1614.
6.  Vgl. boven Mirari vos, door Pius IX zeer vrij geciteerd.
7.  H. Augustinus, brief 105 (166).
8.  H. Leo, brief 164 (133). PIN 39-40, vgl. Dz. 1689-1690
9.  PIN 53, vgl. Dz. 1777-1779.
10.  PIN 143-146.
11.  Roger Aubert, Le Magistère ecclésiastique et le libera-

lisme in Tolérance et communauté humaine, Casterman, 
1951, blz. 81

12.  John Courtney Murray, Vers une Intelligence du dével-
loppement de la doctrine de l’Église sur la liberté reli-
gieuse, in Vatican II, La liberté religieuse, Cerf, 1967, 
blz. 112.

13.  Jérôme Hammer O.P. Histoire du texte de la déclaration 
in Vatican II, La liberté religieuse, Cerf, Paris 1967.

14.  Roger Aubert, in het aangehaalde werk, blz. 82.
15.  De internationale Commissie van theologen, Les chré-

tiens d’aujourd’hui devant la dignité et les droits de la 
personne humaine, pauselijke Commissie Justitia et Pax, 
Vaticaanstad, 1985, blz. 44, aangehaald door Documents 
épiscopat bulletin van het secretariaat van de Franse bis-
schoppenconferentie, okt. 1986, blz. 15.

16.  Y. Congar O.P., Vraie et fausse réforme dans l’Église 
(Unam Sanctam, 20), Cerf, Parijs 1950, blz. 345 ge-
citeerd door Roger Aubert, in het aangehaalde werk, 
blz. 102.

17.  Roger Aubert in het aangehaalde werk, blz. 81-82.
18.  Gaudium et Spes, II, § 2.
19.  Gesprek met Vittorio Messori, Maandblad Jésus, 

nov.1984, blz. 72.
20.  Pater Courtney Murray, die tracht uit  te leggen hoe 

het leergezag van de veroordelingen van de 19e eeuw 
is kunnen overgaan in de godsdienstvrijheid van Vati-
canum II, verklaart eerst: “Dat is niet zonder meer of 
door middel van de een of andere algemene theorie over 
de ontwikkeling van de leer begrijpelijk te maken. Mo-
menteel beschikken we niet over een algemene theorie 
van die aard.”

21.  Alles is te verklaren uit historische ontwikkelingen. Er 
is geen blijvende waarheid.

22.  Encycliek Humani generis, 12 augustus 1950. Pauselijke 
documenten van Pius XII, 303; vgl. Dz 2306.

23.  Encycliek Libertas, PIN 207.
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Hoofdstuk 11
De persvrijheid

“Een rampzalige, verfoeilijke vrijheid, een echte massa-tirannie”
Leo XIII

Als u de pauselijke akten stuk voor 
stuk doorneemt, dan zult u zien, dat 
ze allemaal hetzelfde hebben gezegd 
over de vrijheden die uit het libera-
lisme zijn voortgekomen: de vrijheid 
van geweten en van godsdienst, de 
persvrijheid en het onderwijs zijn 
vergiftigde, valse vrijheden. Het 
is immers altijd gemakkelijker de 
dwaling en het kwade te verspreiden 
dan de waarheid en het goede. Men 
kan de mensen gemakkelijker zeg-
gen: “U mag verscheidene vrouwen 
hebben” dan “U blijft uw hele leven 
monogaam”. Zo is het ook gemak-
kelijker om als een soort tegenwicht 
tegen het huwelijk de echtscheiding 
in te voeren. Laat u zowel aan de 
waarheid als aan de onwaarheid de 
vrije baan, dan zult u zonder enige 
twijfel de dwaling bevorderen ten 
koste van de waarheid. 

Tegenwoordig wil men graag ge-
loven, dat de waarheid door eigen 
innerlijke kracht haar weg wel vindt 
en dat ze om te zegevieren de mis-
plaatste en hinderlijke bescherming 
van de staat en zijn wetten niet no-
dig heeft. Als de staat de waarheid 
begunstigt, dan wordt er onmid-
dellijk van onrecht gesproken, als-
of de rechtvaardigheid zou willen, 
dat waarheid en onwaarheid, deugd 
en ondeugd over één kam gescho-
ren worden ... Dat is niet waar. De 
menselijke geest moet op de eerste 

plaats de waarheid gemakkelijker 
kunnen bereiken en tegen de dwaling 
beschermd worden. Dat is ook het 
eerste gebod van de liefde: “verita-
tem facientes in caritate”, in liefde 
de waarheid dienen. Het zoeken naar 
een gekunsteld evenwicht tussen alle 
opvattingen, het goedvinden van alle 
vormen van gedrag, het pluralisme 
op zedelijk of geloofsgebied, ze zijn 
het kenmerk van een maatschappij 
in totaal verval, namelijk de door 
de vrijmetselarij gewilde liberale 
maatschappij. Juist tegen een maat-
schappij op die grondslag hebben de 
pausen waarover wij spreken zich 
voortdurend verzet. Ze hebben het 
tegendeel verklaard, namelijk dat de 
staat (de katholieke allereerst) niet 
het recht heeft om zulke vrijheden 
zoals de godsdienstvrijheid1, de vrij-
heid van drukpers en van onderwijs 
zonder meer te laten voortwoekeren.   

Leo XIII herinnert er de staat aan, 
dat hij verplicht is de vrijheid van 
drukpers volgens de eisen van de 
rechtvaardigheid, d.w.z. van de 
waarheid, in te tomen: 

“Laten we nu doorgaan met die be-
schouwingen over de vrijheid om 
door woord of drukpers alles wat 
men maar wil te verkondigen. Als 
die vrijheid niet door de eisen van 
de rechtvaardigheid wordt beheerst, 
als ze de perken te buiten gaat, 

Ze hebben Hem onttroond
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dan, dat hoeft nauwelijks gezegd te 
worden, heeft die vrijheid geen be-
staansrecht. Want het recht is een 
morele kwaliteit en, zoals wij al 
hebben gezegd en niet genoeg kun-
nen herhalen, het zou absurd zijn te 
menen, dat de vrijheid zonder meer, 
zonder te onderscheiden of te oor-
delen, zowel aan de waarheid zou 
toekomen als aan de leugen, zowel 
aan het goede als aan het kwade. 
Het ware en het goede behoren in 
de staat vrij, maar met overleg, ver-

breid te worden, opdat steeds meer 
mensen er hun voordeel mee kunnen 
doen. Maar leugenachtige doctrines 
zijn een allernoodlottigste pest voor 
de geest. Terecht is de zorg van het 
openbaar gezag erop gericht de on-
deugden die het hart en de goede 
zeden bederven, met alle mogelijke 
middelen te beteugelen, en zo te be-
letten dat het kwaad zich uitbreidt en 
de maatschappij naar de ondergang 
voert. De scheve opvattingen van 
een losbandige geest, voor de onwe-
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tende massa gemakkelijk een ware 
dwingeland, moeten terecht door 
de wetten strafbaar worden gesteld, 
evengoed als gewelddadige aan-
slagen op hulpeloze personen. Die 
bestraffing is des te noodzakelijker, 
omdat het ongetwijfeld grootste deel 
van de bevolking zich helemaal niet 
of maar heel moeilijk kan bescher-
men tegen die stilistische kunstgre-
pen en sofismen, vooral als die ook 
nog bij de hartstochten in het gevlij 
komen. Als iedereen mag zeggen en 
schrijven wat hij wil, zal er niets hei-
lig en onschendbaar blijven! Niets 
zal er worden gespaard, zelfs niet de 
fundamentele waarheden, de grote 
natuurlijke beginselen die men moet 
beschouwen als een edel erfgoed 
van heel de mensheid. Zo wordt de 
waarheid langzamerhand door de 
duisternis overweldigd en zien we, 
wat vaak gebeurt, de verderfelijkste 
dwalingen van allerlei aard gemak-
kelijk de overhand krijgen”.2

Vóór Leo XIII heeft, zoals we heb-
ben gezien, paus Pius IX in zijn Syl-
labus (stelling 79) de persvrijheid 
gebrandmerkt, en vóór hem Grego-
rius XVI al in Mirari vos: 

“Daarmee hangt de vrijheid van 
drukpers samen, een uiterst rampza-
lige en verfoeilijke vrijheid, die we 
niet genoeg kunnen verafschuwen 
en die sommigen met groot lawaai 
en grote nadruk durven te eisen en 
overal durven te propageren. Wij 
sidderen, eerbiedwaardige Broe-
ders, als we overwegen met welke 

monsterachtige opvattingen of liever 
koeien van dwalingen wij worden 
overstelpt, dwalingen die in de wijde 
omtrek worden verspreid door een 
geweldig aantal boeken, brochures 
en andere geschriften, wel beperkt 
van omvang, maar zeer verderfelijk. 
Daar komt de vloek vandaan die op 
heel de aarde rust en ons doet schrei-
en. Toch zijn er nog mensen, brutaal 
genoeg om koppig vol te houden dat 
de zondvloed van dwalingen vol-
doende gecompenseerd wordt door 
een paar drukwerken, die onder die 
massa ongerechtigheden de waarheid 
van de godsdienst moeten verdedi-
gen”.3 

Hier ziet u, hoe het valse beginsel 
van de liberale “compensatie” door 
de opperherder wordt ontmaskerd. 
Dat beginsel beweert, dat we de 
waarheid moeten compenseren door 
de dwaling en omgekeerd. Wij zullen 
verderop zien, dat die opvatting het 
grondbeginsel is van hen die “libera-
le katholieken” worden genoemd. Zij 
kunnen er niet tegen, dat de waar-
heid zonder meer bevestigd wordt, 
maar eisen, dat men ze onmiddellijk 
“compenseert” door tegenovergestel-
de opvattingen. Omgekeerd menen 
ze, dat er niets tegen het verspreiden 
van dwalingen is, mits de waarheid 
zich ook maar een beetje mag laten 
horen! Dat is de eeuwige utopie van 
de zogenaamde katholieke liberalen, 
een utopie waar ik nog op terugkom.

1.  Zie het vorige hoofdstuk.
2.  Encycliek Libertas, PIN 207
3.  PIN 25.

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)

Moeder van goede Raad, bid voor ons.

Op het einde van zijn leven heeft de 
grote Mariavereerder Paus Leo XIII, 
gedreven door zijn devotie tot O. L. 
Vrouw van goede Raad, wier beeltenis 
hij steeds vóór zich op zijn schrijftafel 
had staan, bevolen, dat, na Wonderbare 
Moeder, Maria in haar litanie als Moe-
der van goede Raad zou aangeroepen 
worden. Deze was zijn tweede inlas-
sing, want in de eerste jaren van zijn 
pausschap had hij reeds gewild, dat de 
eretitel “Koningin van de heilige Ro-

zenkrans” in de litanie werd opgeno-
men.

De miraculeuze beeltenis van O. L. 
Vrouw van goede Raad wordt vereerd 
te Genazzano, een stadje nabij Rome 
gelegen; en aan deze wonderbare 
schilderij is een overheerlijke legende 
verbonden, die wij aan de lezers niet 
willen onthouden.

Ten tijde dat het heidendom in Ita-
lië nog vaste voet had, was Genazzano 
een bolwerk van die verdwaasde hei-
denen. Om daar de troon van de duivel 
omver te stoten en hem uit zijn vesting 
te verwijderen, werd de streek reeds bij 
de ontluiking van het christendom te 
Rome onder de bescherming van Maria 
gesteld, die er onder de titel van Moe-
der van goede Raad vereerd werd. 

Eeuwen lang bloeide te Genazza-
no de godsvrucht tot die hemelse Moe-
der, totdat jammer genoeg haar heilig-
dom bouwvallig en verlaten werd. Al 
de pogingen om het te herstellen, mis-
lukten, omdat de geldelijke middelen 
ontbraken; en het gevolg daarvan was, 
dat de godsvrucht langzamerhand be-
gon te kwijnen.
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Maria treurde onder die nalatig-
heid en zelf greep zij op de opvallend-
ste wijze in om de wegkwijnende gods-
vrucht een nieuw leven in te blazen. Zij 
zorgde er voor, dat een nieuwe, won-
derbare beeltenis over de Adriatische 
zee naar Genazzano werd gebracht.

Te Scutari (Shkodër), een stad in Alba-
nië, zou Maria’s beeltenis in werkelijke 
zin moeten vluchten om niet in de han-
den van de Muzelmannen te vallen. Het 
christelijk Albanië immers zou in het 
jaar 1467 voor de Turkse overmacht 
bezwijken en helaas Christus verlaten 
om de valse profeet Mohammed te vol-
gen. Toen dan ook de Turken de stad 
Scutari bedreigden, zorgde Maria zelf, 
dat haar wonderbare beeltenis, die daar 
sedert twee eeuwen vereerd werd, in 
veiligheid gebracht zou worden.

Het gebeurde immers, dat twee 
brave Mariavereerders in een droom 
vermaand werden om toebereidselen 
te treffen om het land te verlaten. Al-

vorens de weg van de ballingschap in 
te slaan, wilden zij eerst afscheid ne-
men van Maria’s genadebeeld. Terwijl 
zij nu, vurig biddend, in het heiligdom 
van hun hemelse Moeder waren neer-
geknield, gebeurde het, dat voor hun 
verbaasde ogen de schilderij zich eens-
klaps van de muur losmaakte. Haar 
volgend, aanschouwden beide mannen 
hoe zij door de lucht zweefde, om-
straald door een lichtende wolk. Aan 
het strand van de Adriatische zee geko-
men, waagden de vrijwillige ballingen 
het om de schilderij, die steeds verder 
zweefde, te volgen, het wiegelend wa-
ter te betreden, en, o wonder! waar 
zij de voet zetten, daar boden hun de 
woelige golven een veilige doortocht. 
Zo naderden zij op een zaterdagnamid-
dag, de 25e april 1467 tegen vier uur, 
Genazzano.

Hoe verbaasd zagen de inwoners 
van het rustige stadje niet op, toen 
zij plotseling de strelende tonen van 

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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een hemelse muziek opvingen. Niet 
wetend van waar die wondere klan-
ken kwamen, vlogen zij de straat 
op en keken hun ogen uit, toen zij 
boven de kerk een witte wolk aan-
schouwden, waaruit naar alle kanten 
lichtstralen schoten. Hun verbazing 
steeg echter ten top, toen eensklaps 
de klokken in beweging kwamen en 
hun jubelend gelui de lucht met de 
heerlijkste klanken vervulde. Na eni-
ge ogenblikken daalde de wolk op de 
nog onvoltooide muren van de kapel 
van de H. Blasius, de lichtstralen 
verdwenen, de wolk loste zich op, 
en voor de ogen van de verrukte be-
volking verscheen het wonderbeeld 
van O. L. Vrouw.

Op zuidelijke wijze brandde de 
geestdrift los, en de lucht weergalm-
de van de evviva’s. Evviva Maria! 
Evviva la Madre del buon consiglio! 
Leve Maria! Leve de Moeder van 
goede Raad.

Was het wonder, dat de inwo-
ners van Genazzano onmiddellijk 

aan O. L. Vrouw van goede Raad 
dachten, nadat zij zo hadden geleden 
onder de verlatenheid van het heilig-
dom van de Moeder Gods?

Ziedaar het kinderlijke verhaal, zoals 
de legende het ons meedeelt. Merk-
waardig is het evenwel, dat het fres-
co van O. L. Vrouw van goede Raad, 
hoe ook slechts door een dunne laag 
pleisterkalk gedragen, toch tot op de 
dag van heden, zodoende gedurende 
460 jaren, nog even fris van kleur is 
gebleven, ofschoon de muren van 
de kerk tot driemaal toe hernieuwd 
moesten worden.

Mocht iemand vragen, waarop toch 
de eretitel van Moeder van goede 
Raad steunt, en waarom Maria als 
raadgeefster aangeroepen wordt, dan 
mag het volgende tot antwoord die-
nen.

Wat niemand betwijfelen zal, 
raad hebben wij allen nodig; want 
ofschoon God ons het verstand gaf 
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om ons op de donkere levensweg 
voor te lichten, toch kan niet geloo-
chend worden, dat het verstand niet 
in alle omstandigheden in staat is het 
zo nodige licht te schenken.

Wat daarvan oorzaak is? 
De voornaamste reden is wel, 

dat wij onszelf o zo graag en met 
open ogen willen misleiden en het 
kwaad vaak alleen onder een masker 
willen zien, dat enigermate tenmin-
ste het boosaardig karakter van de 
dingen verbergt. Zo willen wij maar 
niet inzien hoe noodlottig sommige 
zaken voor onze ziel zijn, en, aan 
onze kortzichtigheid ten prooi, wor-
den wij zo dikwijls door het uiterlij-
ke van de dingen en door hun schijn 
betoverd.

Dan ook mogen wij niet verge-
ten dat ons verstand beperkt is. Al 
stonden wij nooit onder een verkeer-
de invloed, toch zijn wij niet altijd 
bij machte te zeggen, welke voor 
ons de beste en voordeligste beslis-
sing is, daar het ons niet mogelijk is 
alle omstandigheden van een zaak te 
kennen, noch in de toekomst te zien.

Wij hebben daarom raad nodig, 
en wel de raad van iemand, die niet 
beïnvloed wordt door de boze mach-
ten en de bedorven hartstochten, die 
de mens hier op aarde zo gemakke-
lijk van God en van zijn waarach-
tige en eeuwige belangen kunnen 
vervreemden.

Wanneer die persoon bovendien 
de geheimen van de toekomst zou 
kennen, dan konden wij tot geen be-
tere raadgever gaan.

Maar wie zou ons dan beter 
raad kunnen geven dan Maria? Stond 
zij wel ooit onder de invloed van de 

boze driften, zij, die nooit onder de 
vloek van het paradijs heeft gezucht? 
Daarom was haar verstand veel hel-
derder dan dat van de uitmuntendste 
stervelingen, zonder nog te spreken 
van de buitengewone genadegaven, 
waarmee de Verlosser de ziel van 
Zijn Moeder heeft verrijkt.

Is het dan te verwonderen, dat 
Maria na de hemelvaart van haar 
Zoon, volgens Gods bevel, nog een 
tijd bij de apostelen is gebleven? 
Was zij niet de vraagbaak van allen, 
die de wordende Kerk van Christus 
moesten opbouwen en besturen? Het 
spreekt vanzelf, dat Maria niet tot 
het einde van de wereld op aarde kon 
blijven, maar in de eerste tijden, toen 
zo vele moeilijkheden te doorwor-
stelen waren, was haar tegenwoor-
digheid uiterst voordelig, en door 
aanmoedigingen en door raad kon 
zij de bestuurders van de jeugdige 
Kerk van het grootste nut zijn.

Maar de gezegende Moeder van de 
Heer smachtte naar haar aanbidde-
lijke Zoon, van Wie zij, om het wel-
zijn van de gelovigen, voor een tijd 
moest gescheiden blijven. Zij werd 
eindelijk met ziel en lichaam in de 
hemel opgenomen, doch en ook daar 
blijft zij voor ons de Moeder van 
goede Raad.

Kan zij thans vanuit de hemel, 
waar de toekomst voor haar blik-
ken openligt als een boek, niet even 
goed in alles raad geven? Of zijn 
wij, arme ballingen in dit tranendal, 
niet blind als een Tobias, zodat wij 
aan de hand moeten geleid worden, 
willen wij niet op de weg struikelen 
of in een afgrond vallen!

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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Jongelingen en jonge dochters, die 
weifelend voor de keuze van uw toe-
komst staat, omdat u niet weet, wat 
de goede God van u verlangt, wend 
u tot de Moeder van goede Raad, en 
vraag haar om licht. Ouders, u beeft 
en siddert misschien voor de deugd 
van uw kinderen, en u vraagt zich 
angstig af hoe hen voor de gevaren 
van de wereld te behoeden. Zeker, de 
menselijke middelen mag u niet ver-
smaden, doch wilt u zeker uw dier-
baren voor het bederf van de zonde 
redden, kniel dan ook neer vóór de 
beeltenis van haar, die de Moeder 
is van goede Raad, bid hartelijk tot 
Maria, en zij zal u de middelen wij-
zen om de deugd van uw kinderen te 
beschermen.

Ja, gaan wij allen tot Maria om 
bij welke moeilijke keuze ook haar 
raad in te winnen, want nooit zal het 
ons berouwen en vooral niet in de 
eeuwigheid haar tot raadgeefster te 
hebben gekozen.

Of zij ons zal helpen? Geen 
twijfel aan! Door haar inspraken zal 
zij ons verstand verlichten, dat op 
zijn beurt de wil zal bestralen en be-
wegen. En mocht onze wil ooit weer-
spannig zijn of op het ogenblik van 
een ernstige beslissing een moment 
aarzelen, dan zal Maria hem zelfs 
rechtstreeks beïnvloeden tot ons tij-
delijk en eeuwig geluk.

De H. Alfonsus die bij de stich-
ting van zijn congregatie, in de grot 
van Scala zo vurig bad tot O. L. 
Vrouw van goede Raad, voor wie hij 

een bijzondere godsvrucht koesterde, 
werd daar met talrijke verschijnin-
gen van Maria begunstigd, en later 
verklaarde hij in grote eenvoud: “Zij 
deelde mij zulke mooie dingen mee”. 
Met recht ook mocht de H. Anselmus 
Maria “onze raadgeefster in alle om-
standigheden” noemen.

Algemeen bekend is het, dat, waar 
ter wereld ook de Paters Augustijnen 
een kerk bezitten, zij op buitenge-
wone wijze de godsvrucht tot O. L. 
Vrouw van goede Raad bevorderen, 
ofschoon ook andere kloosterlingen 
voor die godsvrucht ijveren, zoals 
bijv. de Paters Redemptoristen.

Gebed: O Moeder van goede Raad, 
wij zijn zo onnadenkend in ons 

doen en laten, en onervaren als wij 
zijn, laten wij ons zo gemakkelijk 

door het klatergoud van deze aarde 
verblinden; o, wil toch onze trouwe 
raadgeefster zijn, want u weet juist 
wat dienstig is voor onze eeuwige 
zaligheid. Sta ons steeds met uw 

raad terzijde, zodat wij altijd weten, 
hoe we moeten handelen; doch 

bezorg ons tevens de genade om uw 
raadgevingen in alles en overal stipt 

op te volgen. Amen.

Oefening: Maken we het tot ge-
woonte om geen beslissing van enig 

belang te nemen zonder eerst een 
Weesgegroetje tot O. L. Vrouw van 

goede Raad te hebben gebeden.

… wordt vervolgd …
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Terugblikken
Op woensdag 18 april 2018 maakte de geestelijkheid van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X en van het District Benelux een uitstap naar Echternach, en 
bezocht het graf van de H. Willibrord, patroon van Nederland. Pater Huyse-

gems hield een toespraak over het leven van Willibrord. Zijn voorspraak werd 
in het bijzonder ingeroepen voor het apostolaat in de Lage Landen en met 

name voor dat in de aan hem toegewijde kerk in Utrecht.

Uitstap naar Echternach
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Onthulling plaquette Gordina de Groot

Op zaterdag 12 mei j.l.  werd in de tuin van de Priorij St. Clemens in Gerwen 
een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Gordina de Groot, een van de figu-
ranten van De Aardapeeleters van Van Gogh. Zij is 3 februari 1927 gestorven 

en bij de kerk begraven.

Terugblikken
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Op vrijdag 25 mei j.l. werden in Gerwen originele stukken van de oude St. 
Clemenskerk, die op de zolder van de nieuwe St. Clemenskerk waren opgesla-

gen, in bruikleen overgedragen.

Originele stukken oude St. Clemenskerk in bruikleen

Het processieklaarmaken 
van de tuin in Gerwen

Het processieklaarmaken van de tuin in Gerwen.
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Terugblikken

In het Pinksterweekend 19-21 mei jl. liep een Nederlandstalige groep bede-
vaarders van Chartres naar Parijs. Thema dit jaar: voor de eer van Onze Heer 
Jezus Christus! Pater K. Huysegems en Broeder René Maria zorgden voor de 
geestelijke begeleiding en verdieping van de groten, Pater M. De Clercq en 

seminarist Jan De Bruyn deden dit voor de kleinen. Mgr. B. Fellay, algemeen 
Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, heeft bepaalde stukken mee-
gelopen, het kinderkapittel toegesproken en op Pinksterzondag de pontificale 

Mis opgedragen. Wel moe, maar zeer voldaan zijn de pelgrims weer veilig 
thuis gekomen. Volgende bedevaart: op naar Brielle!

Bedevaart Chartres-Parijs
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Terugblikken
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Terugblikken
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Op zondag 3 juni jl. ging in Gerwen de Sacramentsprocessie uit, dit jaar voor 
het eerst begeleid door de Gerwense Drumfanfare Jong Leven. Het was een 
heerlijk feest van geloof ter ere van Onze Eucharistische Jezus! “Vader, dat 

zij één zijn.” … Dat de H. Eucharistie middel tot eenheid is, wordt nog altijd 
bewezen door dit kerkelijke familiefeest! Het weer was prachtig en maakte ook 

het tuinfeest tot een waar genoegen. 
Deo gratias! En dank aan alle vrijwilligers!

Sacramentsprocessie Gerwen
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Terugblikken

Foto’s:
Mevr. Y. Coolen

Hr. A.L. Cammenga
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Terugblikken



Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018   33



34   Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018



Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018   35

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.

Juli: Voor priester- en kloosterroepingen!

Augustus: Voor eerherstel van de heiligschennissen  
tegen het Onbevlekt Hart van Maria!

Eliza Vaughan
Beste Kruisvaarders,

Als je nu familienamen hoort als Jo-
nes, Williams, 
J e n k i n s , 
H o p k i n s , 
Vaughn, Har-
vard, Owen, 
Lewis, Lloyd 
en Perry, of 
meisjesnamen 
als Jennifer, 
Gladys, Gly-
nis en Megan 
of jongensna-
men als Art-
hur, Trevor, 
Garreth en 

Tristan … dan zal je wellicht denken: 
“Die komen uit Engeland!” Neen 
hoor! Maar wel warm. Ze komen uit 
een gebied wat ook op de Britse Ei-
landen ligt, aan Engeland grenst en 
sinds 1282 met Engeland verbonden 
is: Wales (uitspraak: “Weels”). Sinds 
1997 heeft Wales weer een eigen rege-
ring binnen het Verenigd Koninkrijk. 
De inwoners van Wales noemt men 
“Welshmen”. In Wales zelf wonen 
drie miljoen mensen, maar nog eens 

vijf-zes miljoen mensen in de andere 
Engelstalige landen en in het zuiden 
van Argentinië hebben mensen Wel-
she voorouders. In Wales spreken de 
mensen allemaal wel Engels, maar 
niet altijd als moedertaal. De oor-
spronkelijke taal van de Welshmen 
is geen Germaanse taal zoals Engels, 
Nederlands en Duits, maar een Kelti-
sche. 700.000 Mensen, vooral in het 
Westen van Wales, spreken deze taal. 
De kroonprins van het Britse Konings-
huis en zijn vrouw heten nu nog altijd 
“Prins en Prinses van Wales.” 

Maar zeg de Welschmen niet dat ze 
Engelsen zijn! In de vroege en hoge 
middeleeuwen hebben de twee volke-
ren elkaar duchtig afgerost! Dat kwam 
zo: het huidige Engeland en Wales 

Eucharistische Kruistocht
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werden bewoond 
door Keltische 
Britten, verwant 
met gelijkaardi-
ge stammen aan 
de tegenover lig-
gende Vlaamse 
en Noordwest-
franse kust, de 
“Belgae”. Van 48 
voor Christus tot 
410 na Christus 
behoort de provincie “Britannia” tot 
het Romeinse Rijk. Zo rond het jaar 
200 worden de Britten stilaan chris-
tenen. Maar wanneer de Germaanse 
stammen (daaronder het grootste deel 
van onze voorouders) de Romeinse 
grenzen doorbreken, trekken de Ro-
meinen hun troepen terug en laten ze 
de Britse Kelten aan zichzelf over. Nu 
gaan stamhoofden elkaar “de koppen 
inslaan” om de baas over heel Bri-
tannia te kunnen worden! Eén van 
hen, Vortigern, heeft het “bijzonder 
slimme” idee, goede vechters uit het 
buitenland te gaan halen. Het zijn 
Angelen en Saksen, Germaanse stam-
men die in het huidige Denemarken, 
Noordwest-Duitsland en Noord- en 
Oost-Nederland wonen. Deze bezet-
ten de Vlaamse kust tot de Schelde 

(voorouders van de West-Vlamingen 
en Zeeuwen!) en steken dan naar Bri-
tannia over. Terwijl ze daar voor Vorti-
gern vechten, ontdekken deze krijgers, 
dat het land zeer mooi is, langere zo-
mers heeft en meer oogst oplevert. Ze 
houden op voor Vortigern te vechten, 
halen hun vrouwen, kinderen, broers, 
neven … en beginnen de Britten van 
oost naar west het land uit te meppen! 

Om geen slaven van de Angelsaksen 
(nu: Engelsen) te worden, vluchten 
vele Britten over het kanaal en vor-
men de Franse streek van de Bretagne. 
In het oude Britannia kunnen de An-
gelsaksen ze niet helemaal verdrijven: 
achter de Muur van Offa houden de 
Britten stand en blijven tot vandaag 
bestaan onder naam: Wales! Men ver-
telt  over een held, die de Angelsak-
sen tot staan bracht: Koning Arthur! 
In de hele middeleeuwen geniet deze 
Welshe vorst een grote bewondering, 
ook onder de (intussen ook christen 
geworden) Engelsen. Koning Arthur, 
zijn edele echtgenote Gwinivere, zijn 
raadgever Merlijn, zijn “Ridders van 
de Ronde Tafel” (Lancelot, Percival 
…), hun slot (= burcht) Camelot en 
hun dappere “queeste” (zoektocht) 
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naar de “Heilige Graal” (de originele 
Kelk waarmee Jezus in de bij het Laat-
ste Avondmaal de eerste Heilige Mis 
opdroeg) beschrijven vanaf 1155 de 
ridderromans. De Ridders van de Ron-
de Tafel zijn helden van de christelij-
ke mannelijkheid, wat hetzelfde is als 
ridderlijkheid: dapper, beleefd, trouw, 
hulpvaardig, de zwakken (vrouwen, 
kinderen, oudjes …) beschermend, de 
boosdoeners en aanvallende vijanden 
van het christelijk geloof bevechtend. 

Eind van de 13e eeuw begint de En-
gelse Koning Edward I Wales te ver-
overen. Dat gaat niet van een leien 
dakje: de Welshe ridders zijn de beste 
boogschutters ter wereld! Eén van hen 
wordt beroemd: vanuit een hoogte be-
schiet hij een aanvallende Engelse rid-
der: eerst een pijl in het linkerdijbeen, 
dan eentje in het rechterdijbeen … en 
de arme Engelsman zit voor lang vast-
gespijkerd aan zijn paard! Maar Ko-
ning Edward is slim: hij laat overal in 
Wales fantastische burchten bouwen, 
die het land onder controle houden, 
zodat in 1282 Wales verbonden wordt 
met Engeland. Voor de Engelsen heeft 

dit een geweldig voordeel: de Welshe 
boogschutters worden deel van hun 
leger en met hun alles doorborende 
“Longbows” (lange bogen) doorboren 
ze in de komende eeuw menig Frans 
harnas! Maar ook de Welshmen doen 
hun voordeel: zonder hun eigenheid 
te moeten opgeven, behoren ze nu tot 
een machtig land en krijgen prachti-
ge kastelen cadeau. Daarop zijn ze 
tot vandaag trots, maar ook op hun 
prachtig kust- en berglandschap, voor-
al rond de hoge berg Snowdon (1085 
meter). 

Van 1485 tot 1603 lijkt het nóg beter 
te gaan: de Welshe familie Tudor re-
geert over Wales én Engeland. Maar 
de schijn bedriegt: de tweede onder 
hen, Koning Hendrik VIII, laat “zijn 
oog vallen” op een Hollandse hof-
dame, terwijl hij zelf al getrouwd is. 
Natuurlijk kan ook een getrouwd per-
soon iemand anders ook leuk vinden, 
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maar hij moet er niet gewild gaan over 
dromen, complimentjes maken, lief-
desbrieven schrijven of ze (lang) gaan 
kussen! Hendrik denkt, dat hij in 1532 
het wel geregeld krijgt, dat hij zijn 
echtgenote kan weggooien en met de 
hofdame huwen. Maar Paus Clemens 
VII spreekt als Johannes de Doper: 
“Het is u niet toegelaten een andere 
vrouw te nemen!” Hendrik is woest 
en benoemt zichzelf tot “Hoofd van de 
Kerk in Engeland.” Doordat bangeri-
ken van bisschoppen meedoen, maakt 
hij nu een eigen “kerk”: de anglicanen. 
De hofdame en Hendrik krijgen een 
dochter: Koningin Elisabeth I. Die laat 
ook nog het geloof veranderen en de 
priesterwijdingen van de anglicanen 
ongeldig maken. En Hendrik, Elisa-
beth en de latere legerdictator Oliver 
Cromwell (1641-1658) vervolgen de 
katholiek-geblevenen bloedig! De 
meeste adellijken zijn slap en geven 
het ware geloof op, maar er zijn overal 
moedige “recusants”, die liever heel 
hun bezit verliezen of soms hun leven, 
dan Jezus en het ware, katholieke ge-
loof te verraden. Ze verbergen in hun 
huizen moedige priesters als Pounc en 

Campion, die er in het geheim de Mis 
opdragen en de sacramenten toedie-
nen. De opsporingsdienst “Scotland 
Yard” ontdekt: “Nooit hebben we be-
tere ontsnappingskoningen en betere 
verstopplaatsen gezien, dan bij die 
katholieke priesters.” 

Vanaf 1829 gaat het de katholieken 
beter: ze worden niet langer vervolgd 
en vele van hun edele mannen wor-
den lid van het officierencorps van 
leger en marine. Ook voor Wales 
wordt het in de 19e eeuw beter: door 
de vele steenkool in het zuiden, vooral 
rond de steden Cardiff (hoofdstad) en 
Swansea, wordt het gebied rijker. Nu: 
de 19e eeuw is … net waar we moeten 
zijn. 

Ons verhaal begint in Engeland, in 
London, bij de chique familie Rolls. 
Ja, “Rolls”, dezelfde familie die in 
1906 een wereldberoemd bedrijf zal 
oprichten: “Rolls-Royce”. Auto’s, 
maar geen gewone: very British, very 
stylish, very dik en very duur! Vanaf 
1971 zullen ze bij Rolls-Royce ook 
zeer goede vliegtuigmotoren maken. 
De Nederlandse vliegtuigen van het 
merk “Fokker” krijgen ze ingebouwd. 
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Maar in de 19e eeuw zijn de Rollsen 
nog niet zover. Wel staan John Rolls 
en Martha Barnett bekend als zeer 
aanzienlijke, zeer protestantse familie. 
Op 8 oktober 1810 wordt er bij hun 
een meisje geboren: Louise Elisabeth. 
Maar iedereen noemt het kind “Eliza”. 
Rond 1828 reist de intussen elegante 
(=slank, mooi, sierlijk) jonge dame 
door Frankrijk. Daar ziet ze soms 
schrijnende armoede. Maar tegelijk 
ziet ze iets moois: die arme stakkers 
worden met veel liefde geholpen door 
katholieke zusters, priesters en rijkere 
dames. Eliza is onder de indruk: “Wie 
zoiets met zoveel vreugde en vrucht 
kan doen, heeft zegen van de hemel! 
Dat zie ik niet zo bij ons, bij de angli-
canen. Die katholieken kunnen toch 
niet zo verkeerd zijn als men ons altijd 
wil wijsmaken!” 

Kort daarna leert Eliza een ridderlijke 
Britse kolonel van het leger kennen: 
John Francis Vaughan. Het meis-
je vind hem onmiddellijk leuk. Dan 
hoort ze:  “Hij komt uit een familie 
uit Wales, die vroeger altijd katholieke 
priesters heeft verborgen en daardoor 
veel heeft moeten verliezen.” Heime-
lijk vind ze hem daardoor nóg leuker. 
En hij haar. En wat Eliza’s ouders 
daar van vinden?  “Och, leuk als je 
een deftige edelman huwt. Jammer dat 
hij katholiek is, maar daar hoeven jij 
en je kinderen jullie niets van aan te 
trekken.” 

Zomer 1830: zo gezegd, zo gehuwd. 
En daarmee zijn we weer in Wales, 
want het jonge bruidspaar gaat op het 
stemmige landgoed Courtfield in Wel-
sh Bicknor wonen, bij de grens tussen 
Engeland en Wales. Op het landgoed 
staat een mooi huis en mooie oude ka-
pel, waar regelmatig een priester de 
H. Mis komt opdragen. Eliza woont 
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de Missen bij en weet het nu zeker: 
“Mijn lieve bruidegom: ik heb allang 
begrepen dat het katholieke geloof het 
ware is, en het is zo móói! Ik wil óók 
tot de ware Kerk van Jezus behoren, 
en van ganser harte!” Elegante bruid 
Eliza neemt de beste beslissing van 
haar leven: ze volgt catechismus en 
wordt spoedig katholiek. Dat heeft 
echter een prijs: haar eigen familie 
“spuwt haar uit”: “Wat?? Hoe kan je 
zoiets doen! Zolang je katholiek blijft, 
hebben we met jou niets meer te ma-
ken!” 

Dat doet pijn! Maar wie voor Jezus 
lijdt, zal Hij ook troosten. John Fran-
cis ziet zijn bruidje elke dag een uur 
lang aanbidden voor het Allerheilig-
ste (= Jezus in het tabernakel op het 
altaar) van hun kapel op het landgoed 
Courtfield. Hij is dolgelukkig: Eliza is 
niet alleen knap, ze bemint Jezus van 
harte! Wat een fantastisch vrouwtje 
heb ik!” En Eliza gaat met haar brui-
degom samen bidden: “Goede Jezus, 
geef ons toch vele, goede kinderen! 
We zullen ze allemaal aan U schen-
ken. Naar zoiets luistert de Goede 
Meester: veertien krijgen de Vaughans 
er! Acht jongens, zes meisjes, al sterft 
er wel eentje vroeg.

En wat een pret hebben die kinde-
ren op Courtfield! Dagelijks H. Mis, 
spelen, musiceren. Vaak gaan paard-
rijden in de prachtige natuur. De jon-
ge mannen leren van hun vader hun 
lichaam trainen met atletiek. En ze 
gaan op theaterschool. Ze worden 
prima toneelspelers. Vervelen doen 
ze zich nooit. Elke avond leest mama 
Eliza voor uit de levens van de hei-
ligen. Voor de kinderen worden het 
hun vertrouwde, hemelse vrienden, 
met wie ze regelmatig praten. Maar 
mama Vaughan is ook nog een goe-
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de leermeesteres in de naastenliefde. 
Vaak gaat ze zieken en armen bezoe-
ken. Haar jonge spruiten (= kleine kin-
deren) neemt ze dan zoveel mogelijk 
mee: “We gaan vandaag naar dat arme 
gezin, waar de papa een ongeval heeft 
gehad en niet meer kan werken. Ieder 
van jullie moge eens bij zijn snoep,  
speelgoed en spaargeld kijken, wat 
hij daarvan uit liefde tot Jezus met 
die kindertjes kan delen. Wij trekken 
nooit een zuur gezicht! Kom op: we 
gaan door deze offertjes Jezus en deze 
mensen blij maken!” En ja hoor: de 
Vaughan-kinderen worden er zélf blij 
van als ze de dankbare en stralende 
gezichtjes van hun armere vriendjes 
zien! Mama Eliza leert de kinderen 
ook een deel van hun centjes voor de 
missie (bekering van ongedoopten, in 
Afrika, Azië, Amerika en Oceanië) te 
geven. 

Papa John Francis is ongelooflijk trots 
op zijn vrouw, maar ook op zijn be-
gaafde oudste zoon Herbert. Die is een 
goeie atleet en echte gentleman (= een 
beleefde en hulpvaardige jongen). Va-
der droomt: “Die moet ook officier in 
het leger worden en na mij het land-
goed overnemen!” In 1848 wandelt de 
zestienjarige Herbert naar zijn ouders 
toe: “Ik zou jullie eens alleen wil-
len spreken …” De ouders gaan met 
zoonlief apart neerzitten. Dan komt 
zijn mededeling: “Ik geloof, dat ik 
geroepen ben om priester te worden 
…” Papa schrikt: “Ik had je nog zó 
willen opleiden tot mijn opvolger!” 
Maar mama niet: “Kind, dat wist ik ja-
ren vóór jou!” Ze lacht schelmachtig: 
‘Ik bid er al jaren voor, elke dag!” En 
dan draait Eliza zich naar haar man: 

“Schat, hadden we niet bij het begin 
van ons huwelijk onze kinderen aan 
Jezus geschonken? Mag Hij er niet 
zoveel roepen voor Zijn dienst als Hij 
wil?”  John Francis kan zijn geliefd 
vrouwtje niet tegenspreken: “Goed Je-
zus, Herbert is van U en al de anderen 
die U wilt!”

In 1846 is Herbert klaar met de mid-
delbare school in Stoneyhurst. Onmid-
dellijk daarop gaat hij studeren bij de 
Jezuïeten in Brugelette (Henegouwen, 
België). Herbert leert zó goed, dat hij 
in 1851 wordt toegelaten tot het Colle-
gio Romano in Rome. Hij is daar niet 
de eerste Brit: de pasbekeerde Henry 
Manning wordt zijn vriend. Manning 
wordt eerste aartsbisschop van West-
minster en begint met het katholiek 
herstel in Groot-Brittannië. 

Herbert wordt in 1854 tot priester 
gewijd. Van zijn mama heeft hij een 
vurige ijver geërfd om missionaris 
(bekeerder van niet-katholieken) te 
worden! Hij reist door de rijke Ver-
enigde Staten om geld in te zamelen. 
Daarmee start Herbert Vaughan in 
1869 in Mill Hill Park, Londen, het 
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Sint-Jozefscollege voor Buitenlandse 
Missie. De “Mill Hill Missionaris-
sen” zijn geboren! In 1871 staat Her-
bert met zijn missionarissen weer in 
de Verenigde Staten en preekt hij aan 
zwarte Amerikanen, vrijgelaten sla-
ven. En met succes: uit die kring komt 
in 1893 de eerste zwarte Amerikaanse 
priester: Charles Uncles. 

Door zijn ijver valt Herbert op: in 1872 
wordt hij tot tweede bisschop van Sal-
ford (bij Manchester en Liverpool in 
Noordwest-Engeland) gewijd. Ook 
daar bruist Herbert van werklust voor 
het Rijk Gods: Hij richt het Sint-Beda 
College op, een jongensschool voor 
handel, zodat ze kunnen gaan deelne-
men aan zakenwereld van het Britse 
Rijk en katholieken niet steeds voor 
hun centjes van anders- of niet-ge-
lovigen hoeven afhankelijk te zijn. 
Maar tegelijk is de school ook een 
voorseminarie: niet minder dan 500 
leerlingen worden katholiek priester! 

In 1892 sterft Kardinaal-Aartsbis-
schop Henry Manning. Drie keer ra-
den wie zijn opvolger wordt? Juist: 
Herbert Vaughan! Charles Wood, 
een anglicaans dominee en Ferdi-

nand Portal, een Frans priester, willen 
in die tijd bij Paus Leo XIII te horen 
krijgen, dat de anglicaanse dominees 
geldige (echte) priesters zijn. Maar 
Kardinaal Herbert Vaughan protes-
teert: “Kan niet: alle anglicaanse wij-
dingen zijn afhankelijk van een zekere 
Parker, die bewust níet de katholieke 
wijdingen wilde geven! Ongeldig! 
Wie tot de ware Kerk van Jezus wil 
behoren, moet lid worden van die, die 
Hij heeft gesticht: de katholieke! Wie 
écht priester wil zijn, moet zich door 
een katholiek bisschop laten wijden! 
Geen valse oecumene!” De paus laat 
het onderzoeken en stelt vast dat Her-
bert gelijk heeft. Er begint een beke-
ringsgolf van protestanten in het Ver-
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enigd Koninkrijk: honderdduizenden 
protestanten bekeren zich, totdat … 
de valse oecumene waartegen Herbert 
waarschuwde na 1965 weer de kop zal 
opsteken. 

   Hoe gaat het intussen thuis op 
Courtfield? Tot troost van papa hu-
wen de zonen Reginald en Francis 
Baynham en gaat de erfenis door. 
Naar Bernhard, die vol energie steekt 
en een fantastisch sportman en dan-
ser is, verzucht menige jonge dame, 
hopend dat hij haar bruidegom mag 
worden. In 1867 danst Bernhard met 
één van die jonge schoonheden, die 
zelf  helemaal “in de wolken” is van 
betovering. Dan deelt hij haar droog-
jes mee: “Morgen treed ik in bij de 
Jezuïeten!” Het geschokte meisje: 
“Neen toch! Jij, die zo geweldig kunt 
dansen en die de wereld zo lief heeft 
…” Knappe Bernhard: “Net daarom! 
Ik treedt in om de wereld als pries-
ter veel méér goeds te doen!” Pater 
Bernhard Vaughan wordt als priester 
een liefdevolle vader voor de armen in 
Londen-Westminster. Later predikt hij 
in Canada, Alaska, China, Japan … tot 
hij in de Eerste Wereldoorlog (1914-

18) de hoofdaalmoezenier wordt van 
de Britse katholieke troepen aan het 
front in Vlaanderen en Noord-Frank-
rijk.

En nu schenken alle overgebleven 
Vaughan-meisjes en -jongens hun le-
ven volledig aan God en de redding 
van de zielen! Roger, de op één na 
oudste, schopt het tot prior van een 
benedictijnenklooster en wordt daar-
na bisschop van de grootste stad van 
Australië: Sydney. Zijn “schaapjes” 
(gelovigen) “dragen hem op handen” 
(hebben hem van harte lief). De derde, 
Kenelm, wordt later pastoor. Joseph, 
de vierde, wordt benedictijn en stich-
ter van een nieuwe abdij. Dochter Gla-
dys wordt zuster bij de Visitandinnen 
die, net als bij mama Eliza thuis, zie-
ken en armen bezoekt en helpt. Haar 
zus Theresa doet hetzelfde als “Barm-
hartige Zuster”. Claire wordt (zoals 
haar naam het al bijna zegt) “Arme 
Klare” (zuster van de Orde van de H. 
Clara). Ook Mary wijdt haar leven aan 
God, maar werkt vanuit haar ouderlijk 
huis. De jongste, John, mag het mee-
maken dat hij door zijn oudste broer, 
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bisschop Herbert Vaughan, tot priester 
wordt gewijd! 

Over John gesproken: deze veertien-
de van de Vaughans wordt geboren 
in januari 1853. Een geboorte is voor 
een moeder vaak een flink offer. John 
heeft een hoge prijs: “complicaties” 
bij zijn geboorte kosten zijn lieve, 
heilige mama het leven. Op 24 janua-
ri 1853 geeft priestermoedertje Eliza 
Vaughan-Rolls haar mooie ziel aan Je-
zus terug. Ze is nog maar 42 jaar oud. 
Haar man, Luitenant-Kolonel John 
Francis, weent, maar gaat 
aansluitend voor het Allerhei-
ligste in de kapel van Court-
field neerknielen: “Heer, ik 
dank U! Vandaag mag ik 
mijn vrouwtje aan U terug-
schenken. Dank U om mij 
Eliza als voorbeeld en leid-
ster te hebben gegeven! Ook 
nu nog blijf ik onafscheidbaar 
met haar verbonden. Wat een 
troost heeft zij gebracht! Nog 

zie ik ze voor me zoals ze 
bij het Allerheiligste kniel-
de: met haar reine bemin-
nelijkheid, die bij het ge-
bed uit haar mooie gezicht 
straalde!”

En hoe is de wereld door 
de fantastische opvoeding 
en edelmoedigheid van 
deze priestermoeder beter 
geworden! Hoeveel zielen 
hebben haar 12 godgewij-
de kinderen niet naar de he-

mel mogen voeren! Dat er maar veel 
nieuwe moeders zoals Eliza mogen 
komen! En met hun: hele zwermen 
van hele goede priesters, zusters en 
broeders zoals de Vaughans, die ook 
de wereld ten goede mogen verande-
ren. Daarvoor bidden en offeren wij in 
juli. In augustus troosten wij het Hart 
van Onze Lieve Vrouw, voor de pijn 
die ze heeft door onverschillige men-
sen, die koud blijven tegenover haar 
moederlijke goedheid. Op naar een 
mooie zomer, rijk aan vrucht voor het 
Jezus’ Rijk op aarde! 

Pater K. Huysegems
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De Eenzame Man
Een verhaal

In een stille straat 
van een klein stad-
je stond een heel, 
heel oud huis. Het 
stond daar al een 
paar honderd jaar. 
Dat kon je zien aan 
het jaartal, dat in 
het houtwerk aan 

de voorgevel uitgesneden was. Het 
was een houten huis met een overhan-
gend balkon. Boven elk raamkozijn 
was een lachende mannenkop uitge-
sneden en op de gevel had de bou-
wer een oude tweeregelige spreuk 
aangebracht. De vensters waren niet 
groot. En het glas van de kleine ruitjes 
was in lood gevat. Langs de rand van 
het dak liep een regenwaterbuis. Het 
uiteinde ervan was een drakenkop. 
Daar moest het regenwater uitlopen. 
Maar als het regende, lekte het water 
uit de buik van de draak, omdat daar 
veel gaten in gekomen waren. Heel 
de gevel en het grote balkon waren 
versierd met in hout gesneden drui-
venbladeren en ranken en druiventros-
sen. Dat kwam, omdat er heel vroeger 
een wijnhandelaar had gewoond. Die 
had zijn huis zo mooi laten bewerken. 
Boven op de houten trap stond een 
trompetter op zijn houten trompet te 
blazen.

Alle andere huizen in die straat 
waren nieuw en heel licht van kleur. 
Ze hadden rechte gladde gevels en 
grote ramen met spiegelruiten. Je kon 
wel zien, dat die nieuwe stenen huizen 

niets te maken wilden hebben met dat 
oude huis van hout. Die dachten: Hoe 
lang zou die oude kast daar nog blij-
ven staan? En elke morgen keken ze 
of dat houten huis nog niet in elkaar 
gevallen was. “Kijk toch eens,” zei-
den die nieuwe huizen tegen elkaar, 
“die houten trap is zo breed alsof het 
huis een paleis is. En zo hoog als de 
trap in een oude kerktoren”. “En zo 
akelig,” vond een ander huis, “dat die 
erker zo ver naar voren steekt. Die be-
neemt ons hier het hele uitzicht”. Zo 
stonden die nieuwe huizen elke dag 
opnieuw te smalen op dat oude huis 
van hout.

Vlak tegenover dat houten huis 
stond een heel, heel nieuw huisje. Het 
zag er even fris en netjes uit als al 
die andere. En er hingen aardige wit-
te gordijntjes voor het raam. Voor dat 
venster speelde de hele dag een klein 
jongetje met rode wangen en blauwe 
ogen. Hij heette Paul.

Elke dag opnieuw keek hij naar 
dat oude vervallen huis tegenover 
hem. En elke dag vond hij het mooi. 
Veel mooier dan al die andere, waar 
niets aan te zien was. Hij keek naar de 
lachende koppen boven de vensters. 
En naar de druiventrossen van hout. 
En naar die drakenkop onder het dak. 
Hij probeerde de oude spreuk te lezen, 
maar dat was hem nog nooit gelukt.

Zijn vader had hem eens verteld, 
dat vroeger heel de straat had vol ge-
staan met zulke houten huizen. Vader 
liet hem tekeningen zien uit oude boe-
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ken en hij zei: “Kijk eens, hoe mooi! 
Zo moet het hier vroeger zijn geweest. 
Kijk, en hier zie je, hoe aardig de 
mensen vroeger gekleed waren”.

Paul wilde telkens weer op-
nieuw die mooie oude platen bekij-
ken. Dan deed hij zijn ogen dicht en 
hij probeerde de straat te zien, zoals 
ze vroeger moest zijn geweest.

Woonde er iemand in dat oude 
huis? Ja, een oude man. Heel alleen. 
Hij was al vijfentachtig jaar en hij 
was nog juist gekleed zoals de men-
sen op de oude platen. Hij droeg een 
korte kniebroek, lange kousen, lage 
schoenen met zilveren gespen en een 
bruine jas met koperen knopen. Op 
zijn hoofd had hij een pruik met witte 
krullen. Je kon goed zien, dat het een 
pruik was. Maar dat hoorde zo.

Elke morgen kwam er een man 
bij hem, die de boodschappen deed 
en die voor zijn huishouding zorgde. 
Maar het grootste deel van de dag 
was de oude man alleen in dat grote 
huis. Nu en dan kwam hij weleens 
voor het venster staan. Hij had altijd 
een lange pijp in de hand met een 
witte kop van porselein.

De oude man keek dan naar de 
lucht en trok telkens aan zijn mooie 
pijp. Hij zocht ook naar de overkant 
of het kleine jongetje te zien was. Als 
die hem  zag, knikte hij de oude man 
vriendelijk lachend toe. En de oude 
man knikte dan terug. Op die manier 
kenden ze elkaar al een lange tijd. Ze 
hadden elkander nooit gesproken en 
toch waren ze goede vrienden.

Op een avond hoorde het jon-
getje hoe zijn moeder tegen vader 
zei: “Die oude heer hiertegenover 
schijnt het nog altijd goed te maken. 

Maar wat is hij vreselijk eenzaam. 
Zo heel alleen”. Moeder had daarbij 
heel medelijdend gekeken en daarom 
dacht de kleine Paul: Dat is zeker een 
echte stakker. Hij heeft 
niemand.

De  vo lgende 
morgen ging Paul naar 
zijn speelgoedkast. Hij 
zocht en zocht. Toen 
maakte hij de doos 
open, waar nog twee 
tinnen soldaatjes in la-
gen met hun generaal 
en het kanon. Hij pak-
te er zo’n aardig klein 
soldaatje uit, wikkelde 
het in een stuk afge-
scheurd krantenpapier 
en ging voor het raam 
staan. Nu paste hij 
goed op. Daar kwam 
de oude boodschap-
per aan van de overkant. “Heidaar!” 
riep Paul hard. En hij rende naar be-
neden. “Hoor eens even! Wilt u dit 
alstublieft aan de oude man hierte-
genover geven? Ik heb nog zoveel 
speelgoed waar ik mee kan spelen, 
en hij is de hele dag alleen. Hij mag 
een van mijn soldaatjes hebben. Dan 
is hij niet meer zo eenzaam in dat 
oude huis.”

De man lachte, toen het jonge-
tje dat allemaal zei. “Ik zal het da-
delijk afgeven,” zei hij vriendelijk. 
Toen liep hij de houten trap op, en 
met een grote sleutel maakte hij de 
zware voordeur open. Het jongetje 
zag hem naar binnen gaan.

Die man deed zijn boodschap 
goed. Hij bracht het tinnen soldaatje 
aan zijn heer.
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“Het is erg aardig dat mijn klei-
ne overbuur zo vriendelijk voor mij 
is,” zei de oude man. Met het tinnen 
soldaatje in zijn hand ging hij voor 
het venster staan. Kijk, hij knikte 
tegen het jongetje; dank je, dank je 
wel! Lachend ging hij weer weg van 
het raam.

Diezelfde middag nog stuurde 
hij zijn boodschapper naar het huis 
aan de overkant. Die kwam vragen: 
“Heeft de kleine jongen soms zin 
om de oude overbuur te komen be-
zoeken? Als zijn vader en moeder 
het goedvinden, mag hij dadelijk 
komen”. Ja, zijn ouders vonden het 
best.

En toen kwam de kleine Paul in 
het oude huis aan de overkant. Het 
was of al die houten koppen boven 
de vensters tegen hem lachten: “Ha-
ha-ha-ha-ha! Daar komt bezoek”. En 
de houten trompetter, stond daar op 
zijn trompet te blazen: “Taterata! Het 
kleine jongetje komt binnen ... tate-
rata ...”.

Paul klom parmantig de brede 
houten trap op en eer hij helemaal 
boven was, ging de voordeur al open. 
Daar stond de oude man in zijn mooie 
pak. Hij nam het jongetje bij de 
hand en vroeg 
hoe hij heette. 
Toen ging de 
voordeur dicht 
en Paul keek in 
een lange, brede 
gang. De muren 
hingen vol oude 
portretten. Het 
waren ridders 
in ijzeren har-
nassen. En he-

ren met vreemde 
zwarte hoeden op. 
En deftige dames 
met kanten kra-
gen om en lange 
zijden jurken aan. 
Het was of al die 
gezichten ver-
wonderd naar dat 
kleine jongetje ke-
ken, alsof ze zeg-
gen wilden: “Kijk, 
daar is weer eens 
bezoek in huis”. 
Aan het eind van 
die gang was een brede houten trap. 
De leuningen waren van mooi snij-
werk. Het waren maar tien treden. 
Heel diep uitgesleten. Daarboven 
stond je op een groot houten balkon. 
O, maar het leek wel een tuin. Rond-
om stonden grote ouderwetse bloem-
bakken op hoge zuilen. De bloemen 
en planten groeiden en bloeiden in 
lange uitlopers en hingen neer tot op 
de grond. Daar kropen ze nog weer 
verder. Ze groeiden samen met an-
dere planten, die in lage bakken op 
de grond stonden. Door glas-in-lood-
vensters vielen warme zonnestralen 
en de bloemen openden hun kelken 
en de bladeren keerden zich naar het 
zonlicht. Ja, het was een wonderlijke 
tuin. Een tuin uit een sprookje.

Daar stond een deur open. Het 
jongetje kwam in een grote kamer. 
Het was de voorkamer aan de straat, 
waar de oude eenzame man altijd 
zat. Paul had hier veel te kijken. De 
muren waren bekleed met goudleer. 
Dikke bloemen waren erop gedrukt 
en het was wel tweehonderd jaar oud. 
Er stonden grote stoelen met hoge 
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gebeeldhouwde ruggen en brede arm-
leuningen. “Ga toch zitten! 

Ga toch zitten!” schenen die te 
zeggen.

“Dank je wel voor de mooie tin-
nen soldaat, kleine man,” zei de oude 
heer. “En ik vind het aardig, dat je bij 
mij op bezoek wilt komen.” 

Maar het jongetje gaf geen ant-
woord, omdat hij zoveel te kijken 
had. In het midden van de grote muur 
hing het portret van een jonge vrouw 
met een blozend gezicht en grote 
blauwe ogen. Zij droeg een zijden 
japon en ze had een witgepoederde 
pruik op. Juist zoals de oude man. 
Verwonderd keken haar ogen naar 
Paul alsof ze wilde vragen: “Wie 
ben je?”

“Wie is dat?” vroeg Paul. “Dat 
is mijn vrouw,” zei de oude man. 
“Zij is al vijftig jaar dood. Kijk, en 
hier zijn mijn grootouders. Daar heb 
je mijn grootmoeder. En dat is mijn 
grootvader.” “Kent u al die mensen?” 
vroeg Paul verwonderd. “Natuur-
lijk,” lachte de man. “Het is allemaal 

familie van mij. Ik heb ze zo goed 
gekend, dat het juist is of ze leven 
wanneer ik naar hen kijk.”

Onder het portret van de jonge 
vrouw hing een boeket van witte ge-
droogde bloemen onder glas. Er was 
ook een grote klok met scheepjes, 
die steeds in beweging waren. En 
een maan erop en een zon. De slin-
ger ging rustig heen en weer en re-
gelmatig hoorde je: Tik-tak, tik-tak, 
tik-tak ...

“Bij ons thuis zeggen ze, dat u 
zo vreselijk eenzaam bent,” zei het 
kind opeens. Maar de man lachte: 
“Welnee, hoor! Ik kijk heel de dag 
naar al die portretten en  dan voel ik 
me nooit alleen.”

Hij ging naar de kast en nam 
een heel oud boek met platen. Er 
stonden lange processies in. En 
vreemde koetsen. En mensen in ou-
derwetse kleren. En straten vol oude 
huizen zoals dit er een was. Toen het 
boek uit was, ging de oude man naar 
een andere kamer. Even later kwam 
hij terug met een ronde tinnen schaal 
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vol rode appels en rijpe noten. Paul 
mocht er zoveel van eten als hij maar 
wilde. De oude heer kraakte de no-

ten voor hem 
in een hou-
ten notenkra-
ker. Dat was 
een kabouter 
met een lange 
baard. De no-
ten moest je 
in zijn mond 
stoppen.

“Kijk, hier op het kastje staat je 
tinnen soldaat,” wees de oude man. 
Paul liep erheen en toen hoorde hij 
die tinnen soldaat fluisteren: “O, 
neem me weer mee naar huis ... Ik 
kan het hier niet uithouden ... Het is 
hier zo eenzaam en zo stil. Niemand 
hoor je hier lachen of praten zoals 
hiertegenover bij je broertjes en je 
zusjes ... Ik houd het hier niet uit ... 
Toe, neem me weer mee ...”. “Ik vind 
het hier wel prettig,” zei de kleine 
jongen. “Kijk eens wat een prachtige 
dingen hier te zien zijn. En die oude 
man is zo vriendelijk en aardig.”

“Nee, nee,” zei de tinnen sol-
daat. “Neem mij maar weer mee 
naar huis. Het is hier niets voor mij.” 
“Stil, je moet hier blijven,” zei het 
jongetje. “Ik heb je aan de oude man 
gegeven, en je moet bij hem blijven.”

Daar kwam de oude man met 
vijf noten naar het jongetje toegelo-
pen. Hij lachte toen hij zag hoe sma-
kelijk de kleine die oppeuzelde.

De oude man bracht hem weg 
tot aan de voordeur.

Vrolijk en blij kwam Paul weer 
bij zijn ouders terug. Hij vertelde de 

wonderlijkste verhalen van zijn be-
zoek aan de overkant.

Dagen en weken gingen voorbij 
en elke dag kwam de oude man aan 
het venster. Dan knikte hij het jonge-
tje aan de overkant lachend toe.

Op een zon-
dagmiddag mocht 
Paul weer komen. 
De houten trom-
petter stond weer 
te blazen van ta-
terata! En de oude 
familieportretten 
keken vanuit hun 
brede vergulde 
lijsten verwon-
derd op hem neer. 

Maar de tinnen soldaat fluisterde: “Ik 
kan het hier niet uithouden. Laat mij 
maar liever naar de oorlog gaan en 
mijn armen en benen verliezen … 
Laat mij gevangen nemen door de 
vijand ... Hier houd ik het niet uit!” 
“Wil je stil zijn!” riep het jongetje 
boos.  “Nee,” zei het soldaatje. “Ik 
heb zo’n heimwee naar de overkant. 
Laatst zag ik jullie door het raam aan 
tafel zitten. Het kleine zusje sloeg 
met haar lepel in de pap. Je kleine 
broertje lachte erom. Maar moeder 
keek boos. Hier gebeurt nooit eens 
iets ... Ik zal nog van het kastje sprin-
gen van verveling ... Och, neem mij 
toch mee ...” “Nee,” zei het jonge-
tje, “ik heb je weggegeven en daar-
om moet je hier blijven. Kan je dat 
nu niet begrijpen, jij domme tinnen 
soldaat?”

Daar kwam de oude man de ka-
mer binnen en hij droeg iets in zijn 
hand.
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Hij zette het op de tafel. Het 
was een speeldoos, van prachtig 
hout gemaakt. Van binnen zat er een 
koperen rol in en er waren ook bel-
letjes van zilver. Aan dunne stangen 
zaten kleurige vlinders. Wanneer de 
muziek speelde, vlogen die vlinder-
tjes tegen de belletjes en lieten ze 
klingelen. De oude man draaide de 
speeldoos op. Hoor! Het was een 
heel oud lied. De man probeerde het 
mee te zingen. Maar dat ging niet zo 
goed meer met zijn oude stem. En hij 
had zo lang niet meer gezongen. Hij 
was het zingen verleerd.

“Ik wil naar de oorlog ... Ik ga, 
hoor!” riep de tinnen soldaat. Toen 
liet hij zich plotseling naar beneden 
vallen.

De oude man zocht op de vloer 
waar de soldaat gevallen was. Maar 
hij zag hem niet. Paul kroop op zijn 
knieën rond, maar nergens was hij 
te vinden. Weet je, die vloer was zo 
oud en er waren heel veel spleten in. 
Het tinnen soldaatje was juist in zo’n 
diepe spleet gevallen. Daarom kon je 
hem niet meer zien.

Het jongetje ging die avond 
weer tevreden naar huis en weken 
en weken gingen voorbij. 

Door de felle kou waren de rui-
ten bevroren en nu konden die twee 
elkaar niet zien. Op een dag maakte 
Paul met zijn adem een kijkgaatje in 
de ijsbloemen. O, het oude huis lag 
dik onder de sneeuw. Maar er waren 
geen voetstappen op de trap. Het leek 
wel of er niemand meer woonde.

Nee, er was ook niemand meer. 
De oude man was gestorven.

Die morgen kwam er een zwarte 
lijkwagen om de oude man te halen 

in zijn mooie kist. Maar niemand was 
er bij zijn begrafenis. Alleen het jon-
getje van de overkant keek hem na en 
dacht aan hem.

Weken later stond Paul weer 
voor het raam en hij zag hoe alles uit 
het huis werd gehaald en verkocht. 
De portretten in hun gouden lijst, de 
wilde bloemen in de bloembakken, 
de grote stoelen en ook de mooie no-
tenkraker en de aardige speeldoos en 
de pijp van de oude man.

Toen het voorjaar kwam, werd 
het oude huis afgebroken. Van de 
straat kon je zo maar in die grote ka-
mers kijken. Het goudleren behang 
zat nog tegen de muur. Alles werd 
er uitgehaald en heel het huis werd 
afgebroken. Tot de grond toe. Waar 
het huis had gestaan, werd een nieu-
we woning gebouwd met rechte glad-
de muren en grote spiegelruiten. En 
ervoor, waar de erkerkamer geweest 
was, kwam nu een aardig voortuintje. 
Met een ijzeren hek werd het van de 
straat afgesloten. De mensen, die er-
langs kwamen, keken in die vrolijke 
tuin en ze zeiden: “Hoe mooi is het 
hier geworden. Kijk eens!”

Heel veel jaren gingen zo voor-
bij. De kleine jongen was een grote 
meneer geworden. En hij was nu al 
getrouwd. En waar denk je, dat hij 
op zekere dag ging wonen? In dat 
nieuwe huis.

Paul vertelde aan zijn vrouw 
van het oude houten huis, dat hier 
vroeger had gestaan, en van de een-
zame man, wie hij een tinnen solda-
tje had laten brengen en die hem een 
paar keer bij zich had gevraagd.

Op een avond kwamen ze sa-
men van een wandeling thuis. Zijn 
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vrouw had in het bos een grote plek 
paarse viooltjes gevonden. Voor-
zichtig had ze een paar plantjes uit 
de grond gehaald en die wilde ze nu 
overplanten in hun mooie voortuin. 
Met haar vingers krabde ze de losse 
aarde wat weg en maakte er een kuil-
tje in. “Au!” riep ze opeens. “Wat is 
dat?” Ze had zich gestoken aan een 
scherp ding. Ze haalde het ding uit 
de grond en wat denk je dat het was? 
Ja, warempel! Dat was me die oude 
tinnen soldaat! Hij had heel lang in 
die diepe spleet gelegen en met de 
afbraak van het huis was hij in de 
grond terechtgekomen.

“Kijk toch eens hier, Paul!” riep 
ze en ze liet het tinnen soldaatje zien. 
“Gevonden in de tuin.” Lang bekeek 
Paul dat kleine stukje speelgoed, dat 
zoveel herinneringen bij hem terug-
riep. En heel de avond vertelde hij 
weer van die eenzame oude man. Hij 

vertelde zo mooi, dat zijn vrouw de 
tranen in haar ogen kreeg.

“Waar is het graf van die oude 
man?” vroeg ze. “Daar wil ik wel-
eens heen.”

“Ja, ik weet niet waar dat is,” 
zei Paul. “Ik was nog een klein jon-
getje toen hij stierf, en vrienden of 
familie had hij niet. Niemand gaat 
ooit dat graf bezoeken.”

“Och, wat moet hij dan toch 
vreselijk eenzaam geweest zijn,” zei 
zijn vrouw. 

“Ik wil proberen om zijn graf 
te vinden.” 

En ze ging naar het kerkhof en 
ze heeft het gevonden. Toen plantte 
ze de eerste lenteviooltjes op het graf 
van de oude man. Maar de tinnen sol-
daat staat op de schoorsteenmantel. 
En daar moet hij nu blijven staan.

Uit: Luisteruurtje III, Ans van der 
Putten

Juffrouw Elly

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   mei
Aantal Schatkisten:    14
Dagelijkse Toewijding   567
H. Mis   111
H. Communie   95
Geestelijke Communie   451
Offers   432
Tientjes   1.612
Bezoek aan het Allerheiligste   41
Meditatie   74
Goed Voorbeeld   211
Puntje   377



52   Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018

Puntje

Beste Kruisvaarders,

Hulpvaardigheid 
is het Puntje 
voor de vakan-
tiemaanden juli 
en augustus, 
waarin je genoeg 
tijd zult hebben 
om voor anderen 
iets te doen, om 
aan anderen te 
(leren) denken, 
in plaats van … 
alleen aan jezelf!

Een oude pastoor, genaamd O. Funke, 
vertelt uit zijn levensherinneringen, hoe 
zijn vader eens op een wandeling met 
zijn twee zonen, juist toen hij hun een 
verhaal wilde gaan vertellen, een arm, 
krom vrouwtje ontmoette, dat tevergeefs 
haar best deed om een bundel hout op 
de schouders te heffen. Nieuwsgierig 
staarden de jongens het moedertje aan. 
Toen kreeg ieder opeens een oorvijg van 
vader, en hij stond zelf al bij de vrouw 
om haar te helpen. Daarna vroeg hij de 
beduusde jongens: “Weten jullie, waar-
om je op de wereld bent?” Ze keken ver-
legen voor zich uit en zwegen. “Dan zal 
ik het jullie eens vertellen: de mensen 
zijn er om elkander te helpen. Als ze dat 

niet zouden doen, dan zou het niet uit te 
houden zijn op de wereld.”

Let er deze vakantie eens op, dat je 
vooral ook thuis helpt! Sommige kinde-
ren gaan logeren bij bijvoorbeeld fami-
lie en dan blijkt vaak, dat ze fantastisch 
kunnen helpen. Maar thuis? Thuis doen 
ze niks en laten alles aan de anderen 
over. Vooral vader en moeder draaien 
overal voor op. Dus het Puntje begint 
thuis! Want daar maken we een “punt” 
van! Dat er thuis over het algemeen te 
weinig wordt geholpen!

Als je bereid bent te helpen, zal je 
vakantie zeker fijn worden, want helpen 
maakt gelukkig, helpen wordt ook be-
loond! De Duitse schrijver Langbehn 
noemt “Het helpen heilig! Welk een 
wonderlijk gelukkig makende uitwer-
king helpen met zich meebrengt, als het 

Luister eens, het Puntje voor juli en augustus is:

Help! 
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werkelijk uit het hart komt, is maar wei-
nig mensen bekend!” Dat het gelukkig 
maakt, moet je dus zelf ervaren door te 
helpen! Helpen maakt blij!

God beloont de hulpvaardigheid, dik-
wijls al hier op aarde, maar in ieder ge-
val in de eeuwigheid. Jezus zegt: “Wat 
u voor één van Mijn geringste broeders 
hebt gedaan, dat hebt u voor Mij ge-
daan”. (Mt. 25, 40) Hij zelf heeft ons het 
voorbeeld gegeven. De H. Petrus zegt, 
dat zijn Meester “weldoende rondging”. 
(Hand. 10, 38) 

In al hun nood kwam Hij de men-
sen met Zijn hulpvaardigheid tegemoet. 
Hij hielp de armen, Hij hielp hen die 
honger leden, de zieken, de blinden, de 
lammen, de melaatsen, de doofstom-
men, de treurenden, de verdwaalden, de 
zondaars ... Als het zo moest zijn, hielp 
Hij door een wonder!

Dit willen helpen, deze dienst aan 
de naaste, heeft Jezus ons als Zijn erfe-
nis nagelaten: “De Mensenzoon is niet 
gekomen om gediend te worden, maar 
om te dienen; zo moet het ook zijn on-
der u: wie onder u groot wil worden, 
moet aller dienaar zijn”. Mt, 20, 25-28 
Zo hebben de echte christenen van alle 
tijden gedaan. Zo moeten ook wij doen! 

Een mooi voorbeeld heeft ons ook de 
Nederlandse missionaris, de zalige Pe-
trus Donders (Peerke) gegeven, toen hij 
op Batavia in Suriname de mensen niet 
alleen het geloof van Jezus leerde, maar 
de melaatsen daar ook hielp door hun 
wonden te verbinden, hun hutten te ve-
gen, water te halen, enz. Peerke stierf in 
1887, maar niet aan melaatsheid, want 

God had hem daarvoor bewaard, zodat 
hij zijn opdracht kon uitvoeren, name-
lijk te zorgen voor de melaatse en meest 
vergeten mensen, hun te helpen naar ziel 
en lichaam! Zijn voorbeeld heeft al veel 
mensen bewogen!

Helpen, vooral thuis, is dus de bood-
schap! Jullie mogen ’s avonds voor 
het Puntje alle keren meetellen, dat je 
iemand – thuis of ergens anders – op 
de een of andere manier hebt geholpen. 
Schrijf dit getal in de kolom Puntje van 
de Schatkist. Vergeet dus niet: “Jezus 
ging weldoende rond!” Prettige vakan-
tie!

Pater C. de Beer
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R. Businger

TWEEDE TIJDVAK
Geschiedenis van de Apostelen

Inleiding

Jezus was in de wereld gekomen om het rijk van de duivel te vernietigen en 
daarvoor het rijk van God te stichten. Toen Hij naar de hemel opsteeg, liet 
Hij daarom een kleine Kerk achter, die, evenals het mosterdzaad, vrucht-
baar moest worden en het gehele aardrijk omvatten. Deze uitbreiding werd 
begonnen door de Apostelen en de andere leerlingen, zoals de volgende 
hoofdstukken zullen verhalen; ze zijn genomen uit de “Handelingen van de 
Apostelen”, geschreven door de H. Lucas, als vervolg op zijn Evangelie.

100. Keuze van de Apostel Matthias.

Er staat geschreven in het boek van 
de Psalmen: “Een ander ontvangt zijn 
ambt”. Hand. 1, 20 (vgl. Ps. 108, 8)

Na Jezus’ Hemelvaart keerden de 
Apostelen naar Jeruzalem terug. Hier 
bleven zij tien dagen lang met Maria, 
enige vrouwen en de leerlingen in de 
zaal, waar zij gewoonlijk vergaderden, 
in het gebed volharden. Er waren on-
geveer 120 personen bijeen. Op een 

van deze tien dagen stond de Apos-
tel Petrus te midden van de vergade-
ring op en gelastte, dat in de plaats 
van Judas de verrader, een nieuwe 
Apostel moest gekozen worden; het 
moest er een zijn uit de mannen, die 
met de Apostelen hadden omgegaan 
vanaf Joannes’ doopsel tot aan de He-
melvaart van Jezus, en die dus met de 
Apostelen getuige van Jezus’ Verrijze-
nis zou worden.
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Allen stemden daarmee in en men 
stelde nu twee mannen voor: Jozef en 
Matthias. Men bad tot God, degene te 
willen aanwijzen, die Hij had uitver-

koren; men wierp het lot en dit viel op 
Matthias, die als twaalfde aan de elf 
Apostelen werd toegevoegd.

101. De nederdaling van de H. Geest.

De Geest van de Heer heeft de  
gehele aarde vervuld. Wijsh. 1, 7

Het Joodse Pinksterfeest viel op de 
tiende dag na Jezus’ Hemelvaart. Plot-
seling ontstond er een gedruis als van 
een opkomende hevige wind en ver-
vulde het gehele huis, waarin de Apos-
telen vergaderd waren. Er verschenen 
vurige tongen, die zich boven ieder 
neerzetten. Allen werden vervuld met 
de H. Geest en begonnen in verschil-
lende talen te spreken.

Wegens het Pinksterfeest waren er Jo-
den uit de meest verwijderde landen 
naar Jeruzalem gekomen. Toen zij het 
geweldig gedruis hoorden, snelden zij 
vol schrik naar het huis, waar de Apos-
telen vergaderd waren. Hier hoorden 
zij de Apostelen in verschillende talen 
spreken, en ieder verstond hen in zijn 
eigen landstaal. Daarom vroegen ze: 
“Zie, zijn allen, die daar spreken, geen 
Galileërs? En hoe horen wij allen ze 
dan in de eigen taal van ons geboor-
teland?” Allen stonden verbaasd en in 
twijfel. Sommigen zeiden tot elkan-
der: “Wat zou dat betekenen?” Ande-
ren echter spotten en zeiden: “Ze zijn 
dronken van zoete wijn”.

Toen trad Petrus met de overige 
Apostelen voor het volk op en sprak: 
“Deze mannen zijn niet dronken, zo-
als u vermoedt; want het is pas het 

derde uur (9 uur vóór de middag) van 
de dag. Maar hier gebeurt, wat door 
de profeet Joël voorspeld is: ‘Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest over alle 
vlees en profeteren zullen uw zonen 
en dochters’. Mannen van Israël, hoor 
deze woorden: Jezus van Nazareth, 
een Man, voor wie God bij u heeft 
getuigd door krachten en wonderen 
en tekenen, Hem hebt u door de hand 
van heidenen aan het kruis geslagen 
en gedood. Maar God heeft Hem op-
gewekt; daarvan zijn wij allen getui-
gen. En nu Hij, verheven aan Gods 
rechterhand, van de Vader de beloof-
de H. Geest heeft ontvangen, nu heeft 
Hij die ook uitgestort, zoals u ziet en 
hoort. David toch heeft gezegd: “De 
Heer (God de Vader) heeft gesproken 
(zal spreken bij de Hemelvaart) tot 
mijn Heer (tot Jezus Christus, de Heer 
van David):



56   Informatieblad   Nr. 305  juli – augustus 2018

Bijbelse Geschiedenis

‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw 
vijanden neerleg als voetbank van uw 
voeten’. Heel het huis van Israël zij er 
dus van overtuigd, dat God diezelfde 
Jezus, die u hebt gekruisigd, tot Heer 
en Christus heeft gesteld”.

Toen zij dit hoorden, werd hun hart 
diep bewogen, en ze vroegen aan Pe-
trus en de overige Apostelen: “Man-
nen broeders, wat moeten we doen?” 
Petrus antwoordde: “Bekeer u allen, 
en laat u dopen in de Naam van Jezus 
Christus tot vergeving van uw zonden; 
en u zult de gaven ontvangen van de 
H. Geest”. Toen lieten er zich onge-
veer drieduizend dopen. En “ze bleven 
volharden in de leer van de Aposte-
len en de onderlinge gemeenschap, 
in het breken van het brood en in het 
gebed”. En de Heer vermeerderde 
dagelijks hun getal. (Dit “breken van 
het brood”, d.w.z. het vieren van de H. 
Eucharistie, bewijst, dat reeds van de 
eerste tijden van de Kerk af het gebod 
van Christus: “Doe dit  tot Mijn ge-
dachtenis” werd opgevolgd.) 

Op het Pinksterfeest verlichtte en ver-
warmde de H. Geest de mensen, opdat 
zij de taal van de Apostelen zouden 
verstaan en de waarheid begrijpen en 
beminnen. Maar bij de torenbouw van 
Babel had God de mensen verward, 
omdat zij zich in hun hoogmoed van 
Hem afkeerden, zodat verschillende 
talen ontstonden, en de waarheid niet 
meer gekend werd. – Toen God op het 
eerste Joodse Pinksterfeest neerdaal-
de en op Sinaï onder bliksem en don-
der Zijn strenge geboden verkondigde, 
sidderden de Israëlieten. Toen daaren-
tegen op het eerste Christelijke Pink-
sterfeest de H. Geest de harten van de 
verloste mensenkinderen van liefde tot 
de zachte wet van het Nieuw Verbond 
deed ontvlammen, jubelden de Apos-
telen. – Het Joodse Pinksterfeest was 
later ook een oogstfeest; ook op het 
eerste Christelijke Pinksterfeest hield 
de H. Geest een rijke oogst onder de 
Joden.

Zomerkampen 2018 
in Moerbeke-Waas (B):

jongens: 8 - 19 juli
meisjes: 22 juli - 2 augustus

Fietstocht voor jongens (vanaf 14 jaar) 
naar het graf van de H. Willibrord in Echternach (LU)

5 - 11 augustus 2018
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Collecten in mei 2018

Jaarprogramma 2018
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
08-07  Leiden / Utrecht Eerste H. Mis Pater Victor Pasichnik
08-07 19-07 Moerbeke-Waas (B) EK-jongenskamp
09-07 14-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
04-08  Utrecht Geestelijk concert Chorwoche
22-07 02-08 Moerbeke-Waas (B) 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
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Onze Overledenen
Hr. C.P.M. Raaymakers Eindhoven 01 07 2000
Hr.  G.  Oude Elferink Denekamp 01 07 2014
Mevr. R.M. Bastiaanse-Favejee Rotterdam 03 07 1998
Mej.  J.E. van Paassen Houthalen (B)  03 07 1998
Mevr. Chr. Martens-Rafferty Den Haag 03 07 2006
Mevr. A.M. Bovenlander-van der Meer
   Rijswijk 05 07 2016
Mevr.  M.J.  Galama-Bohncke Amsterdam 09 07 1994
Hr. H.J. Bras Eindhoven 10 07 2007
Mevr. J.C. Willemsen-Schmitz Arnhem 20 07 2007
Hr. J.M. van der Horst Wateringen 20 07 2013
Hr. M.H.  van Ierland Rotterdam 27 07 2005
Mevr. H.M.M Bakermans-Prick Heemstede 28 07 2014
Hr.  C.P.C. Soethoudt Maastricht 03 08 1992
Hr. T.F. Bakker Lichtenvoorde 03 08 2008
Mej. F.H. van Kemenade Liessel 04 08 1997
Prof.  J.P.M.  van der Ploeg o.p. Nijmegen 04 08 2004
Hr. M.A.T. Hannappel Leidschendam 04 08 2004
Hr. N.J.  van den Nouwland Haarlem 04 08 2005
E.H. L.L. Troubleyn Sint Niklaas (B)  10 08 2014
Hr. A.A. Sarens Leidschendam 12 08 2010
Hr.  H.J. van Avesaat Venlo 12 08 2014
Mevr. C.E.H. Klein-Büller Rijswijk 16 08 1998
Hr. M. Bessems Maastricht 25 08 1999
Mevr. L.J.A. Schalk-de Hoon Breda 26 08 2004
Mevr. C. Kok Alkmaar 31 08 2012
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Kalender Gerwen
Juli

zo. 1 10.30 Hoogmis Feest van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus 
Christus (1e kl.); (6e zondag na Pinksteren); kin-
derzegen

ma. 2 18.30 H. Mis O.-L.-Vrouw-Visitatie (2e kl.); ged. HH. Processus 
en Martinianus, mart.

di. 3 18.30 H. Mis H. Rumoldus, biss. en mart. (3e kl.; bisdom ‘s Her-
togenbosch); ged. H. Ireneüs, biss. en mart.

wo. 4 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do.  5 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Antonius Maria Zaccaria, bel. (3e kl.)
vr. 6 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.)
za. 7 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, feest v.d. Zoete Lieve 

Vrouw van Den Bosch (2e kl.; bisdom ’s Hertogen-
bosch); ged. HH. Cyrillus en Methodius, biss. en 
bel., daarna uitstelling tot 12.30 uur.

zo. 8 10.30 Hoogmis 7e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 9 18.30 H. Mis HH. Martelaren van Gorcum (3e kl.; bisdom ‘s 

Hertogenbosch)
di.  10 18.30 H. Mis De zeven HH. Broers, mart., en Rufina en Secunda, 

maagden en mart. (3e kl.)
wo. 11 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Pius I, paus en mart.
do. 12 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Johannes Gualbertus, abt (3e kl.); ged. HH. Na-

bor en Felix, mart.
vr. 13 -------- geen H. Mis door de week (4e kl.)
za. 14 8.30 H. Mis H. Bonaventura, biss. en kerkl. (3e kl.)
zo. 15 10.30 Hoogmis 8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 16 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. O.L.V. van de berg 

Karmel
di. 17 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Alexius, bel.
wo. 18 7.15 H. Mis H. Camillus van Lellis, bel. (3e kl.); ged. H. Symp-

horosa en haar zeven zonen, mart.
do. 19 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Vincentius a Paulo, bel. (3e kl.)
vr. 20 7.15 H. Mis H. Hiëronymus Aemilianus, bel. (3e kl.); ged. H. 

Margaretha van Antiochië, maagd en mart.
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za. 21 -------- geen H. Mis H. Laurentius van Brindisi, bel. en kerkl. (3e kl.); 
ged. H. Praxedes, maagd

zo. 22 10.30 Hoogmis 9e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 23 18.30 H. Mis H. Appolinaris, biss. en mart.(3e kl.); ged. H. Libo-

rius, biss. en bel.
di. 24 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Christina, maagd en 

mart.
wo. 25 7.15 H. Mis H. Jacobus de Meerdere, Apostel (2e kl.); ged. H. 

Christophorus, mart.
do. 26 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Anna, moeder v.d. H. Maagd Maria (2e kl.)
vr. 27 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Pantaleon, mart.
za. 28 8.30 H. Mis HH. Nazarius en Celsus, mart., Victor I, paus en 

mart., en Innocentius I, paus en bel. (3e kl.)
zo. 29 10.30 Hoogmis 10e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 30 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Abdon en Sennen, 

mart.
di. 31 18.30 H. Mis H. Ignatius van Loyola, bel. (3e kl.)

Augustus

wo. 1 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Makkabeeën, mart.
do. 2 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Alfonsus Maria van Liguori, biss., bel. en kerkl. 

(3e kl.); ged. H. Stefanus I, paus en mart.
vr. 3 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.)
za. 4 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

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

zo. 5 10.30 Hoogmis 11e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
ma. 6 18.30 H. Mis Gedaanteverandering van O. H. Jezus Christus 

(2e kl.); ged. HH. Sixtus II, paus, Felicissimus en 
Agapitus, mart.

di. 7 18.30 H. Mis H. Cajetanus, bel. (3e kl.); ged. H. Donatus, biss. 
en mart.

wo. 8 7.15 H. Mis H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, bel. 
(3e kl.); ged. HH. Cyriacus, Largus en Smaragdus, 
mart.

do. 9 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Vigilie van de H. Laurentius, diaken en mart. (3e 

kl.); ged. H. Romanus, mart.
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vr. 10 7.15 H. Mis H. Laurentius, diaken en mart. (2e kl.)
za. 11 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Tiburtius 

en Susanna, mart.
zo. 12 10.30 Hoogmis 12e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 13 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Hyppolitus en 

Cassianus, mart.
di. 14 18.30 H. Mis Vigilie van Maria-ten-Hemel-Opneming (2e kl.); 

ged. H. Eusebius, bel.
wo. 15 18.30 Hoogmis Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.), 

verplichte feestdag
do. 16 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Joachim, vader van de H. Maagd Maria, bel. (2e 

kl)
vr. 17 7.15 H. Mis H. Hyacinthus, bel. (3e kl.)
za. 18 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Agapitus, 

mart.
zo. 19 10.30 Hoogmis 13e zondag na Pinksteren (2e kl.); onthaal Pater 

Matthias De Clercq!
ma.  20 18.30 H. Mis H. Bernardus, abt en kerkl. (3e kl.)
di. 21 18.30 H. Mis H. Johanna Francisca Fremiot de Chantal, weduwe 

(3e kl.)
wo. 22 7.15 H. Mis Feest van het Onbevlekt Hart van Maria (2e kl.); 

ged. HH. Timotheus, Hippolytus en Symphoria-
nus, mart.

do. 23 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Philippus Benitius, bel. (3e kl.)
vr. 24 7.15 H. Mis Kerkwijdingsfeest van de kathedraal van Den 

Bosch (1e kl.) (eigen van het bisdom)
za. 25 -------- geen H. Mis H. Bartholomeus, apostel (2e kl.) (bisdom ‘s Her-

togenbosch); ged. H. Lodewijk, koning en bel.
zo. 26 10.30 Hoogmis 14e zondag na Pinksteren (2e kl.)
  17.30 Hoogmis  (In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van Gor-

cum (2e kl.); ged. 14e zondag na Pinksteren
ma. 27 18.30 H. Mis H. Jozef Calasanctius, bel. (3e kl.)
di. 28 18.30 H. Mis H. Augustinus, biss, bel. en kerkl. (3e kl.); ged. H. 

Hermes, mart.
wo. 29 7.15 H. Mis Onthoofding van de H. Johannes de Doper (3e kl.); 

ged. H. Sabina, mart.
do. 30 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Rosa van Lima, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix 

en Adauctus, mart.
vr. 31 7.15 H. Mis H. Raymundus Nonnatus, bel. (3e kl.)
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September

za.  1 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-
vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. 
Egidius, abt; ged. HH. Twaalf Gebroeders, mart.; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 2 10.30 Hoogmis 15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen

In de vakantiemaanden juli en augustus vallen onderricht  
en bijeenkomsten uit, tenzij nader aangekondigd.

Kalender Utrecht
Juli

zo. 1 17.00 Hoogmis Feest van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus 
Christus (1e kl.); (6e zondag na Pinksteren); kin-
derzegen

zo. 8 17.00 Hoogmis 7e zondag na Pinksteren (2e kl.); Eerste Plechtige 
Mis van de Neomist Victor Pasichnik

zo. 15 17.00 Hoogmis 8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
zo. 22 17.00 Hoogmis 9e zondag na Pinksteren (2e kl.)
zo. 29 17.00 Hoogmis 10e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Augustus

zo. 5 17.00 Hoogmis 11e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
zo. 12 17.00 Hoogmis 12e zondag na Pinksteren (2e kl.)
wo. 15 19.00 Hoogmis Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.), 

verplichte feestdag
zo. 19 17.00 Hoogmis 13e zondag na Pinksteren (2e kl.)
zo. 26 -------- geen H. Mis 14e zondag na Pinksteren (2e kl.)
  17.30 Hoogmis  (In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van Gor-

cum (2e kl.); ged. 14e zondag na Pinksteren

September

zo. 2 17.00 Hoogmis 15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
zo.  9 10.30 Hoogmis H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van de 

Priesterbroederschap; ged. 16e zondag na Pink-
steren
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Kalender Leiden
Juli

zo. 1 10.30 Hoogmis Feest van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus 
Christus (1e kl.); (6e zondag na Pinksteren); kin-
derzegen

vr. 6 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.)
za. 7 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-

bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
HH.Cyrillus en Methodius, biss. en bel.; daarna 
uitstelling tot 13.00 uur

zo. 8 10.30 Hoogmis 7e zondag na Pinksteren (2e kl.); Eerste Plechtige 
Mis van de Neomist Victor Pasichnik

vr. 13 -------- geen H. Mis door de week (4e kl.)
za. 14 -------- geen H. Mis H. Marcellinus, bel. (3e kl.; bisdom Rotterdam); 

ged. H. Bonaventura, biss., bel. en kerkl.
zo. 15 10.30 Hoogmis 8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 20 -------- geen H. Mis H. Hiëronymus Aemilianus, bel. (3e kl.); ged. H. 

Margaretha van Antiochië, maagd en mart.
za. 21 -------- geen H. Mis H. Laurentius van Brindisi, bel. en kerkl. (3e kl.); 

ged. H. Praxedes, maagd
zo. 22 10.30 Hoogmis 9e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 27 -------- geen H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Pantaleon, mart.
za. 28 -------- geen H. Mis HH. Nazarius en Celsus, mart., Victor I, paus en 

mart., en Innocentius I, paus en bel. (3e kl.)
zo. 29 10.30 Hoogmis 10e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Augustus

vr. 3 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.)
za. 4 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

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

zo. 5 10.30 Hoogmis 11e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
vr. 10 19.00 H. Mis H. Laurentius, diaken en mart. (2e kl.)
za. 11 9.00  H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Tiburtius 

en Susanna, mart.
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zo. 12 10.30 Hoogmis 12e zondag na Pinksteren (2e kl.)
wo. 15 19.00 Hoogmis Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.), 

verplichte feestdag
vr. 17 19.00 H. Mis H. Jeroen, mart. (3e kl. bisdom Rotterdam); ged. 

H. Hyacinthus, bel.
za. 18 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Agapitus, 

mart.
zo. 19 10.30 Hoogmis 13e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 24 -------- geen H. Mis H. Bartholomeus, apostel (2e kl.)
za. 25 -------- geen H. Mis H. Gregorius, biss. en bel. (3e kl.; bisdom Rotter-

dam); ged. H. Lodewijk, koning en bel.
zo. 26 10.30 Hoogmis 14e zondag na Pinksteren (2e kl.)
  17.30 Hoogmis  (In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van Gor-

cum (2e kl.); ged. 14e zondag na Pinksteren
vr. 31 19.00 H. Mis H. Raymundus Nonnatus, bel. (3e kl.)

September

za.  1 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-
vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. 
Egidius, abt; ged. HH. Twaalf Gebroeders, mart.; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 2 10.30 Hoogmis 15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen

In de vakantiemaanden juli en augustus vallen onderricht  
en bijeenkomsten uit, tenzij nader aangekondigd.
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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 59

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 64

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 62

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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