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Geachte lezers,

Ieder jaar denken wij gedurende de vasten na over de be-
tekenis van ons christen-zijn. In het bijzonder overwegen wij 
in de liturgie de grote liefde en barmhartigheid die God de 
mensen toedraagt, om zo zelf te groeien in liefde en verge-
vingsgezindheid. Daarenboven is het de zorg van de Kerk 
haar gelovigen werken aan te bevelen, die ze helpen zich in-
nerlijk te vernieuwen: gebed, vasten en aalmoezen geven.

Paus Benedictus XV schrijft in zijn boodschap voor de 
vasten: “Dit jaar wil ik in de gebruikelijke boodschap voor 
de Veertigdagentijd stilstaan bij de praktijk van het geven van 
aalmoezen, wat een concrete manier vormt om de noodlij-
dende te hulp te komen en tegelijkertijd een ascetische oefe-
ning is om ons te bevrijden van de gebondenheid aan aardse 

goederen. Hoe sterk de invloed van materieel bezit is, en hoe 
ondubbelzinnig onze beslissing moet zijn dit niet tot afgod 
te maken, bevestigt Jezus nadrukkelijk: ‘Gij kunt niet God 
dienen en de mammon’ (Luc 16, 13)”. 

Misschien leven wij meer dan ooit in de voortdurende be-
koring, ons hart aan de zicht- en tastbare dingen te hechten. 
Het geven van aalmoezen helpt ons deze voortdurende be-
koring te overwinnen door ons ertoe aan te zetten afstand te 
doen van wat ons dierbaar is en door onze blik naar de ander 
te richten, die minder heeft dan wij en die naar ons kijkt om 
door ons geholpen te worden. 

De evangelies spreken over het bezit en leren ons, dat wij 
niet eigenaren maar enkel beheerders zijn van de goederen 
die wij bezitten. Ons eigendom moeten wij dus beschouwen 
als middelen die ons zijn toevertrouwd voor onszelf, voor 
onze families maar ook voor allen voor wie wij op de een 
of ander manier verantwoording hebben. In het evangelie is 
duidelijk dat Jezus een ernstig verwijt maakt aan degene die 
de aardse rijkdommen alleen voor zichzelf wil hebben en be-
nutten. En Sint Jan wijst ons met duidelijke woorden terecht: 
“Wie dan de goederen van de wereld bezit, en zijn broeder 
in nood ziet maar zijn hart voor hem sluit, hoe blijft dan in 
hem de liefde tot God? Kinderkens, laat ons niet liefhebben 
met woord of tong, maar met daad en in waarheid.” (1 Joh. 
3, 17-19)

Het evangelie brengt een typisch kenmerk aan het licht 
van het christelijk geven van aalmoezen: een aalmoes moet 
in het verborgene gegeven worden. “Laat uw linkerhand niet 
weten wat uw rechterhand doet”, gebiedt Jezus, “opdat uw 

Editorial

In de school van Jezus kunnen 
wij leren ons leven tot gave te 
maken; doordat we Hem 
navolgen, groeit de bereidheid 
niet alleen iets van ons bezit te 
geven, maar juist onszelf. 

aalmoes in het verborgene blijve” (Matt 6, 3-4). De gever moet 
er zorg voor dragen dat alles gebeurt tot meerdere eer van God 
en in een bepaald opzichte enkel door God alleen wordt gezien. 
De milddadigheid van het evangelie is niet slechts filantropie: 
het is een concrete daad van de goddelijke deugd van liefde. Ze 
komt voort uit ons hart dat God bemint, geschiedt om Hem ple-
zier te doen en sluit dus niemand uit. Ze is het middel om onze 
Heer Jezus Christus te volgen, die zijn leven voor ons heeft gege-
ven. Christelijke milddadigheid heeft als fundament het geloof 
in God. Ze ontdoet zich van het materiële want de christelijke 
hoop geeft haar het vertrouwen op God en richt al haar wen-
sen op de geestelijke goederen. In liefde vergeet ze zichzelf en 
schenkt zich aan God en aan haar evennaaste. Als wij uit liefde 
handelen, dan geven wij uitdrukking aan de waarheid van ons 
‘zijn’: wij zijn namelijk niet voor onszelf geschapen, doch voor 
God en voor de medemensen. 

Het geven van aalmoezen voedt ons op tot een liefdevolle 
edelmoedigheid. In dit verband is van grote betekenis de episo-
de uit het evangelie van de arme weduwe die van haar armoe in 
de offerkist van de tempel wierp: “Allen hebben van hun over-
vloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven, 
wat zij bezat, haar hele vermogen.”(Mc 12, 44). Haar twee klei-
ne, onbeduidende muntjes worden tot een veelzeggend sym-
bool: deze weduwe geeft God niet wat zij niet nodig heeft maar 
van wat nodig is om in haar eigen onderhoud te voorzien. Met 
de beide muntjes geeft ze zichzelf volledig en vertrouwt zich aan 
God toe. Dit ontroerende verhaal is ingebed in de bijbelse be-
schrijving van de dagen die onmiddellijk vooraf gaan aan het lij-
den en de dood van Jezus. Jezus is arm geworden, opdat wij rijk 
zouden worden door zijn armoede. Hij heeft Zichzelf helemaal 
voor ons gegeven. 

De Veertigdagentijd spoort ons aan aalmoezen te geven. Wij 
willen geven van wat wij in overvloed hebben om vrij te worden 
voor God. Maar daar kunnen wij niet bij blijven staan. De voor-
bereidingstijd op Pasen roept ons op om niet enkel van onze 
overvloe, maar ook van onszelf te geven. Laten wij dit op twee 
manieren verstaan. We mogen materieel arm worden en zo een 
ander verrijken. We mogen ook geestelijk arm worden door ons 
eigen wensen en denken achter te stellen en tijd te schenken aan 
mensen die alleen en verlaten zijn. Laten wij luisteren naar de 
naaste die behoefte heeft aan een luisterend oor en een begrij-
pend hart. In de school van Jezus kunnen wij leren ons leven tot 
gave te maken; doordat we Hem navolgen, groeit de bereidheid 
niet alleen iets van ons bezit te geven, maar juist onszelf. 

Pater Jürgen Wegner
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God is dood

Het centrum van Nietzsches denken

“God is dood”
een biografisch en 

religieus-filosofisch miniatuur

Waarom houden katholieken zich bezig met Friedrich Nietzsche, 

de tegenstander van het christendom? Het antwoord is drievoudig: 

Ten eerste geldt Nietzsche tegenwoordig nog als een belangrijke kroongetuige van het atheïsme. Hij is 

een idool geworden voor een gedeelte van de jeugd, aan wie men sedert tientallen jaren het edele en verhe-

vene voorhoudt maar die het helaas niet bij Jezus Christus en zijn Kerk vindt. Zo’n persoon zou een ontwikkelde 

katholiek moeten leren kennen en in zijn denken proberen te begrijpen.

Ten tweede kunnen wij als gelovige christenen indirect iets belangrijks leren van Nietzsche: wat een ont-

zaglijk geschenk betekent het, in de drievoudige God met zijn goedheid en barmhartigheid te kunnen geloven 

en zich in Hem geborgen te weten! Mevrouw prof. dr. Edith Düsing, die tot de beste Nietzschekenners in het 

Duitse taalgebied behoort verstaat het, uit de bronnen aan te tonen, dat de filosoof lange tijd intensief en onder 

kwellingen geworsteld heeft om zijn verhouding tot God. Hij stond dus ver van dat goedkope atheïsme, zoals het 

vandaag onder vele mensen, die uitsluitend op hun eigen buik gefixeerd zijn, gebruikelijk is.

En een derde zaak leren wij van Nietzsche: zeer zeker werd zijn afvalligheid van het christendom mede 

bewerkt door een wetenschappelijk verkeerde en tegelijk voor het geloof gevaarlijke Bijbelexegese. Spannen wij 

ons dus in, de H. Schrift, in en met de H. Kerk te lezen, om zo steeds beter in de geest van de ware theologie te 

begrijpen en ze tegen de verstoorders, die nog overal aan het werk zijn, te verdedigen! Juist in dit opzicht hebben 

wij immers een machtige bondgenoot gewonnen, namelijk de bisschop van Rome, paus Benedictus XVI, met zijn 

boek “Jezus van Nazareth”! 

Prof. Dr. Edith Düsing
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Fetisjdienst
De Nietzsche-cultus van de overgang 

van de 19de naar de 20ste eeuw beleeft 
vandaag een onverwachte terugkeer. 
Het uitroepen van een Nietzsche-jaar 
behoorde tot de trend. Geen enkel au-
teur werd zo vaak geciteerd als hij. Maar 
Nietzsche zelf, leed, uitgenomen in de 
weken voor zijn instorting in januari 
1889, niet aan de progressieve zelfver-
heerlijking, die vele enthousiaste naza-
ten hem als fetisjdienst in het graf na-
zenden. De filosoof had het al geweten: 
er zijn meer afgoden dan realiteiten in 
de wereld. Er verschijnt bijna iedere dag 
een nieuw boek over Nietzsche; bijna 
alle echter bagatelliseren zijn denken. 
Deze kleine poging van geestelijke ont-
hulling van hetgeen de tragiek van het 
lot van de ziel en het denken van Nietz-
sche uitmaakt: de vervreemding van de 
Verlosser van de wereld Jezus Christus, 
- die hij in zijn kindertijd innig liefhad 
-, zou een blijvende bescherming tegen 
de ongecontroleerde navolging van de 
nieuwe held kunnen vormen. Door de 
lelijkheid van het leven zonder God en 
door de afschuwelijke onpeilbaarheid 
van zijn eigen zo radicaal kritische re-
dachten over de ‘dood van God’ is hijzelf 
allereerst dodelijk verwond. De intellec-
tuele oorzaken voor Nietzsches verlies 
van God zijn op theologisch gebied de 
bijbelkritiek van D.F. Strauss (voorlo-
per van Bultmanns in de ontmytholo-
gisering) en op natuurwetenschappelijk 
vlak Nietzsches Darwin-Schock, de voor 
hem ontzettende, de menswaardigheid 
vernietigende leer van de “apengeneo-
logen”, dat de mens slechts het product 
van het toeval is.

Onze tijd heeft sluipend de over-
gang volbracht van de eerbied voor God 
tot het nihilistische: ‘Niets is waar, al-
les is toegestaan!’. Nietzsche echter is 
door ‘Gods dood’ zelf stervend, geeste-
lijk, psychisch en lichamelijk gebroken, 
door het ten diepste ondergane ‘zwijgen 
van God’. Anderzijds, – waar nauwelijks 
een beschrijving van Nietzsche aandacht 
aan schenkt – schreeuwt hij met uiter-
ste ernst het alles beslissende of/of uit: 
Christus of chaos en persoonlijke God-
Schepper of anoniem atoomwirwar van 
het Al! En voor deze wakker schudden-
de keuze stelt hij iedere lezer, die hem 
met levendige geest en wakker hart leest 
die geen enkele van zijn uit grondeloze 

vertwijfeling geboren zinnen als dogma 
aanneemt. Op zijn denk- en levensweg 
heeft Nietzsche als godloochenaar de 
chaoshypothese tot het einde door ge-
experimenteerd, ja als een antieke trage-
die zelf in scène gezet, omdat hem aan 
zichzelf weinig, aan de verschrikkelijke 
waarheid, waaraan hij zich prijsgegeven 
zag, alles lag. We zien hier het eminente 
voorbeeld van de mens, die op tragische 
manier verpersonifieerde ‘ondergang 
van het christelijke Westen’ wordt en 
glashelder oorzaken van de ondergang 
in het nihilisme aantoont: ‘godverge-
tenheid’, zelfs Godsmoord. Aan de ‘ge-
vaarlijke’ filosoof laat zich de zedelijk-
culturele verschrikkelijke logica van de 
twintigste eeuw en van de nog komende 
eeuw aflezen.

Gods zelfafschaffing
De denkweg van Nietzsche begint in 

de geloofsgetrouwe pastorie met piëtis-

tisch- luthers stempel. Zo is bijv. de jon-
gen en scholier Friedrich Nietzsche ten 
tijde van het kerstfeest “zielsgelukkig” 
gestemd. Ontroering, geborgenheid en 
gedachtenis aan de gestorven vader be-
horen voor hem bij het kerstfeest. De 
menigte lichtjes verbeeldt voor de jon-
gen “zinnebeeldig het door de geboorte 
van Jezus veroorzaakte ontstaan van het 
Licht onder de mensen”. De “grote zon”, 
die de nacht van de mensen verlicht, is 

Jezus Christus. Hoe de aanbiddende 
herders “de blik vol innig vertrouwen” 
op het Kind in de kribbe werpen! Moch-
ten “ook wij ons toch zo helemaal aan 
de Heer overgeven!” Met verwonder-
lijke begaafdheid, zijn eigen ervaren te 
analyseren, getuigt de veertienjarige van 
zijn doordrongen zijn van vreugde om 
het kerstfeest: Het gaat niet alleen om 
ons, maar om de hele mensheid, armen 
en rijken, eenvoudige en voorname 
mensen. Deze algemene vreugde ver-
hoogt onze eigen stemming; alle men-
sen wachten op de Heiland. Kerstmis 
is voor hem zelf en in welgefundeerde 
universaliteit hoogtepunt van het aflo-
pende jaar. Nietzsche wendt zich niet 
eenvoudigweg op een dag van het chris-
tendom af en wordt atheïst. Nee, zijn 
vervreemding van het christelijk geloof 
is moeizaam en smartelijk, zoals het erg-
ste wat er over een mens losbarst, waar 
hij wel vaak bang voor is, maar wat hij 
nooit werkelijk gewild heeft. In het ge-
dicht met de verraderlijke dubbele titel: 
‘De vrije geest’ of ‘Afscheid’ gaat het om 
een nauwelijks zelf gekozen vervloekt 
zijn tot het rondtrekken in de winter, in 
ijskou en ontheemding:

“De kraaien schreeuwen / En trekken 
staandevluchts naar de stad: / Weldra zal 
het sneeuwen / Gelukkig hij, die nu nog 
– een vaderland heeft! / Nu sta je ver-
stijfd, / Kijkt achterwaarts ach! Hoe lang 
reeds! / Wat ben je dwaas / Voor win-
ters in de wereld – ontvlucht? / De we-
reld – een Dwaas / Naar duizend woes-
tenijen stom en koud! / Wie dat verloor, 
? Wat jij verloor, houdt nergens halt. ? 
Nu sta je bleek, / Tot het rondtrekken in 
de winter vervloekt, / De rook gelijk, / 
Die steeds naar koudere hemels zoekt. / 
Vlieg, vogel, kraai / Je lied op de woes-
tijn-vogel-toon! / Verberg, jij dwaas / Je 
bloedend hart in ijs en hoon!...”. 

Hij die niet meer in Jezus kan gelo-
ven ondergaat als student en als profes-
sor in Bazel (in tegenstelling tot vroe-
gere vreugde) in de kersttijd vaak een 
depressieve stemming. Het uitbreken 
van zijn ziekte in het jaar 1888 ontstaat 
merkwaardig genoeg ook in de kersttijd. 
In ‘Zarathustra’, het centrale antichriste-
lijke werk van Nietzsche, gaat de klacht 
om: het verlangen naar mijn thuis vreet 
me op! Wie uit geestelijke geborgenheid 
komt begrijpt de kou van de wereld het 

Nietzsche in 1861
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best. Het woord: “Wie verloor, wat jij 
verloor, houdt nergens halt”, wijdt op 
een grenzeloos, een leven lang niet te 
overwinnen verlies, dat de sleutel is tot 
het leven en denken van Nietzsche. Het 
beeld van de verloren Heiland, het ver-
lies van het geloof in de wereldomvat-
tende goddelijke liefde moet al het an-
dere verduisteren. Met het verlies van 
het geloof is de dood van de Vader, die 
als dominee een gemeente geleid had, 
verweven.

Beul van een God
Friedrich Nietzsche heeft zoveel van 

zijn vader gehouden, dat hij niet over 
diens vroege dood kon heenkomen. De 
gebeden van het gezin en van de vier-
jarige Friedrich blijven onverhoord. Het 
liefste, dat een keer verloren is, wordt 
van nu af aan steeds opnieuw verloren. 
Diepe weemoed wordt tot de overheer-
sende stemming van de halfwees. Laby-
rintisch verweven met het de hel van het 
lijden van de geliefde vader drukken op 
het kind de schaduwen van de onbegrij-
pelijke ‘verborgen God’. Het geloof van 
Nietzsches jeugd is nog een bastion te-
gen zijn geschokt zijn. De vrije geest en 
antichrist echter - zoals hij zichzelf later 
noemt - die zelfs voor godslasteringen 
niet terugschrikt, wordt plotseling over-
spoeld door gedachten van vertwijfe-
ling. Het etterende centrum, als zou hij 
zich tot de wreker van zijn vader machti-
gen, is de negatieve beantwoording van 
de theodiceevraag: hoe kan God zulk 
zwaar lijden toelaten? God krijgt voor 
hem demonische trekken. De vraag naar 
Gods goedheid is in zelf geschreven ge-
dichten over onweer en ongelukken op 
zee al thema van de knaap: “O hemel, 
houd op, zo verschrikkelijk voor ons 
te zijn! Heb medelijden! Heb medelij-
den!”, zo bidden de drenkelingen.

Maar wat maakt Nietzsche tot de 
vervolger van de door hem later zo ge-
noemde “beul van een God”, die met 
“honende” oog mensen neerbliksemt? 
Wat tot verstoorder van de oude waar-
den? Hij is de diep gekwetste, in zijn 
binnenste door God geslagen vijfjari-
ge, die in de volwassene blijft bestaan, 
die zijn kwetsuur uiteindelijk niet baas 
wordt: hij slingert ze in vulkanische 
uitbarstingen uit zich naar buiten, als 
de “aanklager” van God. De dood van 
de vader, van de trouwe dienaar Gods, 
symboliseert voor het kind van tevoren 

al de dood van God. Want de vaderfi-
guur van God, die zulk lijden toelaat, 
verdwijnt voor hem in de raadselachtige 
diepte. Nietzsches werk is doordrongen 
van deze sleutelbelevenis. Zijn kritische 
denken barst los als een open wond bij 
de vraag naar de raadselgod. In de naam 
“Vader” ligt voor Nietzsche het gelukkig 
makende gevoel van de volmaaktheid 
van alle dingen, waarvan de eeuwige 
onvolmaaktheid past bij het vaderloos 
zijn. Wat Luther kent als “beproefd zijn” 
door de “verborgen God”, of Hij een 
God van liefde of daarentegen heimelijk 
wreed en willekeurig is, is bij Nietzsche 
onderbewust sinds de vroege kindsheid 
tot een blijvende toestand geworden.

Nietzsches jeugdgeloof
Aan het kind Nietzsche wordt een 

eenduidig, duidelijk en afdoend chris-
tendom, gefundeerd op de bijbel, door-
gegeven. Als hij twee jaar is vertelt zijn 
vader blij, dat hij de “heilige Christus” 
al diep in zijn hart gesloten heeft. Als 
Friedrich en Elisabeth op het missiefeest 

speelgoed gegeven hebben, bekennen 
zij elkaar, alleen het op een na liefste 
gegeven te hebben; hij antwoordt be-
zorgd en ernstig aan zijn zusje: We had-
den toch het liefste aan Onze Lieve Heer 
moeten geven! Het leiden van het chris-
telijk geloof, en wel zonder compromis, 
heeft indruk gemaakt op de adolescent. 
De door twijfel aan de godheid van Je-
zus overweldigde schrijft: “Ofwel men 
leeft met de genoegens van de wereld, of 

men is zuinig voor zichzelf en liefdevol 
voor anderen – kortom, men leeft vol-
gens de strenge eisen van het oorspron-
kelijke christendom”. Nietzsche heeft 
een vroomheid leren kennen, die op het 
gezag van de Bijbel en op persoonlijke 
zekerheid van de zaligheid is georiën-
teerd. Zo kent de jonge Nietzsche het in 
het hart getroffen worden door ervaring 
van zonde, bekering en wedergeboorte 
in Christus als beslissend. Een doorlo-
pende bijbellectuur was voor de jonge 
Nietzsche vanzelfsprekend en heeft tot 
in de tijd van zijn ziekte geduurd. De 
jonge Nietzsche werd diep getroffen 
door de blik van Jezus Christus die hem 
riep. Deze eenmaal tot stand gekomen 
betrekking van Nietzsche tot Jezus is - 
door geweldige kenteringen tot verlich-
ter, vrijdenker, zelfs antichrist, - nooit 
helemaal verstoord geraakt. De relatie 
tot Jezus blijkt uit de buitengewone in-
nigheid in het vroege gedicht ‘U hebt 
geroepen, Heer, ik kom” (1862):

“ U hebt groepen: / Heer, ik ijl / en 
verwijl / aan de treden van uw troon. / 
Gloeiend van liefde / straalt mij zo har-
telijk / uw blik het hart binnen: Heer, ik 
kom. / Ik was verloren, / duizelig, / ver-
zonken, / tot hel en kwel uitverkoren. / 
U stond van verre: / uw blik onuitspre-
kelijk / beweeglijk / Trof mij zo vaak: 
nu kom ik graag. / Stil mijn verlangen,/ 
mijn zinnen en denken / te verzinken / 
in uw liefde, aan u te hangen.”

Duel met Strauss
Tegen de tijd van het eindexamen 

ontstaat in afscheidsstemming het ge-
dicht, dat tegelijk heimwee naar God 
en vervreemd worden van Hem, tegelijk 
een vluchten naar Hem toe en van Hem 
af laat blijken:

“ Nog eenmaal eer ik verder trek / 
En mijn blik voorwaarts wend? Hef ik 
vereenzaamd mijn handen? Tot U om-
hoog, tot wie ik vlucht, /. Die ik in de 
diepste diepte van mijn hart / Altaren 
plechtig heb gewijd / Dat altijd / Mij 
zijn stem weer riep / Daarop ontgloeit 
diep ingeschreven / Het woord: de on-
bekende God: / De zijne ben ik, of ik in 
de groep der godslasteraars / Ook tot nu 
toe gebleven ben: / De zijne ben ik en 
ik voel de banden, / Die mij in de strijd 
daar neertrekken / En, mag ik smeken, / 
Mij toch tot zijn dienst dwingen.”

Nietzsche in 1862
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Een ontwerp voor een lied ter “be-
kering” heeft de jeugdige dichter geïn-
spireerd. De aanroeping in het begin 
van God in de hoogte verplaatst zich 
hier tot de God die zich in het diepste 
van het hart verbergt en openbaart. De 
door Paulus op de Areopaag (Hand. 17, 
23) verkondigde christelijke God dreigt 
weer een onbekende God te worden.

Tijdens zijn studiejaren in Bonn 
(1864/1865) raakte Nietzsche nader 
bekend met een radicale kritiek op het 
Evangelie. Het lezen van Strauss’ ‘Het 
leven van Jezus, kritisch bewerkt’ is de 
beslissende laatste stoot voor Nietzsche 
geweest, om het geloof te verliezen. Hij 
laat zich overtuigen door de liberale the-
ologie, die het openbaringskarakter van 
de H. Schrift ontkent en ook dat Jezus 
de Zoon van God is. De hoogst gecon-
centreerde sleutelthese van Nietzsche, 
die het sinds lang overdachte compri-
meert, luidt: “Wie het grote niet meer in 
God vindt, vindt het helemaal niet en 
moet het ontkennen of het scheppen.” 
Dit woord is als het hiervoor geciteer-
de woord in het gedicht: “Wie verloor, 
hetgeen jij verloor, houdt nergens halt!” 
Sleutel tot het hele denken van Nietz-
sche. Het “grote”, het hoogste goed niet 
meer in God vinden en het ontkennen, 
leidt in de door Nietzsche meesterlijk 
gestelde diagnose tot vormen van het 
passieve nihilisme, namelijk tot melan-
cholie, gelatenheid, verlamming van de 
wil, lethargie en verlangen naar verdo-
ving van zichzelf. Zelf het grote moeten 
en willen scheppen, is Nietzsches con-
cept van de “Übermensch”, waarin de 
mens zich als expert in mutatie bij het 
eigen experiment van de homo sapiens 
opwerpt.

Dood van God – verval 
van waarden
Met het doordringend schokkende 

woord van de ‘dood van God’, dat la-
ter tot het goedklinkende parool van 
een dogmatisch atheïsme verviel, heeft 
Nietzsche zich niet aangematigd, over 
het bestaan of niet bestaan van God te 
kunnen oordelen. Hij heeft daarmee het 
afsterven van het geloof in God in het 
bewustzijn van de moderne mens wil-
len verduidelijken. Martin Buber heeft 
over de “duisternis van God” als over 
de verduistering van het hemelse licht 
gesproken, die het karakter van dit mo-
ment van de wereld uitmaakt. Nietzsche 

verstaat zichzelf als de profeet van een 
“enorme logica van schrik”, waarbij hij 
de ineenstorting van onze hele Europe-
se moraal als zekere toekomst ziet en 
een “verduistering en zoneclips” voor-
ziet, die het nog nooit op aarde gegeven 
heeft, en waarvan de oorzaak erin ligt 
dat ‘God dood’ is, d.w.z. dat het geloof 
in de christelijke God ‘ongeloofwaar-
dig is geworden”. Op het verlies van 
God moet een sterke daling van waar-
den volgen. Hij ziet de opkomst van 
het nihilisme, een tijdperk van volledi-
ge zinloosheid als toekomst van Europa 
in de komende twee eeuwen, dat zich 
naar een catastrofe beweegt: onrustig, 
gewelddadig, overhaast. Als een stroom, 
die naar het eind wil, die zich niet meer 
bezint, “die angst heeft om zich te be-
zinnen.” Nietzsche vreest, zeker terecht, 
dat het nihilisme de basis van menselij-
ke waardigheid, het solide vermogen tot 
geloven, liefhebben en hopen, zal ver-
pletteren.

Zelfbenoemde antichrist
Nietzsche  schildert zichzelf als niet 

in staat, een “onverdraaglijke kramp 
van snikken te beheersen”, voor zijn in-
zinking in het begin van januari 1889 in 
Turijn, waar hij op de openbare weg een 
paard omhelst, dat door zijn koetsier 
mishandeld wordt, en verward neer-
stort. Wat eerlijk consequent is Nietz-
sche, dat hij soms niet meer verlangt 

dan de overtuigende weerlegging van 
zijn eigen neertrekkende gedachten. 
Na het voltooien van het Zarathustra, 
dat ontworpen is als parodistische om-
keer van het Evangelie van Jezus, dat de 
dood van God verkondigt en als enige 
hoop van de Supermens, schrijft hij aan 
zijn vriend: “Voor mij bestaat mijn le-
ven nu in de wens, dat het met alle din-
gen anders mag staan, dan ik ze begrijp 
en dat iemand me mijn ‘waarheden’ on-
geloofwaardig maakt”! – “Als ik je een 
begrip van mijn gevoel van eenzaam-
heid zou kunnen geven! – Dit is onbe-
schrijfelijk akelig… Voor het overige ligt 
de taak, waarvoor ik leef, duidelijk voor 
me – als een feit van onbeschrijfelijke 
treurigheid”. Hij klaagt, dat zijn leven 
draait om vreselijke beslissingen. Zijn 
moeder bekent hij: “Een ondraaglij-
ke spanning ligt dag en nacht op me… 
Niets is ziek, alleen de ziel”. Zij weet van 
zijn verscheurde toestand, neemt zijn 
geloofsafval aan als oorzaak van zijn lij-
den, bidt voor hem, vermoedt een ca-
tastrofe die zich begint af te tekenen, 
wacht erop, hem in bescherming te ne-
men, “het lieve kind”, dat altijd veel te 
snel en te ver gelopen is.

Nietzsche heeft zich steeds sterker 
in de rol van een, zelfs van dé antichrist 
verplaatst. Met de overeenkomsten van 
zijn eigen titulatuur met de godvijande-
lijke laatste antichrist heeft hij zich de 
nimbus van de onheilspellende toege-

De zieke Nietzsche in 1899

God is dood

IB232.indd   6 13-2-2008   12:12:58



Informatieblad   Nr. 232  maart 2008   7

voegd – is daardoor steeds onheilspel-
lender voor zichzelf geworden. Hij ko-
ketteert met deze “nieuwe naam” voor 
zichzelf: “ik ben – de Antichrist”, terwijl 
hij de bijbelse waarschuwingsprofetie 
voor zich als schrijver van Zarathustra 
aanneemt. Een dergelijk koketteren met 
het macabere masker wordt vanaf 1887 

bittere ernst, waarbij de – heel moeilijk 
te beantwoorden – vraag voor de hand 
ligt, of Nietzsches verwisseling van zich-
zelf met de “oude sinds lang beloofde 
antichrist” als symptoom in de voorge-
schiedenis van Nietzsches psychische 
ziekte (een soort psychose) behoort of 
zijn opgeschroefde ik-besef toont. Zijn 

overspannen zendingsbewustzijn on-
derscheidt zich van grootheidswaan 
door het feit, dat hij gelooft dat zijn 
zending verbonden is met het lot van 
de mensheid, in waarheid met vrees 
en beven en zichzelf als “onheil” waar-
neemt, en dat hij niet zomaar één van 
de vreselijkste tegenstanders, maar dé 

Het handschrift van Nietszches “Die ewige Wiederkunft”
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vreselijkste, dus dé Antichrist is. Nietz-
sche heeft dus de voor de heilsgeschie-
denis negatieve bijklank van de titel op 
schokkerende manier bedacht. Met de 
apocalyptische titulatuur van zichzelf 
neemt hij, zoals vaak, het slechts moge-
lijke als werkelijk aan. Daarbij past ook, 
dat hij vrienden als Leser vol duistere 
humor voor zich waarschuwt. Maar de 
echte wereldverleider, die aanzet tot de 
afval van God zal zich nauwelijks als zo-
danig willen verraden.

In de Zarathustra, het tegenontwerp 
tegen de leer van de verlosser van de we-
reld Christus, komt de gepersonifieerde 
hopeloosheid voor in de figuur van de 
“schaduw”, waarvoor Zarathustra pro-
beert weg te lopen en die hij als vrije 
geest en rusteloze reiziger aanspreekt. 
“Met jou”, spreekt de schaduw Zara-
thustra aan, “verbrak ik, wat mijn hart 
ooit vereerde, alle grensstenen en beel-
den wierp ik om… Met jou verleerde 
ik het geloof in woorden en waarden 
en grote namen… ‘Niets is waar, alles 
is toegestaan’: zo sprak hij tegen mij.” 
Maar nu “raakt me niets meer. Er leeft 
niets meer dat ik liefheb – hoe zou ik 
mezelf nog liefhebben?… Heb ik nog 
een doel?” Het onophoudelijke vruch-
teloze “zoeken naar mijn thuis... het 
vreet me op”. Omdat hij het doel ver-
loren heeft en het geloof, waarvoor het 
loont te leven, niet terugvond, culmi-
neert zijn klacht in het doordringende 
woord: “O eeuwig overal, o eeuwig ner-
gens, o eeuwig – tevergeefs!” De “scha-
duw” die zich losmaakt van de persoon 
bij wie hij hoort, om een zelfstandig le-
ven te leiden doet denken aan het dub-
belganger- en schaduwmotief van de ro-
mantische literatuur, waar het symbool 
van vertwijfelde, nihilistische wereld-
angst, vervallenheid of onbestemd uit-
geleverd zijn aan een meedogenloos, 
maar onontkoombaar lot betekent.

Goddelijke logica van het geloof 
midden tussen het nihilisme

In de verwarring van Nietzsches 
persoonlijkheid heeft in de winter van 
1888/89 de terugkeer plaats; goed be-
waarde geheimen ontglippen hem. Zo 
komt hem het woord van Paulus, waar-
naar hij vaak verwezen heeft als iets dat 
hem verloren was gegaan, dat “hun, die 
God liefhebben, alle dingen ten beste 
dienen” (Rom 8, 28), plotseling weer 

geloofwaardig voor. Het lang verlang-
de, dat onder bergen van twijfel bedol-
ven was, komt op hem gelukkig stem-
mende wijze terug. Documenten uit de 
tijd van zijn ziekte maken geloofwaar-
dig, dat Nietzsche een terugkeer tot de 
vroomheid van zijn jeugd mocht bele-
ven. Met zijn “kinds worden”, zo meldt 
zijn moeder in 1889/90 aan F. Overbeck 
in Bazel, laat zich de “religieuze stem-
ming steeds meer gelden”. Ze toont zich 
in uitspraken van hem zoals bijv. “Zalig 
zijn de doden, die in de Heer sterven” 
Hij schrijft uit zijn herinnering op: “Je-
zus Christus, gisteren en heden, en ook 
in eeuwigheid, Amen” (Hebr 13, 8) en 
besluit, na vermelding van zijn vader, 
zijn aantekening, waarin hij zich iden-
tificeert met Lazarus, wie Jezus bijzon-
der heeft liefgehad: “Friedrich Wilhem 
/ de arme Lazarus”. Met het verdwijnen 
van de kennis over zijn boeken moch-
ten de werelden van twijfel, die in hem 
opgehoopt waren, ook verdwenen zijn 
voor de zieke Nietzsche.  Het woord van 
de engelen bij de geboorte van Chris-
tus aan de herders (Luc. 2, 14): “Vrede 
op aarde en aan de mensen een welbe-
hagen” noemt Nietzsche in 1880, hel-
der bij bewustzijn, “dat ontroerende en 
grote woord, waarbij nog voor ieder-
een de hemel licht wordt (de nacht tot 
dag wordt) en er een gevoel komt als-
of hij herder wordt en ’s nachts de kud-
de weidt”; evenwel “zonder een God in 
de hoge” is dit grote ontroerende woord 
een “raadselwoord”. De vraag, wie Jezus 
is, blijft Nietzsche doorlopend bij.

Door zijn kameraden werd hij in 
de vroege schooltijd in Naumburg om 
zijn ernst en zijn bijbelkennis humoris-
tisch de kleine dominee genoemd. Al 
geldt de gehechtheid van Nietzsche la-
ter niet meer, zoals in het begin, Jezus 
de zoon van God, dan toch Jezus als on-
vergelijkelijke persoon. Jezus is volgens 
zijn waardeschaal veel meer dan verle-
den geschiedenis. Zelfs in Zarathustra 
wordt de gestalte van Jezus op de mooi-
ste manier verkondigd: “Zeg, waar be-
vindt zich de gerechtigheid, die liefde 
met ziende ogen is? Dus vind voor mij 
toch de liefde, die niet alleen alle straf-
fen, maar ook alle schuld draagt!” (vgl. 
Joh. 1, 29) Het sterven van Jezus aan het 
kruis noemt hij nog in de ‘Antichrist’ ab-
soluut voorbeeldig: Jezus verdedigt zijn 
recht niet, doet niets, om het uiterste 

af te weren. De antichristelijke filosoof 
werpt een verrassende blik in het lief-
hebbende Hart van Jezus: “En Hij bidt, 
Hij lijdt, Hij bemint met hen, in hen, 
die Hem kwaad doen”. De woorden te-
gen de moordenaar aan het kruis hou-
den voor hem het hele Evangelie in, ja: 
“Een Hebreeër, Jezus geheten, was tot 
nu toe de best beminnende”.

Zelfs op de grootste afstand van het 
christelijk geloof vindt Nietzsche onge-
hoord veelzeggende namen voor Jezus. 
Het joodse volk gelooft dat “het lot van 
ieder mens, van alle tijden, vroeger en 
later, naast het lot van de aarde, de zon 
en de sterren”, van de beloofde Messi-
as afhangt. Daarom kijkt het met zeer 
groot verlangen uit naar de “verlosser 
en voleinder van alle verwachtingen”. 
Juist deze heeft Nietzsche gevonden en 
daarna verloren. Als onderzoeker van 
de aardbevingen van de cultuur, voor-
al met betrekking tot de ondergang van 
het christelijk Westen, heeft Nietzsche, 
werkelijk profetisch, een groeiende be-
dreiging van de joden in Europa be-
speurd en ziet haar onder ogen. Hij ziet 
bijna visionair, dat de joden op grond 
van haat en nijd als zondebokken van 
alle mogelijke misstanden, “naar de 
slachtbank” gebracht zullen worden. 
Nietzsche waarschuwt, dat dit volk “niet 
zonder ons aller schuld” onder alle vol-
keren de grootste en hoogste school van 
het lijden heeft doorgemaakt, het volk, 
waaraan men “de edelste mens (Chris-
tus), de zuiverste wijze (Spinoza), het 
machtigste boek (de Bijbel) de meest 
doeltreffende zedenwet van de wereld 
dankt”. Nietzsche looft ook een fijnzin-
nig de joden, hun door het lijden ver-
worven deugden. In het aforisme: ‘Over 
het volk van Israël’ wendt Nietzsche zijn 
gedeelde vreugde met de “oude God 
van de joden”, die zich eindelijk eens, 
zover de joden een zegen voor de we-
reld zijn, “over zichzelf, zijn schepping 
en zijn uitverkoren volk” als een eeuwi-
ge zegening van Europa “durft verheu-
gen, en wij allen willen ons allemaal 
met Hem verheugen.’

God is dood
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De Kerk in Nederland en België

De kerk in  Nederland en België 
in het begin van de 19de eeuw

we koninkrijk (1815) was op het punt van 
godsdienst gelijk aan die van 1814; alleen 
de bepaling, dat de koning gereformeerd 
moest zijn, werd weggelaten.

Voor de katholieken van ‘t Noorden 
was de grondwet gunstig en zij maakten 
dan ook geen moeilijkheid. Vele Belgische 
katholieken wilden echter de bevoorrechte 
positie van de Kerk in het Zuiden gehand-
haafd of tenminste door een concordaat 
geregeld zien en maakten daarom princi-
pieel bezwaar tegen de gelijkstelling van 
de godsdiensten; zij vreesden ook, dat de 
grote macht, die de grondwet in zake on-
derwijs aan de protestantse regering toe-
stond. tot nadeel van de Kerk gebruikt kon 

worden. De Belgische bisschoppen 
dienden daarom terstond na de publi-
catie van het concept van de grondwet 
een klacht bij de koning in, waarmee 
echter geen rekening werd gehouden; 
daarna bij de notabelen, die over de 
grondwet moesten stemmen, hetgeen 
de uitslag zeker heeft beïnvloed. Van 
de 1603 notabelen in België stemden 
527 voor, 796 tegen de grondwet; de 
koning verklaarde haar echter aange-
nomen, door de niet-stemmers bij de 
voorstanders te rekenen.

Als men voor een land met ge-
mengde bevolking één grondwet wil-
de vaststellen, was het artikel over de 

Napoleon
Na de val van Napoleon werd Wil-

lem I als soevereine vorst van Nederland 
erkend (1814 - 40); de grondwet (1814) 
verzekerde vrijheid van godsdienst (be-
houdens het toezicht van de regering op 
gezindten, die een staatstoelage ontvin-
gen) en gelijke rechten aan alle burgers;  
alleen de koning moest van de gerefor-
meerde godsdienst zijn. Het Congres 
van Wenen verenigde België met Ne-
derland tot één koninkrijk onder Wil-
lem II. De godsdienstige verhoudingen 
werden daardoor sterk gewijzigd: het 
nieuwe koninkrijk telde ruim 4 miljoen 
katholieken en nog geen 1 miljoen pro-
testanten. De grondwet voor het nieu-

Kardinaal J. de Jong
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godsdienst niet onbillijk. Alles hing van 
de toepassing af en reeds spoedig bleek, 
dat deze in antikatholieke geest zou ge-
beuren. Willem had verschillende goede 
regeringskwaliteiten: hij was bekwaam 
en zeer werkzaam, vol toewijding en met 
het oprecht verlangen bezield de wel-
vaart van het land te bevorderen. Doch 
hij was een man van het oude regiem en 
kon zich moeilijk schikken in de op zich 
vrij geringe beperkingen, die de grond-
wet aan zijn absolutisme oplegde; hij 
wilde zoveel mogelijk persoonlijk alles 
regelen, zonder met de volksvertegen-
woordiging voldoende voeling te hou-
den. Als protestant stond hij bevoor-
oordeeld tegenover de katholieken, die 
hij niet zelden koel en wantrouwend 
behandelde. Meer echter dan direct an-
tikatholiek was hij Josefistisch gezind. 
Zijn ideaal was godsdienstige eenheid 
van geheel het land op de grondslag van 
een algemeen christendom in de geest 
van de H. Alliantie. Daartoe moest de 
kerk, de katholieke zowel als de protes-
tantse, door de staat worden bestuurd; 
de godsdienst was staatszaak. De zelf-
standigheid van de katholieke Kerk. die 
aan een buitenlandse overheid gehoor-
zaamde, paste niet in dit systeem. De 
koning werd nog verder in deze richting 
gedreven door zijn raadslieden: protes-
tanten, zoals Van Maanen, minister van 
justitie, die de invloed vreesden van de 
katholieken, omdat zij immers door de 
vereniging zo ver in de meerderheid wa-
ren gekomen; Josefisten, zoals de Belg 
Goubau, directeurgeneraal van de ka-
tholieke eredienst, en zijn secretaris Van 
Ghert. Zo droeg de regering van Willem 
I het karakter van een verlicht despotis-
me in de geest van Josef II. Zijn absolu-
tisme moest de ontevredenheid van de 
liberalen opwekken, zijn religieuze po-
litiek die van de katholieken, onder wie 
velen in het Zuiden de geprivilegieerde 
positie van het Ancien regime terug ver-
langden.

Willem I
Reeds terstond brak een conflict uit. 

De koning was niet genegen met de be-
zwaren van de Belgische bisschoppen 
rekening te houden, omdat ze ten dele 
al te conservatief schenen; zo werden 
zij geprikkeld, wantrouwend en intran-
sigent; zij vaardigden een scherp Juge-
ment doctrinal uit, waarin zij verboden 
de eed op de grondwet af te leggen. De 

koning trachtte de tegenstand te breken 
door tot aartsbisschop van Mechelen te 
benoemen de Mean, vroeger bisschop 
van Luik, later administrator apostoli-
cus van de districten Ravenstein en Me-
gen, die zich bereid verklaarde de eed af 
te leggen. Rome wilde, zo mogelijk, een 
vredelievende oplossing; langdurige on-
derhandelingen leidden tot de beves-
tiging van de Mean, nadat hij openlijk 
had verklaard, dat hij met de eed niets 
in strijd met de rechten van de Kerk had 
willen bezweren (okt. 1817). Willem liet 
van zijn kant de Fransgezinde bisschop 
van Gent, De Broglie, voor de rechtbank 
dagen wegens het Jugement, de afkon-
diging van pauselijke bullen zonder pla-
cet en het weigeren van openbare gebe-
den voor de koninklijke familie; toen 
hij niet verscheen, werd hij bij verstek 
tot deportatie veroordeeld, welk vonnis 
op het schavot van Gent, tussen twee 
pas gevonniste inbrekers in, aan een 
paal werd geplakt (8 nov. 1817). Ook 
andere geestelijken werden vervolgd. 
De paus ging natuurlijk niet in op de eis 
van de koning om de Broglie af te zet-
ten. Eerst na diens dood (1821) werd de 
eedkwestie opgelost : de koning vaar-
digde een besluit uit, dat de eed slechts 
betrekking had op het burgerlijk gebied 
en alleen voor aangelegenheden gold, 
die niet in strijd met de goddelijke en 
kerkelijke wetten waren. Indien deze 
verklaring zes jaar eerder was afgelegd, 
had zij een massa moeilijkheden kun-
nen voorkomen.

Concordaat
Nog steeds was de verhouding van 

Kerk en staat niet geregeld. Een besluit 
van 16 sept. 1815 stelde naast het De-
partement van eredienst (met een apar-
te bestuursafdeling voor de zaken van 
de katholieke eredienst onder een di-
recteur) een commissie in, bestaande 
uit katholieke leden van den Raad van 
State, om in katholieke aangelegenhe-
den te adviseren ; het veronderstelde 
als vanzelfsprekend het placet. De ko-
ning wilde voor België het concordaat 
van Napoleon nog als rechtsgeldig be-
schouwd zien; in Nederland was nog 
niets geregeld. 

Onderhandelingen omtrent een 
overeenkomst konden eerst na de dood 
van de Broglie beginnen en leidden na 
eindeloze moeilijkheden in 1827 tot 
een concordaat, waarvoor het Franse 
van 1801 als basis diende. Er werd een 
aartsbisdom Mechelen opgericht, met 
de bisdommen Luik, Namen, Doornik, 
Gent, Brugge en in het Noorden Am-
sterdam en Den Bosch.

Ieder bisdom zou zijn kapittel en se-
minarie hebben; de bisschop zou door 
de kanunniken worden gekozen. Het 
kapittel moest bij vacatie van de zetel 
de namen van de bisschopskandidaten 
aan de koning opgeven, die minder ge-
wenste namen kon schrappen.

De paus en de regering hebben het 
concordaat als rechtsgeldig beschouwd, 
ofschoon het in het Noorden nooit is 
ingevoerd wegens de tegenstand van de 
protestanten, de moeilijkheid over de 
benoeming van de kanunniken, die de 
koning voor zich opeiste, wat Rome niet 
toestond, en het uitbreken der Belgische 
revolutie.

Intussen had de regering door aller-
lei maatregelen de katholieken, vooral 
in België, in hoge mate verbitterd.

Zij werden bij benoemingen ach-
tergesteld. In Vlaanderen trachtte men 
de processies te verminderen. Tegen 
alle recht in werd het placet toegepast 
hij benoemingen en het publiceren van 
pauselijke stukken: de door paus Leo 
XII uitgeschreven jubileumaflaat bijv. 
mocht niet van de kansel worden afge-
kondigd zonder goedkeuring van de re-
gering en deze moest er uitdrukkelijk bij 
worden vermeld (nog in 1842, onder 
koning Willem II, kon men slechts met 
grote moeite voorkomen, dat het placet 
in het Wetboek van Strafrecht werd op-
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genomen). De grondwet verbood ver-
enigingen en beperkte de persvrijheid; 
zoo kon de regering kloosterorden  en 
katholieke geschriften weren. Doch het 
grootste bezwaar was de school.

Wet van 1806
De wet van 1806, die de school los-

maakte van de protestantse staatskerk, 
handhaafde men wel, doch huldigde 
het beginsel van staatsmonopolie en 
van de „gemengde” school. De regering 
regelde alles, wat met het onderwijs in 
betrekking stond en zonder haar ver-
lof, dat niet gemakkelijk werd gegeven, 
mocht geen school worden opgericht, 
ook al werd deze uit eigen middelen 
bekostigd. De katholieken waren dus 
aangewezen op de „gemengde” school, 
waar het onderwijs, neutraal ten opzich-
te van de belijdenissen, moest steunen 
op de algemeen erkende Christelijke 
waarheden, doch praktisch in protes-
tantse, later steeds meer in protestants-
rationalistische geest werd gegeven. De 
voorgeschreven leerboeken waren pro-
testants; de onderwijzers waren in het 
Noorden bijna uitsluitend protestanten; 
de schoolopzieners hadden praktisch 
de regeling in handen en in 1829 waren 
onder de 11 schoolopzieners in Brabant 
slechts 4 katholieken, onder de 68 in de 
overige noordelijke provincies slechts 
één. Ook in België trachtte men zoveel 
mogelijk neutrale scholen op te richten, 
terwijl men de Broeders der christelijke 
scholen weerde, waardoor aan duizen-
den arme kinderen het onderricht werd 
ontnomen.

Om ook de opleiding van de gees-
telijken onder het toezicht der regering 
te stellen, in de geest van Josef II, hief 
een besluit van 1825 alle kleinsemina-
ries en Latijnse scholen op; in 10 ste-
den, waar athenea bestonden, konden 
convicten onder toezicht der bisschop-
pen worden opgericht voor studenten, 
die aan het atheneum onderricht zou-
den ontvangen. Dan richtte men te Leu-
ven een collegium philosophicum op, 
waar de toekomstige priesters twee jaar 
moesten studeren in wijsbegeerte, ker-
kelijke geschiedenis en canoniek recht 
(22 vakken); slechts degene mocht in de 
grootseminaries worden opgenomen, 
die daar zijn studies had gemaakt. Die 
in het buitenland studeerden, zouden 
niet tot de geestelijke bediening worden 
toegelaten. De regent en de professo-

ren zouden benoemd worden door de 
koning op advies van de aartsbisschop 
van Mechelen. De bisschoppen en nage-
noeg de gehele geestelijkheid (behalve 
gedeeltelijk die van Luxemburg) achtten 
het bezoek van het collegium ongeoor-
loofd; op waardige en energieke wijze 
heeft ook de Méan het bestreden; zo is 
het een mislukking geworden. Het was 
ingericht voor 1200 leerlingen; in de 5 
jaar van zijn bestaan (1825 - 30) zijn 
er 551 studenten opgenomen, het laat-
ste jaar slechts 8; 523 hadden een beurs. 
De noordelijke provincies zonden 15 
leerlingen, de zuidelijke 364, Luxem-
burg 180; slechts weinigen beoogden 
opleiding tot het priesterschap. Bij het 
sluiten van het concordaat beloofde de 
koning mondeling het collegium facul-
tatief te stellen, wat in 1829 geschiedde; 
in 1830 werd het opgeheven. Waren de 
maatregelen doorgevoerd, dan had de 
geestelijkheid op den duur uit moeten 
sterven.

Onafhankelijkheid
In België sloten de katholieken in 

1828 een (door Rome ongaarne gezie-
ne) unie (§ 221, 2°) met de liberalen, 
die van hun kant ontevreden waren over 
de beperking der persvrijheid, de finan-
ciële politiek, de achteruitzetting van 
België (de Potter). De julirevolutie van 
1830 sloeg van Frankrijk naar België 
over, dat in opstand kwam en 4 okt. zijn 
onafhankelijkheid proclameerde.

Willem II (1840 - 49) had door een 
langdurig verblijf in Brabant en zijn 
vriendschap met de Tilburgse pastoor 
en latere aartsbisschop Zwijsen de ka-
tholieken persoonlijk leren kennen en 
wilde aan hun redelijke eisen zoveel 
mogelijk tegemoet komen. Zijn rege-
ring was een streven naar verzoening, 
ofschoon hij hierin belemmerd werd 
door de grondwet en zijn protestantse 
omgeving.

Hij wilde, evenals Rome, het concor-
daat tot uitvoering brengen, wat stuitte 
op de kortzichtige oppositie der protes-
tanten: zij begrepen niet, dat de volko-
men vrijheid, welke de Kerk op het punt 
stond te verkrijgen, haar veel voordeli-
ger was dan het concordaat met zijn be-
perkingen. Door zijn tussenkomst werd 
het placet uit het Wetboek van Straf-
recht geweerd; ook hief hij de belem-
merende bepalingen voor de klooster-
lingen op. De directie van katholieke 

eredienst werd omgezet in een ministe-
rie van rooms-katholieke eredienst.

Grondwet
De grondwet van 1848 (Thorbecke) 

was een grote schrede voorwaarts op 
de weg van de democratie; zij eerst gaf 
het land een parlementaire regerings-
vorm, politieke vrijheid en gelijkheid, 
hief de belemmeringen op, die de ont-
wikkeling van de Kerk in de weg ston-
den. Zij waarborgde niet alleen vrijheid 
van godsdienst, doch ook van vereni-
ging, drukpers, onderwijs; alleen het 
processieverbod bleef gehandhaafd. 
De nieuwe (liberale) minister-presi-
dent Thorbecke  (1849 - 53) was niet 

ongodsdienstig, doch huldigde een al-
gemeen christendom boven geloofsver-
deeldheid; hij eerbiedigde ieders over-
tuiging en wilde als eerlijk man ieder 
zijn rechten toekennen. Steeds sterker 
werd een beweging tot herstel van de hi-
erarchie, die vooral van leken uitging. 
Rome wilde aanvankelijk nog vasthou-
den aan het concordaat, waarvoor de 
katholieken echter niet veel voelden, 
evenmin als Thorbecke, zodat het in 
1852 werd opgeheven. Niets stond nu 
meer de oprichting van de hiërarchie 
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De wet van 1806 
huldigde het beginsel 

van de “gemengde 
school”. Zonder ver-

lof van de regering 
mocht geen school 
opgericht worden. 

De katholieken wa-
ren dus aangewezen 

op de “gemengde 
school” waar het on-
derricht neutraal ten 
opzichte van de belij-
denissen, moest steu-
nen op de algemeen 
erkende christelijke 

waarheden, doch 
praktisch in protes-

tantse geest werd 
gegeven
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in de weg, daar de katholieken volgens 
de grondwet zelfstandig hun innerlij-
ke aangelegenheden konden regelen. 
De regering werd gepolst en had geen 
bezwaar, als zij tot stand kwam „in de 
geest van de grondwet”, en in de breve 
Ex qua die (1853) herstelde Pius IX de 
hiërarchie. Daarmee werd een einde ge-
maakt aan den abnormale toestand, die 
twee en een halve eeuw had geduurd; 
het episcopaat ging nu leiding en een-
heid geven aan de zich alom openba-
rende katholieke actie. - Aartsbisschop 
van Utrecht en tevens bisschop van ‘’s-
Hertogenbosch werd Johannes Zwijsen 
(1793-1877) een man van onderne-
mende geest en scherp inzicht, stichter 
van twee congregaties; als vriend van 
Willem II had hij invloed bij de regering 

en kon daar ten voordeel van de katho-
lieken werken; reeds jaren lang vervul-
de hij een leidende rol. Hij organiseerde 
het aartsbisdom en stichtte het semina-
rie Rijsenburg. Franc. van Vree (1807-
61), meer een geleerde, president van 
Warmond, werd bisschop van Haarlem. 
Van Hooydonk en Paredis, sedert 1841 
bisschoppen werden nu resp. bisschop 
van Breda en Roermond.

Een actie tegen het herstel der hië-
rarchie, door antipapistische elemen-
ten op touw gezet en door de politie-
ke tegenstanders van Thorbecke geleid, 
de aprilbeweging, uitte zich in talrij-
ke hartstochtelijke pamfletten en een 
petitie aan den koning met vele hand-
tekeningen voorzien. Ze was spoedig ge-
luwd, toen het politieke doel, de val van 
het ministerie, was bereikt.

Het kloosterleven begon zich te her-
stellen.

Kloosters opgeheven
Ofschoon er vele regulieren in de 

zielzorg werkzaam waren, konden tij-
dens de Republiek geen kloosters in het 
gebied van de Staten bestaan; talrijk wa-
ren zij echter in het gedeelte van Lim-
burg en Brabant, dat buiten de Repu-
bliek viel, doch deze werden bijna alle 
tijdens de Franse overheersing opgehe-
ven (dat van de penitenten-recollecti-
nen begaf zich van Weert naar Oirschot 
en bleef aldaar bestaan tot heden). 
Krachtens de Napoleontische wet van 
1812 mochten alleen congregaties, wier 
leden geen eeuwige geloften aflegden en 
zich aan ziekenverpleging en onderwijs 
wijdden, blijven bestaan, als zij door 
een afzonderlijk decreet waren goed-
gekeurd. Zo konden van de eigenlijke 
kloosterorden alleen de norbertinessen 
te Oosterhout zich handhaven door een 
armenschool op te richten en de kruis-
heren van St. Agatha bij Cuyck (het eni-
ge toen bestaande klooster van deze 
orde), doordat zij een pachtcontract 
met de regering hadden, waardoor men 
de zaak slepende kon houden, totdat 
Napoleon in Rusland de nederlaag leed. 
Een koninklijk besluit van 1814 bepaal-
de, dat de kloosters, door de Napoleon-
tische wet gesupprimeerd, opgeheven 
zouden blijven; een besluit van 1815, 
dat de kloosterlingen, die nog in hun 
kloosters woonden, dit mochten blijven 
doen, doch geen nieuwe leden aanne-
men; in 1818 werd nogmaals bepaald, 
dat contemplatieve orden geen nieuwe 
leden mochten aannemen. De orden en 
congregaties, die zich aan onderwijs en 
ziekenverpleging wijdden, moesten, om 
zich een wettig bestaan te verzekeren, 
haar statuten aan de regering overleg-
gen. In België vooral verwekte dit hef-
tige verbittering; het noviciaat van de je-
zuïeten werd in 1816 opgeheven.

Vrijheid van vereniging
Willem II gaf reeds op de dag van 

zijn inhuldiging (28 nov. 1840) aan de 
contemplatieve orden verlof nieuwe le-
den aan te nemen en redde daardoor 
de orde der kruisheren van welke nog 4 
oude priesters over waren, erkende het 
klooster der Redemptoristen te Wittem, 
in 1833 tijdens het voorlopig Belgisch 
bestuur gesticht, waaruit de grote pre-
dikant Bernard Hafkenscheid (+ 1865) 
voortkwam en gaf gemakkelijk verlof 
voor nieuwe stichtingen. De grondwet 

van 1848 bracht vrijheid van vereniging 
en hief daarmee alle belemmeringen 
voor kloosterstichtingen op en spoe-
dig hadden de oude orden hier talrijke 
kloosters (franciscanen te Weert 1836, 
jezuïetennoviciaat te Ravenstein 1850, 
dominicanen te Huissen 1858). Nieuwe 
congregaties van onderwijs en zieken-
verpleging waren reeds vroeger gesticht; 
penitenten-recollectinen te Dongen in 
1801, te Etten in 1820. De eerste zus-
tercongregatie in de Hollandse mis-
sie werd in 1822 te Amersfoort gesticht 
door de Luxemburger Matthias Wolff 
S.J. (1779 - 1857), pastoor te Kuilen-
burg. De zusters noemden zich het Ge-
zelschap van Jezus, Maria, Jozef (J.M.J.) 
en namen den regel aan van de zalige 
Julie Billiart te Namen (§ 218, 5°); toen 
er in 1840 vijf huizen waren, verplaats-
te de stichter het hoofdbestuur der con-
gregatie naar Engelen, dat sinds 1 Maart 
1840 als moederhuis gold. Enige zus-
ters bleven te Amersfoort, hernieuwden 
haar geloften niet, doch zetten er een 
„pédagogie chrétienne” voor meisjes 
voort (opgericht onder den naam: Asso-
ciatie van Werkhoven en Co., naar mej. 
Werkhoven, een der eerste zusters, om 
machtiging van de regering te verkrij-
gen). In 1841 werden ze weer religieu-
zen (regel van Nonnenbosch uit Gent) 
en noemden zich zusters van O. L. 
Vrouw (later in ‘s-Hertogenbosch). Nog 
vormden zich nieuwe congregaties van 
onderwijs van penitenten-recollectinen 
te Roosendaal in 1832, Oudenbosch in 
1838. Voor ziekenverpleging ontston-
den eveneens nieuwe congregaties van 
franciscanessen te Heythuizen (1825); 
Breda (1826); Oosterhout (1834); Ber-
gen-op-Zoom (1838). Pastoor Zwijsen 
stichtte in 1832 te Tilburg de congrega-
tie van de  zusters van O. L. V., Moeder 
van barmhartigheid, in 1844 die van de 
fraters van O. L. V, Moeder van barm-
hartigheid, aartsbisschop Schaepman in 
1873 te Utrecht de congregatie van de 
fraters van O. L. V. van het H. Hart.

Het herstel van de hiërarchie was ge-
deeltelijk reeds een vrucht van de eman-
cipatie van de katholieken , een uiting 
van hun kracht. Na een kortstondige 
opleving in 1795 hadden de Noord-
Nederlandse katholieken zich weer te-
ruggetrokken; twee eeuwen onderdruk-
king hadden hen achterlijk en schuw 
gemaakt. Zij waren reeds blij niet te 
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De napoleontische 
wet van 1812 liet 
congregaties die zich 
aan ziekenverpleging 
en onderwijs wijdden 
bestaan. De eigen-
lijke kloosterorden 
die zich wijdden aan 
gebed en medita-
tie konden zich niet 
handhaven
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worden lastig gevallen; de opvordering 
van hun rechten, die in de grondwet 
wel gegarandeerd, doch daarom nog 
niet verleend werden, lieten zij aan de 
Belgen en enige Brabanders over. Er was 
geen katholieke partij noch een katho-
lieke pers; enkele opgerichte tijdschrif-
ten hadden slechts een kortstondig be-
staan. Een bekeerling, Joachim George 
le Sage ten Broek (1775 - 1847), notaris 
te Loosduinen, een man vol geestdrift, 
initiatief en onvermoeide werkkracht, 
zou de emancipatie inleiden.

Achterlijk en schuw
Hij was een verdienstelijk apolo-

geet en stichtte verschillende tijdschrif-
ten (De godsdienstvriend, 1818; Catho-
lijke Nederlandsche Stemmen, 1835), 
die levenskracht bleken te bezitten; 
daardoor is hij de vader van de Neder-
landse katholieke pers, die hij jarenlang 
bijna alleen vertegenwoordigde. Hij gaf 
echter niet enkel voorlichting, doch 
spoorde de katholieken ook aan tot ac-
tie om voor hun rechten op te komen; 
hij wees op de vergrijpen van de rege-
ring tegen de grondwet, leidde een peti-
tiebeweging voor vrijheid van onderwijs 
en drukpers, en vormde een school van 
nieuwe strijders.

Intellectuele centra waren de semi-
naries Warmond en Hageveld, het laat-
ste gesticht door de Leidenaar C. van 
Bommel (1790 - 1852), later bisschop 

van Luik, die ook in België veel voor het 
onderwijs tot stand bracht, en door de 
Warmonder professor baron van Wyc-
kersloot, later bisschop van Curium 
i.p.i. (+ 1851). In 1842 stichtte van Vree, 
president van Warmond, De Katholiek, 
ons eerste wetenschappelijk tijdschrift. 
De voornaamste medewerker was Cor-
nelius Broere (1803 - 60) professor van 
de filosofie te Hageveld en later van de 
kerkgeschiedenis te Warmond.

Broere was een grote geest en een 
begenadigd dichter en kunstenaar, meer 
theoloog echter dan wijsgeer. Hij was 
autodidact in een periode van verwar-
ring en onzekerheid op wijsgerig ge-
bied; zo is hij niet vrij gebleven van de 
dwalingen van zijn tijd: traditionalisme 
(„wetenschap volgt de godsdienst en 
gaat deze niet vooruit”) en (misschien) 
ontologisme. Zijn bespiegelingen zijn 
te ijl, te a-prioristisch, te weinig getoetst 
aan de werkelijkheid; alle dwalingen wil 
hij uit één princiep afleiden. In de geest 
van de Maistre overschat hij de gezags-
idee en hij ziet de betrekkelijke voorde-
len van de democratie over het hoofd: 
een grondwet is voor hem een uiting 
van pantheïsme (Brom, t.a.p.).

De priester J. M. Schrant, prof. te 
Gent en te Leiden, ofschoon aanvanke-
lijk niet vrij van de verlichtingsideeën, 
werd door zijn katholieke tijdgenoten 
met een ongemotiveerd wantrouwen 
bejegend.

De Kerk in Nederland en België

Kunst in Nederland
De romantiek had ook in Nederland 

liefde voor de middeleeuwen gewekt, 
doch aanvankelijk meer bij de niet-ka-
tholieken dan bij de katholieken. Eerst 
Jozef Alberdingk Thym (1820 - 89) 
heeft hen nader gebracht tot den mid-
deleeuwse rijkdom en de roomse Von-
del leren kennen.

Zijn devies was “Nil nisi per Chris-
tum”, zijn ideaal “God dienen in schoon-
heid”. Een nobel en ridderlijk karakter, 
en door en door katholiek, heeft hij zijn 
geloofsgenoten onophoudelijk aange-
spoord de hun toekomende plaats te 
gaan innemen op het gebied van kunst 
en wetenschap. Zelf gaf hij het voor-
beeld; als letterkundige, estheticus, his-
toricus heeft hij een blijvende plaats 
verworven in onze cultuurgeschiedenis. 
Zijn stem drong ook door tot niet-ka-
tholieken, bij wie priesters nog geen ge-
hoor vonden.

Hij heeft de herleving der gotiek 
bevorderd (De heilige linie); zijn idee-
en werden verwezenlijkt door den gro-
te bouwmeester Pierre Cuypers (1827 -
1921), die de beginselen van de gotiek 
aan nieuwe tijden aanpaste en door zijn 
vele prachtige kerken en profane gebou-
wen op ons land blijvend zijn stempel 
heeft gedrukt. Victor de Stuers (1843 
- 1916), referendaris bij het ministe-
rie van binnenlandse zaken, heeft zich 
grote verdiensten verworven door Cuy-
pers rijksopdrachten te geven en door 
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zijn ijveren voor het behoud van oude 
monumenten. G. van Heukelum (1834 
- 1910), pastoor te Jutfaas, de grondleg-
ger van het kostbare aartsbisschoppelijk 
museum te Utrecht en de stichter van 
het S. Bernulphusgilde, trok verschil-
lende kunstenaars naar Utrecht (Brom, 
W. Mengelberg, H. Geuer). W. Nuyens 
(1823 - 94), geneesheer te Westwoud, 
bewees in zijn degelijke geschiedkun-
dige werken, dat Nederland geen pro-
testantse natie is, dat de katholieken 
steeds, ook in den 80-jarigen oorlog, 
hun vaderland hebben liefgehad en dat 
zij dus dezelfde rechten hebben als de 
andere burgers; hij ruimde talrijke voor-
oordelen weg.

Katholieke politiek
Tijdens de regering van Willem I wa-

ren onder de 55 afgevaardigden voor de 
Tweede Kamer slechts 6 katholieken, al-
len Brabanders, onder wie enkele zeer 
bekwame mannen, die, als de gelegen-
heid zich voordeed, krachtig voor de 
katholieke belangen opkwamen: L. van 
Sasse van Ysselt, J. L. A. Luyben ; grote 
verdiensten hebben eveneens J. B. van 
Son (1804 - 75, minister van r.k. ere-
dienst) en B. J. van Sonsbeeck. Een vu-
rige katholieke propagandist was graaf 
Fortuné Duchatel.

De eerste pogingen om de katholie-
ken tot samenwerking te brengen wa-
ren de stichting der R. K. Maatschap-
pij (1820) door le Sage ten Broek, de 
petitiebeweging van 1828 en die voor 
grondwetsherziening (1848; 60.000 hand-
tekeningen). In 1829 werd het eerste ka-
tholieke dagblad gesticht, de Noord-Bra-
banter; in 1845 verscheen De Tijd (de 
Brabantse priester J. Smits, 1813 - 73, en 
de Amsterdammer Dr. Cramer), die de 
katholieken in godsdienstig-politieke 
kwesties oriënteerde. In 1848 hadden 
voor het eerst rechtstreekse verkiezingen 
plaats; onder de 68 afgevaardigden wa-
ren 15 katholieken, 12 uit het Zuiden, 
3 uit het Noorden; de districten waren 
zo verdeeld, dat de katholieken in het 
Noorden moeilijk zetels konden ver-
krijgen, zodat zij geen eigen kandidaten 
stelden. Zij stemden meestal op libera-
len, die de verzekering gaven hun belan-
gen te zullen behartigen; deze stemden 
echter nooit op katholieken. In de 60-
er jaren begonnen de katholieken zich 
meer van de liberalen los te maken en 
zich langzamerhand te wenden tot de 

ming van bisschoppen en geestelijken, 
doch deze bezitten ook geen bijzon-
dere voorrechten. Zij garandeert vol-
komen vrijheid van eredienst, onder-
wijs, vereniging en pers. De bezoldiging 
van de bedienaren van de erkende ere-
diensten (katholieken, protestanten, 
joden) geschiedt door de staat. Onder 
leiding van de bisschoppen (Sterckx, + 
1867, en Dechamps, + 1883, aartsbis-
schop van Mechelen; van Bommel, + 
1852, en Doutreloux, + 1901 bisschop 
van Luik; Malou, + 1864, bisschop van 
Brugge) ontwikkelde zich een bloeiend 
godsdienstig leven. De universiteit van 
Leuven, in 1835 hersteld, werd spoedig 
een internationaal centrum van weten-
schap; de liberalen stichtten een vrije 
universiteit te Brussel. Het godsdienst-
onderwijs werd verplichtend gesteld op 
de openbare lagere (1842) en middel-
bare (1854) scholen; daarnaast richt-
ten geestelijken en kloosterlingen nog 
talrijke eigen colleges op. Katholieken ( 
Nothomb, A. Dechamps, J. Malou, Chr. 
Woeste, A. Beernaert) en liberalen wa-
ren afwisselend aan de regering, de li-
beralen meest tot 1870, de katholieken 
van 1870 - 78, toen het antiklerikale mi-
nisterie Frère-Orban hen verving. De li-
beralen hadden hun volgelingen voor-
al in het Waalse industriegebied en in 
sommige grote steden, de katholieken 
onder de Vlaamse landelijke bevolking. 
In Vlaanderen bloeide een rijke katho-
lieke literatuur op (Guido Gezelle, 1830 
- 99). Te Mechelen vonden enige druk 
bezochte katholieke congressen plaats 
in 1863, 1864, 1867.

orthodoxe protestanten onder leiding 
van Groen van Prinsterer. Verschillende 
oorzaken hebben daartoe meegewerkt: 
de liberalen uit de school van Thorbec-
ke, op het gebied van godsdienst onpar-
tijdig, begonnen plaats te maken voor 
de meer antiklerikale in den geest van 
minister Kappeyne; de Syllabus wees op 
het gevaar van de liberale beginselen, 
waarvan ook verschillende katholieken 
niet vrij waren gebleven; de liberalen 
waren antirooms in de Romeinse kwes-
tie en vooral in hun onderwijspolitiek. 
De strijd voor de eigen school zou de 
katholieken tot een politieke partij ver-
enigen.

De grondwet van 1848 had vrijheid 
van onderwijs geschonken; de wet van 
1857, die dit nader regelde, ontnam de 
school haar protestants karakter en eiste 
strikte neutraliteit. Doch deze neutrali-
teit is op zich reeds veroordelenswaar-
dig en werd bovendien in het Noorden 
slecht geëerbiedigd. Een Mandement 
van het gehele episcopaat (1868) zet-
te dit uiteen en spoorde de katholie-
ken aan eigen scholen op te richten. Zij 
ontvingen echter niet de minste subsi-
die, maar moesten hun eigen scholen 
bekostigen en bovendien evenveel als 
de anderen bijdragen tot het door staat 
en gemeente bekostigde, voor hen on-
bruikbare, openbaar onderwijs. De wet 
van 1877 handhaafde deze schreeuwen-
de onrechtvaardigheid; dit spoorde de 
katholieken tot nieuwe krachtsinspan-
ning aan.

De grondwet van België (1831) er-
kent geen staatsgodsdienst; de rege-
ring heeft geen aandeel in de benoe-

De r.k. universiteit te Leuven
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Jezus’ Lijden  en Dood

Jezus’ Lijden en Dood

Nadat Jezus zijn prediking in Galilea ein-
digde vertrok Hij naar Jeruzalem. De 
evangelisten zijn het niet eens over de 
exacte reisroute van Jezus. Volgens Mat-
teüs en Marcus trok Hij door Judea en 
stak Hij de Jordaan over naar Perea, dat 
toen onder de bevoegdheid van Herodes 
Antipas stond. Lucas beweert dat Jezus 
de gewone pelgrimsroute naar het zuiden 
volgde door Samaria. 
De reis die zijn ouders voor zijn geboorte 
hadden gemaakt op weg naar Betlehem. 
In elk geval bereikte Jezus Jericho vooral-
eer Hij naar Jeruzalem zou verdertrekken. 
Hij wilde op tijd zijn voor het Pascha, het 
grote feest voor de Joden, feest waarbij 
duizenden pelgrims de stad bezochten 
om er te bidden en te vieren.

Jezus’ verheerlijking vormde de overgang 
tussen zijn prediking in Galilea en zijn 
weg naar het kruis. Op de berg Thabor 
veranderde Hij in een bovenaardse, lich-
tende gedaante. Hij sprak met Mozes, die 
de joodse wet voorstelde, en Elias, die 
stond voor Israëls profeten. Elias symbo-
liseerde ook de goddelijk triomf over de 
dood, aangezien hij ten hemel ogenomen 
was. Een stem klonk uit een wolk:  “Deze 
is mijn zoon, de geliefde in wie Ik mijn 
welbehagen heb!” Deze woorden zijn het 
bewijs van zijn goddelijke status.
De leerlingen waren doodsbang, maar 
Jezus stelde hen gerust. Tijdens de afda-
ling voorspelde Hij dat de Mensenzoon 
spoedig door zijn vijanden zou moeten 
lijden.

IB232.indd   15 13-2-2008   12:13:00



16   Informatieblad   Nr. 232  maart 2008

Jezus’ Lijden en Dood

Op naar Jeruzalem
Jezus, die wist wat hem te wachten 

stond, trok verder zuidwaarts, onder-
weg predikend. Hij genas een bezeten 
jongen en in Perea vertelde Hij een rij-
ke - tot diens ontzetting - dat hij al wat 
hij bezat diende te verkopen en aan de 
armen te geven. In Jericho deed Hij de 
blinde bedelaar Bartimeüs weer zien als 
beloning voor zijn geloof.

Jezus reisde van Jericho naar Jeruza-
lem. Hij stuurde twee leerlingen voor-
op om een ezel (of een veulen) te ha-
len. Jezus beklom het dier en zij gingen 
naar de stadspoort, De mensen stroom-
den toe om hem te verwelkomen en on-
der hosanna geroep spreidden zij man-
tels en palmtakken voor hem uit over de 
weg.

Zo beschrijven de evangeliën Jezus’ 
intocht in Jeruzalem als vervulling van 
de oudtestamentische profetieën vol-
gens welke een Messias in triomf tot 
zijn volk zou komen. Zijn keuze van 
een ezel als rijdier in plaats van een 
paard toonde aan dat Hij gekomen was 
als vredevolle en niet als oorlogszuch-
tige Messias. De meeste joden hoopten 
immers dat Hij een opstand zou leiden 
om de Romeinen te verdrijven.

Jezus’ triomferende intocht wakker-
de ook het vuur van verwachting aan in 
de stad, die gonsde van feestelijke op-
winding. Enkele joodse ouderlingen 
maakten zich echter steeds ongerust 
over de lofbetuigingen aan Jezus’ adres.

Jeruzalem lag in de heuvels van het 
Judese Centrale Bergland. Het dook 

voor het eerst op in de joodse geschie-
denis toen koning David het verover-
de op de Kanaänieten in de vroege 10de 
eeuw v.C. In Jezus’tijd was het het spiri-
tuele en politieke centrum van de jood-
se wereld. Duizenden pelgrims kwamen 
er in de tempel om het Pascha en an-
dere feestdagen te vieren. Onder Hero-
des de Grote (37 – 4 v.C.), toen Judea 
tot het Romeinse Rijk behoorde, werd 
de stad grotendeels herbouwd en ver-
fraaid met nieuwe gebouwen, waaron-
der prachtige baden, een amfitheater en 
een hippodroom. Herodes versterkte de 
stadsmuren en liet een schitterende ves-
ting optrekken op de noordwestelijke 
hoek van de tempelberg. Hij noemde de 
burcht Antonia, naar zijn bondgenoot, 
de Romeinse generaal Marcus Antonius. 

De weg naar Jeruzalem
De exacte route van Jezus’ laatste reis 
is onbekend. Deze kaart is gebaseerd 
op de evangeliën van Marcus en Mat-
teüs. Alle bronnen zijn het erover eens 
dat Jezus in Jericho was vooraleer Hij 
doorreisde naar Jeruzalem.

Het Jeruzalem van 
Herodes de Grote. Deze 

reconstructie van Jeru-
zalem is gebaseerd op 

archeologische vondsten 
en de geschriften van 

de historicus Josefus. De 
stad die Jezus kende was 

grotendeels gebouwd 
door Herodes de Grote, 
die door zijn Romeinse 

oversten tot koning 
van de joden benoemd 

werd in 37 v.C. Met zijn 
ambitieuze bouwpro-

gramma trachtte hij zich 
bij de bewoners gelieft 
de maken. Hoewel het 

volk verontwaardigd 
was over de Romeinse 

bezetting, bracht Hero-
des Jeruzalem tot bloei. 

In Jezus’ tijd was het 
een van de indrukwek-
kendste steden Romes 

oostelijke rijk.
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In de westelijke bovenstad bouwde He-
rodes een luxueus paleis. 

Het gros van de bevolking van Jeru-
zalem, geschat op 250.000 inwoners, 
leefde in bescheiden huizen met een 
of twee verdiepingen. Ze werden ge-
bouwd rond binnenplaatsen en verbon-
den door smalle, kronkelende straatjes 
die geschikter waren voor lastdieren dan 
voor wagens. Straatgoten zorgden voor 
de verwijdering van menselijk en ander 
afval. Water werd manueel naar lokale 
waterputten gebracht vanuit publieke 
reservoirs, zoals de vijver van Siloach 
en de Schaapsvijvers aan de rand van de 
stad. Naast diverse winkeltjes van on-
der andere juweliers, schoenmakers en 
metaalbewerkers, waren er ook markten 

waar op geregelde tijdstippen hout, wol, 
vee, kleren en levensmiddelen verkocht 
werden.

De tempel
Jeruzalems indrukwekkendste con-

structie was de tempel, die vanaf 20 v.C 
door Herodes gerenoveerd en vergroot 
werd. De bouwwerken waren pas vol-
tooid toen de Romeinen de tempel ver-
woesten in 70 n.C. Het heiligdom stond 
op een enorme kunstmatige heuvel op 
de plaats waar twee vorige tempels had-
den gestaan. Het gehele religieuze com-
plex, toen het grootste in de westerse 
wereld, bevatte diverse binnenplaatsen 
rond het hoofdheiligdom met het hei-
lige der heiligen en de ark van het ver-
bond. De gebouwen waren rijkelijk ver-

sierd met goud en edelstenen. Flavius 
Josefus, de joodse historicus, schreef 
hoe de tempel schitterde als een met 
sneeuw bedekte berg.

Niet lang na zijn triomfantelijk in-
tocht in Jeruzalem veroorzaakte Jezus 
opschudding in de tempel. Hij verjoeg 
er met geweld de duivenverkopers en de 
wisselaars. Jezus’ aantrekkingskracht en 
zijn bekendheid bij het grote publiek 
namen snel toe. Anderzijds deed zijn 
openlijk kritiek op het religieuze esta-
blishment de wrevel en angst groeien 
bij de hogere joodse autoriteiten. Toen 
de controverse rond Jezus groter werd, 
begonnen de hogepriesters een complot 
tegen Hem te smeden.

Korte tijd na het incident in de tem-
poel ging Jezus naar Betanië, even bui-

Jezus’ Lijden en Dood

Het grondplan van Jeruzalem 
toont de vermoedelijke ligging 
van de stadsmuren rond Jezus’ 
tijd. Opmerkelijk zijn de grote 
bouwprojecten van Herodes de 
Grote: zijn paleis, de Antonia-
burcht, en vooral de tempel die 
de stad domineerde.

Herodes’paleis

Bovenstad

Benedenstad

Vijver van Siloach

Tempelcomplex

Antoniaburcht

Schaaps-
vijvers

Tempelberg
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ten Jeruzalem, op bezoek bij Simon de 
melaatse. Daar zalfde een onbekende 
vrouw zijn hoofd met een dure balsem. 
Terwijl de andere gasten verontwaar-
digd waren om die verkwisting, verde-
digde Jezus de vrouw: zij bereidde Hem 
immers voor op zijn begrafenis. Dit was 
een duidelijke verwijzing naar zijn na-
derende lot.

Het laatste avondmaal
Twee dagen later verzamelden Je-

zus en zijn leerlingen zich in de boven-
zaal van een huis in Jeruzalem om het 
paasmaal te houden. Het zou hun laat-
ste gemeenschappelijke maaltijd wor-
den. Vooraf waste Jezus de voeten van 
zijn leerlingen om aan te tonen dat alle 
mensen gelijk zijn in de ogen van God. 

Tijdens het eten voorspelde Jezus tot 
hun verbazing dat een van hen Hem 
zou verraden. De schuldige was Judas 
Iskariot die in het geheim met de ho-
gepriesters had afgesproken hem over te 
leveren voor dertig zilverlingen. 

Na deze aankondiging nam Jezus 
wat brood zegende het, brak het en gaf 
het aan zijn leerlingen, terwijl Hij dat 
dit zijn lichaam is en Hij deelde zijn li-
chaam uit aan de apostelen. Toen ze-
gende Hij eveneens de wijn waaruit 
hij zijn apostelen liet drinken. Hij ver-
klaarde dat dit bloed het bloed is van 
het Nieuw en eeuwig Verbond. Op deze 
avond stelt Christus het sacrament in 
van het priesterschap en van de eucha-
ristie, sacrament van de goddelijke lief-
de voor de mensen.

Na het pascha gingen Jezus en zijn 
leerlingen naar Gethsemane op de Olijf-
berg, ten oosten van Jeruzalem, waar zij 
vaak kwamen om te bidden en te rusten. 
De Olijfberg is een kleine heuvel aan de 
overkant van het Kedrondal en die uit-
kijkt naar de oostelijke muren van Jeru-
zalem. Daar bereidde zich de Heer voor 
op zijn naderende beproeving. Vol-
gens het evangelie van Johannes heeft 
Jezus zich vaker  in de boomgaard Ge-
thsemane (Hebreeuws voor oliepers) 
met zijn apostelen verzameld. Op deze 
avond vroeg hij Petrus, Johannes en Ja-
kobus met Hem mee te komen om een 
eindje verderop te bidden. In een sfeer 
van oprechte intimiteit vertelde Jezus 
toen aan zijn drie lievelingsleerlingen 
over zijn angst en zijn verdriet om het 

Jezus’ Lijden en Dood

De tempelberg, de plaats van Herodes’ prachtige tempel, wordt vandaag opgeluisterd door de Rotskoepel, een islamitisch heilig-
dom dat de plek aanduidt van waaruit volgens moslimse overlevering de profeet Mohammed naar de hemel zou zijn opgestegen.

Deze foto is genomen vanuit de kapel ‘Dominus flevit’ waar Jezus enkele dagen 
voor zijn dood heeft geweend over de stad. Daar heeft Hij eveneens voorspeld 
dat er geen steen op de ander zou blijven. En wel met de verovering van Jeruza-
lem werd alles wat de apostelen konden zien geheel en al vernietigd. Enkel en 
alleen het stukje muur dat aan de tegenoverliggende kant van de stad was bleef 
intact.

De westelijke 
muur is alles 

wat overblijft 
van de wallen 
rond de tem-
pel. Hij staat 

bekend als de 
Klaagmuur 

omdat de 
Joden daar 

samenkomen 
om te klagen 

over de ver-
woesting van 

de tempel. 
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lot dat Hem zou treffen. Toen vroeg 
Hij hen te waken terwijl Hij wat verder 
ging om te bidden. Jezus wierp zich ter 
aard en vroeg aan God de Vader Hem 
deze beproeving te besparen, want ook 
Hij was – als mens – onderhevig aan de 
angst voor het lijden. Maar snel onder-
wierp Hij zich aan de wil van God de 
Vader. Hij ging naar de apostelen terug 
en vond zijn drie leerlingen in slaap, net 
op het moment dat Hij hun steun het 
meesten nodig had. Jezus berispte hen 
en ging nog twee keer bidden, maar tel-
kens vond Hij hen slapend terug. Plots 
verscheen Judas met een gewapende 
bende om Hem gevangen te nemen. In 
een daad van opperste ironie gaf Judas 
een Jezus een kus bij wijze van identifi-
catie, en Jezus werd weggeleid.

Jezus’ proces
Na zijn arrestatie in Getsemane 

werd Jezus in het huis van de hogepries-
ter Kajafas voor het sanhedrin geleid, de 
joodse besturende vergadering. Jezuza-
lems religieuze leiders waren bang dat 
Jezus’leer hun autoriteit zou ondermij-
nen. Zij vreesden ook dat zijn populari-
teit de onrust bij het volk en de spannin-
gen met de Romeinen zou vergroten.

Velen legden valse getuigenissen te-
gen Jezus af, maar zijn spraken elkaar 
tegen. Zo werd Hij ervan beschuldigd 
te hebben gezegd dat Hij de tempel zou 
afbreken en in drie dagen herbouwen. 
Dit was echter een verkeerde interpreta-
tie van Jezus’verwijzing naar zijn dood 
en verrijzenis. Jezus zelf reageerde niet 

op dit alles. Toen vroeg Kajafas Hem op 
de man af op Hij de Christus was. Vol-
gens Marcus antwoordde Jezus: “Ik ben 
het.”  Bij Mattëus en Lucas was zijn re-
pliek echter dubbelzinnig. Op grond 
hiervan beschuldigde Kajafas Hem van 
godslastering. Toen liet het sanhedrin 
Jezus voor de Romeinse procurator Pon-
tius Pilatus verschijnen.

Jezus voor Pilatus en Herodes
Het sanhedrin had niet de bevoegd-

heid om de doodstraf op te leggen, zelfs 
niet in geval van godslastering. Opdat 
Jezus terechtgesteld zou worden, dien-
den zij Pilatus ervan te overtuigen dat 
Hij schuldig was aan hoogverraad, wat 
in het Romeinse recht een halsmisdaad 
was. Pilatus luisterde naar de beschul-

Jezus’ Lijden en Dood

De straten in het oude Jeruzalem zijn 
heel erg smal en dienen toch vaak voor 
de  handelaars en verkopers om aldaar 
hun waar aan te bieden. 

De Gouden Poort bevindt zich in de oostelijke muur van de tem-
pelberg. Volgens de christelijke overlevering zal Jezus bij het Laatste 
Oordeel via deze poort de stad binnenkomen. Daarom werd ze na 

de kruistochten door moslims dichtgemetseld.
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digingen van de hogepriesters en ver-
baasde zich over Jezus’ stilzwijgen. In de 
vier evangelies wordt gesuggereerd dat 
de Romeinse procurator twijfelde aan 
Jezus’schuld. Volgens Lucas stuurde Pi-
latus de beschuldigde naar de Romein-
se vazalkoning Herodes Antipas, om-
dat Hij een Galileeër was en dus onder 
de jurisdictie van Herodes ressorteerde. 
Ook Herodes kon echter geen tastbaar 
bewijs tegen Jezus vinden. Hij hoonde 
en bespotte Hem en stuurde Hem daar-
na naar Pilatus terug.

Tenslotte deed Pilatus nog een laatste 
poging om Jezus’ veroordeling te verhin-
deren. Het was een vast gebruik bij elk 
feest een gevangene vrij te laten. Pilatus 
stelde voor om Jezus te begenadigen ter 

gelegenheid van het paasfeest. Maar de 
samengestroomde menigte schreeuwde 
om de vrijlating van Barabbas.

De Kruisweg
Nadat Jezus door Pilatus ter dood 

was veroordeeld werd Hij gegeseld door 
Romeinse soldaten. Zij trokken Hem 
een purperen kleed aan, zetten Hem een 
doornenkroon op en begroetten Hem 
als “Koning der Joden”. Daarna dwon-
gen zij de verzwakte Jezus de zware balk 
te dragen die de dwarspaal van zijn 
kruis zou vormen. Dit deed Hij tot aan 
Golgota, een plaats buiten de stad waar 
misdadigers werden terechtgesteld. 

In de 13de eeuw stippelden de chris-
telijke kruisvaarders in Jeruzalem de 

weg uit die Jezus moest nemen. Deze 
via dolorosa leidt van de burcht Anto-
nia in westelijke richting naar de Heilig-
Grafkerk die gebouwd werd op de heu-
vel Golgotha.

De Kruisiging
Jezus werd naar de “Schedelplaats” 

gebracht voor zijn kruisiging, de wreed-
ste straf in de Romeinse rechtspraak. 
Tussen twee rovers werd hij aan het kruis 
genageld. Terwijl de soldaten hun werk 
deden, smeekte Jezus dat God hun zou 
vergeven, omdat zij niet beseften wat zij 
deden. Toen dobbelden de soldaten om 
zijn kleren. Op elk kruis brachten zij 
een opschrift aan met de misdaad van 
de gekruisigde. Bij Jezus stond er “De 
Koning van de Joden”. 

Jezus’ Lijden en Dood

In deze zaal heeft Christus samen met 
zijn apostelen het laatste avondmaal 
gehouden. Toe de leerlingen Jezus vroe-
gen waar zij het Pascha zouden eten, 
stuurde Jezus hen naar de stad, waar zij 
een man met een waterkruik vonden. 
Hij bracht hen naar de bovenzaal van 
een huis, waar alles klaarstond voor de 
maaltijd. Bij die gelegenheid voorspelde 
Jezus dat een van hen Hem zou ver-
raden.

Aan de olijfberg vinden wij olijfbomen uit de tijd van Onze Heer. In de kapel van 
in de hof van Olijven vereren de pelgrims de plaats waar Christus bloed heeft 
gezweet en zijn Vader heeft gevraagd dat deze kelk aan Hem voorbij moge gaan.
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Terwijl Jezus aan het kruis ondraag-
lijke fysieke en geestelijke pijnen leed, 
werd Hij door voorbijgangers bespot. 
Enkele van zijn  tegenstanders spoorden 
Hem aan zichzelf te redden indien Hij 
werkelijk Zoon van God was. Zelfs een 
van de twee gekruisigde rovers lasterde 
Hem, maar de ander berispte hem en 
zei dat Jezus geen misdaad had begaan.

Dood van Jezus
’s Middags viel er een drie uur du-

rende duisternis over het land. Volgens 
Johannes werd Jezus in zijn laatste uren 
bijgestaan door zijn moeder, zijn tante, 
Maria van Magdala en vermoedelijk Jo-
hannes. Hij spoorde Maria en Johannes 
aan voor elkaar te zorgen. Bij Lucas le-
zen we dat Hij ook de vriendelijke ro-

ver troostte, die Jezus smeekte hem in 
de hemel te gedenken. 

Volgens Mattheus en Marcus riep Je-
zus toen zijn einde naderde: “Eloï, Eloï, 
lama sabachtani?”, wat betekent “Mijn 
God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?”. Marcus en Johannes beschrij-
ven hoe een omstander Hem een spons 
aanbood, die gedrenkt was in zure wijn. 
Na de woorden “Het is volbracht” gaf 
Jezus de geest. Op dat ogenblik scheur-
de in de tempel het gordijn dat het al-
lerheiligste scheidde van de rest van het 
heiligdom. De aarde beefde en rotsen 
spleten. Mattheus bericht ons dat de 
graven zich openden en dat de licha-
men van de heiligen tot leven gewekt 
werden. Het was toen even na drie uur.

Jezus had slechts zes uur aan het 
kruis gehangen. De soldaten verbaas-
den zich hierover, want vaak duurde 
het twee dagen vooraleer gekruisigden 
stierven. Johannes beweert dat een van 
hen met een speer in Jezus’zijde stak om 
te zien of Hij wel dood was, en er liep 
bloed en water uit. Mattheus besluit met 
het besef van de hoofdman en de bewa-
kers dat Jezus werkelijk de Zoon van 
God was.

Jezus’ Lijden en Dood

Waar eerder het kruis van Christus 
was opgericht en waar de Heer het 
kruisoffer heeft opgedragen vieren 
vandaag ontelbare priesters het 
heilig misoffer en verenigen zich de 
gelovigen met het verlossingswerk van 
Christus.

Na zijn dood werd Christus van het kruis afgenomen en op een 
steen neergelegd om hem provisorisch voor te bereiden voor zijn 

begrafenis. Deze plaats bevindt zich in de Kerk van het Heilig Graf 
op enkele meters afstand van Golgotha.

Waar eerder het kruis van Christus 
was opgericht en waar de Heer het 
kruisoffer heeft opgedragen vieren 
vandaag ontelbare priesters het 
heilig misoffer en verenigen zich de 
gelovigen met het verlossingswerk van 

Na zijn dood werd Christus van het kruis afgenomen en op een 
steen neergelegd om hem provisorisch voor te bereiden voor zijn 

begrafenis. Deze plaats bevindt zich in de Kerk van het Heilig Graf 

Tussen het zesde en negende uur werd het duister in de stad en in 
de omgeving van Jeruzalem. Op het laatste moment van zijn le-

ven riep de Heer tot zijn vader. Hij gaf zijn geest. De voorhang in 
de tempel scheurde in tweeën en de aarde beefde. Onder de rots 

van Golgotha zien wij de spleten, ontstaan door de aardbeving. 

De Kerk van 
het Heilig Graf 
omsluit tevens 
Golgotha, de 
plaats van de 
terechtstelling, 
buiten de muren 
van de stad. 
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In beeld en gelijkenis

Het zout der aarde    
  Mt 5,13; Mc 9,49-50; Luc 14,34-35

In de Bergrede van Mattheüs (Mt 5-7) volgt op de acht Za-
ligheden, waarmee deze redevoering van Jezus begint, onmid-
dellijk de spreuk: “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout 
flauw is geworden, waarmee zal het dan gezouten worden?” 
Bij Marcus en Lucas zijn de woorden “Gij zijt het zout der aar-
de” niet te vinden, maar wordt van het zout hetzelfde gezegd, 
zij het met niet geheel dezelfde woorden. Bij Marcus is sprake 
van zout dat “zouteloos” wordt. Zout werd, toen zoals nu, ge-
bruikt om spijzen smakelijker te maken en om ze te conser-
veren. Omdat het zo hoog in de waardering staat en zelfs on-
misbaar wordt gevonden, heeft de overheid er in allerlei tijden 
belasting op geheven, zoals bij ons nog op benzine, alcohol en 
producten van tabak, die men maar moeilijk kan missen. Maar 
hoe kan het zout “zouteloos” worden?

Men heeft erop gewezen dat het uit de Dode Zee door ver-
damping gewonnen zout een erg onzuiver product is, waarvan 
onbruikbare resten achterblijven, wanneer het zout door regen 
of vocht is verdwenen. Heeft Jezus soms hierop gedoeld? Zover 
hoeft men niet te gaan. Het “flauw” of “smakeloos” worden van 
het zout is in de spreuk een eenvoudige veronderstelling, waar-
van het van ondergeschikte betekenis is, of deze ook werkelijk-
heid kan zijn. Wat van het uit het water der Dode Zee door ver-
damping gewonnen materiaal overblijft, als het zout daaruit 
is verdwenen, is geen zout meer. Jezus heeft het over het zout, 
dat de eigenschap waarvoor men het gebruikt, verloren heeft. 
Is dit het geval, dan is het nergens meer goed voor dan om te 
worden weggeworpen, zodat de mensen er straks overheen lo-
pen. In het Oosten wordt nog in tal van afgelegen streken het 
huisvuil, naar een heel oude gewoonte, gewoon op straat ge-

gooid; mensen en dieren lopen erover heen. Van zout heeft 
de huisvrouw nooit veel tegelijk nodig; deugt het niet, dan op 
straat ermee. Ook wij gebruiken “zout” en daarvan afgeleide 
woorden in overdrachtelijke spreekwijzen of beeldspraak. Aan 
de inwoners van Colosse schreef Paulus al dat hun woorden in 
liefde moesten worden gesproken, “toebereid met zout” (Col 
4,6). In gesproken Arabisch betekent “gezouten mensen” (nis 
mlâh) ook “vromen”, “deugdzamen”. Bij Marcus en Lucas heet 
het zout kalón, d.w.z. goed, voortreffelijk, bruikbaar enz. Je-
zus wil zeggen dat de zijnen moeten zijn wat Hij wil dat zij 
zijn: zij moeten zijn woorden in praktijk brengen, aan ande-
ren leren en in dit alles voorbeelden voor de mensen zijn. Bij 
Marcus gaat nog aan de tekst vooraf: “Iedereen zal met vuur 
gezouten worden” (Mc 9,48). Dit krasse woord waarin wordt 
gezinspeeld op de conserverende kracht van het zout, volgt op 
een uitspraak over het eeuwige vuur (vs 43,48). Deze was be-
kend, zo werd bv. vis ingezouten, om verhandeld te worden. 
Wat eenmaal goed gezouten is, blijft lange tijd goed; wie met 
vuur “gezouten” is, blijft dit altijd voelen, waarmee Jezus op 
het eeuwige vuur doelde.

Na de spreuk “Het zout is goed, maar als het zout zoute-
loos wordt, waarmee zult gij dan zouten?” (Mc 9,50) staat bij 
Marcus nog: “Hebt zout in uzelf, en leeft in vrede met elkaar” 
(l.e,), een uitdrukking die men op verschillende manieren kan 
verklaren. Lev 2,13 schreef voor, alle offeranden te zouten en 
spreekt in dit verband van “het zout van het verbond met uw 
God”; deze uitdrukking wordt herhaald in Num 18,19 en 2 
Kron 13,5 (in deze tekst heet Gods verklaring dat Hij aan Da-
vid en zijn geslacht het koningschap heeft gegeven, een “zout-
verbond”).

Vrede sluiten is in de oude opvatting het sluiten van een 
verbond; dit laatste maakt aan de toestand van vijandschap 
een einde. Het is mogelijk, dat Jezus hierop zinspeelt. Maar 
men kan het ook anders verstaan: de leerlingen die zout in zich 
(niet: bij zich) dragen zijn de deugdzamen, die leven volgens 
het evangelie. Zij streven ernaar dat allen hetzelfde doen, in 
een eensgezindheid die “vrede” betekent. Vermoedelijk heeft 
Jezus zijn hoorders vrij gelaten aan de spreuk meer dan één be-
tekenis te geven, als die overeenkomt met zijn woorden.

Nog op te merken is dat bij Mattheüs, en alleen daar, Je-
zus’ volgelingen “het zout der aarde” worden genoemd (Mt 
5,13). In de oude tijd strooide men wel zout om de grond on-
bruikbaar te maken (Recht 9,45; vgl. Dt 29,22 en Soph 2,9). 
In Zuid-Irak zijn uitgestrekte gebieden met een witte laag zout 
bedekt en daardoor onvruchtbaar. Wat Jezus zegt lijkt hiermee 
in strijd te zijn, maar dit is slechts schijnbaar, want Hij gebruikt 
het woord “zout” in de overdrachtelijke zin van geloof in Hem, 
deugd, vroomheid, die een goede werking op anderen moe-
ten uitoefenen. Jezus’ volgelingen en vooral zijn bijzondere 
leerlingen en apostelen moeten door woord en voorbeeld het 
evangelie van het rijk Gods verbreiden, dat Jezus was komen 
brengen.

Uit:: “In beeld en gelijkenis”door 

J.P.M. van der Ploeg O.P.
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De grote denker die in zijn Summa 
Theologica een geweldige synthese 
heeft gegeven, waarin alles wat over 

God en de mens kan worden 
gekend, wordt opengelegd.

Dit zijn dus enige van de voor de hand liggende wonde-
ren in onszelf, wonderen die we zo gemakkelijk als vanzelf-
sprekend aanvaarden en waarvoor we blind worden. Wij zijn 
in leven. Wij leiden een leven dat dramatisch verschilt van elk 
ander leven in het fysieke heelal. Het levensprinciep in ons, 
de ziel, gaat gemakkelijk uit boven de tijd, stelt zich boven de 
ruimte en dringt door de muur van de dood heen. Wij zijn 
geen engelen, hoewel we geestelijk zijn; wij zijn geen dieren, 
hoewel we lichamelijk zijn. Van heel de lichamelijke wereld 
zijn wij de enigen, die onze daden en ons leven beheersen, 
verantwoordelijk zijn voor beide; wij zijn gemaakt om mees-
ters te zijn op (de eerste plaats over onszelf en vervolgens over 
de fysieke wereld, waarin wij onze dagen beleven.

Het meesterwerk van God bij de schepping van het fysieke 
heelal is de mens zelf. Om het goddelijk genie en het meester-
werk daarvan naar waarde te schatten moeten wij warren. Het 
is waar, dat wij evenals de planten de vegetatieve vermogens 
van voeding en groei bezitten, en toch zijn we geen planten; 
evenals de dieren hebben wij het vermogen om ons voort te 
bewegen, zintuiglijke kennis en hartstochten en toch zijn we 
geen dieren. In al deze dingen is er bij de mens een bepaal-
de geur, een bepaalde toon, een neiging; die onderscheiden-
de karakteristiek veronachtzamen is een soort vandalisme, dat 
zijn vernietigende slagen richt tegen het kunstenaarschap van 
God.

Wij en wij alleen zien niet alleen een zonsondergang, maar 
zien ook zijn schoonheid en verlustigen ons erin. Wij horen 
meet dan alleen klanken; wij begrijpen er ook de zin van en 
doordat wij ze ordenen, of de ordening erin ontdekken, leg-
gen wij de hele wereld van de muziek tot ons genoegen open. 
Onze smaak heeft de kookkunst in het leven geroepen en haar 
vervolmaakt. De geur van bloemen is gedistilleerd en voor ons 
verfijnde genot vanaf de uiteinden der aarde gehaald. Onze 
tastzin brengt steeds een boodschap of ontvangt er een, een 
boodschap van eerbied of verachting, van liefde of haat, van 
waardering of walging. Zo moet het wel zijn, want ons gezicht, 
ons gehoor, onze smaak, reuk en tastzin zijn menselijke din-
gen, ver boven het niveau van de wereld der dieren, waaraan 
zij ons binden; menselijke dingen, die bijgevolg op menselijke 
wijze werken aan menselijke dingen op de menselijke manier, 
die door verstand en wil wordt voorgeschreven. Evenals de die-
ren hebben ook wij een fantasie, een geheugen, een soort in-
stinctief oordeel en worden in ons de gegevens van de zintui-
gen ook gerangschikt; maar al deze dingen worden door het 
louterende contact met verstand en wil in ons zozeer verheven, 
dat zij ver uitgaan boven het niveau van haar werking in de die-
ren. Het wonder van de mens is, dat in hem de planten- en die-
renwereld met de geestelijke wereld verenigd is en tot één ge-
maakt, tot cm menselijke wereld, die met niets anders in heel 
Gods schepping moet verward worden.

De waarheid over de menselijkheid

De mens moet moedig zijn om de waarheid van zijn 
menselijkheid onder de ogen te zien. Lafheid vindt de dieren-
wereld veel bemoedigender en zij zoekt gretig naar familiege-
lijkenissen met de dieren om van haar menselijkheid afstand 

De mens en zijn wereld
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te kunnen doen. Het betekent niet zozeer dat we de dieren aan 
onze boezem drukken dan wel dat we onszelf van onze mense-
lijke natuur ontdoen; wij zouden zo graag onze betrekking met 
de dieren willen zien als een intieme familieband, niet omdat 
we zo houden van dieren, maar omdat we er bang voor zijn 
mens te zijn. De overeenkomsten met de dieren, die tot staving 
van die verwantschap worden aangevoerd, zijn oppervlakkig 
en misleidend; die gelijkenis is veel te zwak en te grillig om een 
aanspraak op een erfenis van de dieren te rechtvaardigen.

Een van de meest geliefde overeenkomsten is die van de 
hartstochten in mensen en dieren. De dieren volgen de in-
spraken van de hartstocht langs paden, die zijn gebaand door 
een fysieke noodzakelijkheid, welke beheersing verzekert, of-
schoon het niet het dier is dat de controle uitoefent. Onmid-
dellijk volgt hieruit de gelukkige conclusie, dat mannen en 
vrouwen ofwel moeten verwilderen, of hun natuur geweld 
moeten aandoen. Het feit dat de dieren niet verwilderen ziet 
men heel rustig over het hoofd. Het centrale feit van de be-
heersing wordt aan de kant gezet, opdat wij de schrikwekkende 
waarheid zouden vergeten dat ons eigen verstand in onszelf die 
beheersing moet brengen, welke aan de dieren door de fysieke 
noodzakelijkheid wordt opgelegd. De menselijke hartstochten 
worden niet verkracht of gedwarsboomd, wanneer men een 
kind verbiedt te veel te eten, of wanneer cm man na één bor-
rel ophoudt in plaats van door te gaan totdat hij dronken is; de 
menselijke hartstochten worden door zulk een beheersing juist 
vervolmaakt. Zij werden gemaakt om onder de leiding van het 
verstand te werken en onder tic leiding van het verstand be-
reiken zij juist hun grootste volmaaktheid. Niet de gulzigaard 
of de dronkaard, maar de heilige is de hartstochtelijke mens; 
de eerste twee zijn slachtoffers van een ontaarde hartstocht, 
een hartstocht die verwilderd is en bijgevolg een soort wange-
drocht in de natuur.

Ons oordeel over de mannelijkheid van een man of over 
de vrouwelijkheid van een vrouw steunt niet op plantaardige 
of dierlijke gronden. Onze ogen zijn niet alleen maar gemaakt 
om te zien en onze oren niet alleen maar om te horen; zij moe-
ten het ruwe materiaal verschaffen voor een uitzicht en een be-
grip, die ver boven de wereld van de zintuigen uitgaan. Ons 
menselijk gevoel heeft een zin, anders is het niet menselijk, 
onze menselijke smaak leidt tot een oordeel dat alleen maar 
voor een mens mogelijk is, anders is dit het schrokken van een 
dier. Wanneer onze hartstochten de zeggingsmacht over onze 
daden hebben, worden zij buiten elke menselijke gelijkenis 
om verdierlijkt; bij dat onrechtmatig optreden vernielen zij zo-
wel de mens als de hartstochten zelf. De gronden, waarop wij 
onder de mensen iemand als voortreffelijk beschouwen, zijn 
menselijke gronden: beheersing, bekwaam bestuur, meester-
schap, verantwoordelijkheid. Of om het met één woord aan te 
geven, de norm voor voortreffelijkheid is de deugd.

Dit is het wonder van de mens, dat de lafaards zozeer de 
schrik op het lijf jaagt: iedere mens kan zichzelf beheersen; zijn 
daden zijn zijn eigen daden, hij draagt de volle verantwoorde-
lijkheid  voor ieder ogenblik van de dag, het succes of de mis-
lukking van zijn leven rust geheel op zijn eigen schouders. In 
heel het fysieke heelal is hij en hij alleen vrij: vrij om te kie-

zen tussen de wegen naar zijn doel, of om die vrijheid te mis-
bruiken en de menselijke dingen waarvoor hij gemaakt werd 
prijs te geven. Hij heeft een geestelijk begeervermogen, aange-
past aan zijn geestelijke kennis; zijn wil weegt op tegen zijn 
verstand. Hij kan de waarheid en de goedheid kennen zonder 
maat; bijgevolg is zijn hart vrij ten aanzien van elk willekeurig 
goed, omdat zijn verstand de beperktheid ervan kan kennen, 
de beloften die het niet inlost en de verlangens die het onbe-
vredigd laat.

Wat die vrije wil van de mens in dit leven kiest, maakt of 
breekt de mens. Het kwaad dat wij kennen doet ons misschien 
geen kwaad, als het geen verlangens opwekt, tenminste geen 
ander kwaad dan het verknoeien van tijd en energie, die niet 
eens voldoende zijn voor het kennen van alle goede dingen. 
Maar hetzelfde geldt niet van ons beminnen. Om een minder-
waardig ding te kennen moeten wij het opheffen tot op ons 
niveau en het vergeestelijken om het in ons verstand op te ne-
men; om iets te kennen wat boven ons staat moeten wij het be-
snoeien tot de proporties van ons eigen verstand. Onze wil is 
geen gastheer, maar altijd een gast; iets minderwaardigs bemin-
nen betekent daarnaar uitgaan en ons daarmee vereenzelvigen; 
iets edels beminnen betekent ons tot de hoogten daarvan ver-
heffen en in de omhelzing daarvan rusten. Het is volkomen 
waar, dat het in dit leven tegelijk beter en slechter is te bemin-
nen dan te kennen; want de liefde kan ofwel rampzalig verne-
derend zijn of adembenemend verheffend. Ons geluk of onze 
ellende is afhankelijk van het voorwerp, waarnaar onze liefde 
uitgaat.

Nog altijd is het waar, dat wij moeten kennen om te kunnen 
beminnen; het hart loopt niet voor het hoofd uit. De voorrang 
van onze kennis, de superioriteit van haar rangorde komt dui-
delijk naar voren in ons eeuwig leven met God. Daar kennen 
wij God niet door Hem tot op ons niveau neer te halen, niet 
door middel van een begrip of een kenbeeld, maar rechtstreeks 
van aangezicht tot aangezicht, door de rechtstreekse vereniging 
van het goddelijk Wezen met ons verstand. Met andere woor-
den wij bezitten God door onze kendaad in de hemel en het 
bezit van de Oneindige is ons eeuwig geluk. De vreugde en de 
liefde in de wil zijn een gevolg van dat geluk, niet de oorzaak 
ervan. Hier op aarde hebben wij een voorsmaak van de hemel 
door de goddelijke liefde in ons hart; daar bezitten we de he-
mel door de eeuwige aanschouwing van God.

De eerste man en de eerste vrouw

De gehavende romp van een schip, dat vanuit de stormen-
de zee naar de haven gesleept wordt, geeft slechts een armzalig 
beeld van zijn trotse kracht en zijn vastberaden snelheid toen 
het te water gelaten werd. Willen wij het wonder van de mens 
ten volle waarderen, dan moeten wij niet zien naar hetgeen de 
mens van zichzelf gemaakt heeft, doch naar hetgeen God oor-
spronkelijk van hem had gemaakt. Toen het eerste mensen-
paar uit de hand van God voortkwam, was dit het product van 
het almachtige genie, dat rechtstreeks en onbelemmerd werk-
te op het hoogtepunt van de fysieke schepping. Het valt niet 
moeilijk, iets te zien van de volkomen fysieke volmaaktheid 
van Adam en Eva; zij waren fysiek gesproken zo volmaakt als 
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het ooit aan een man en een vrouw gegeven kan worden vol-
maakt te zijn. Onze dromen van menselijke kracht, schoon-
heid en bevalligheid zijn meer dan alleen maar denken wat 
men graag heeft; er omheen hangt de geur van herinneringen 
aan een aards paradijs, die ons niet loslaten, aan een man en 
een vrouw, niet zoals zij moesten zijn of konden zijn, maar zo-
als zij waren.

De verstandelijke volmaaktheid van de man en de vrouw 
bij dit eerste begin van het geslacht was zelfs nog meer verbijs-
terend dan de fysieke volledigheid. Adam en Eva kwamen ter 
wereld als volwassenen. Zij hadden geen tijd om door de tra-
ge vormingsjaren van de jeugd te leren; in hun eerste levens-
ogenblikken waren zij reeds lang boven de plooibaarheid en 
de buigzaamheid van de jeugd uitgegroeid. Bovendien: er was 
niemand van wie zij konden leren. Adam moest in plaats van 
de leerling van een meester zelf de leraar zijn van het menselijk 
geslacht, zowel de bron van de verstandelijke volkomenheid 
als van het fysieke bestaan ervan. Het is duidelijk, dat hij aan 
zulk een leven niet kon beginnen met een leeg hoofd; het was 
billijk, dat hem de volmaaktheid van geest geschonken werd, 
die eigen is aan een volwassene, aan een leraar, eigenlijk aan de 
‘bovenmeester’ van het menselijk geslacht. Zijn denkbeelden 
en de uitrusting van zijn fantasie, onmisbaar voor zijn taak, 
moesten hem onmiddellijk door God geschonken worden; en 
wel met gulle hand, hetgeen een karaktertrek is van de godde-
lijke werking.

Wij zien dus Adam als de meest wijze en de meest ontwik-
kelde van alle mensen van alle tijden, de mens Jezus Christus 
Die tegelijk ook God was uitgezonderd; hij bezat alle natuur-
lijke kennis, zeker in haar princiepen en al de bovennatuurlijke 
kennis, die voor hemzelf en zijn kinderen noodzakelijk was.

De vader van het menselijk geslacht ontving zijn fysieke 
en zijn verstandelijke gaven rechtstreeks uit de volheid van de 
rechtvaardigheid van God, zonder persoonlijke inspanning of 
afhankelijkheid van een ander schepsel; en bijgevolg zonder 
ook maar de minste schaduw van enig tekort. Toch was hij 
niet meer dan een mens; de menselijke beperkingen in de ken-
nis werden bij hem evenzeer aangetroffen als bij iedere andere 
mens. Hij zag God niet van aangezicht tot aangezicht, want hij 
was geen God; hij bezat geen rechtstreekse kennis van de en-
gelen, want hij was geen engel. Het voorwerp van zijn kennis 
was evengoed als van de onze, de zintuiglijke wereld, de na-
tuur van de zintuiglijk waarneembare dingen en heel die rijke 
oogst van waarheid, welke uit zulk een nederig en aards zaad 
kan worden vergaard.

Van de kant van zijn begeervermogen was Adam niet min-
der gaaf. Hij was een man van goede wil in de volste zin van 
het woord. Zijn hart stortte zich niet op blinde paden, over 
kronkelende wegen of door een heimelijke uitgang naar don-
kere plaatsen; het werd niet gebogen, verwrongen of verblind 
door de schreeuwende verlokkingen van minderwaardige din-
gen, en allerminst van de kunstmatige dingen die de wereld 
vormen, door de mens gemaakt. Hij was een man met een gro-
te hartstocht; hetgeen betekent, dat hij sterke, gezonde zinne-
lijke begeervermogens bezat, begeervermogens, die niet door 
misbruik verzwakt werden, niet door onbekendheid met zijn 
menselijkheid werden verwrongen, niet ontaard of verdierlijkt 

werden door het verlies van het meesterschap van de mens 
over zichzelf.

Sinds Adam is geen enkele loutere mens ooit door de na-
tuur zo machtig uitgerust en zo stralend getooid het strijd-
perk van het leven binnengetreden. Met hetgeen we tot nu toe 
verteld hebben, hebben we het beeld geschetst van de heer-
lijk volmaakte mens binnen de grenzen van de menselijke vol-
maaktheid. Maar als we hierbij blijven staan, zien we niet de 
verhevenheid van de goddelijke vindingrijkheid bij het voort-
brengen van dit goddelijk meesterstuk. Wanneer Adam niet 
meer had ontvangen dan dit, zou hij in zichzelf de positie-
ve waarborg hebben gehad van een voortdurende burgeroor-
log en een uiteindelijke ineenstorting. Zulk een mens, al was 
hij dan volmaakt, zou tenslotte toch moeten sterven; evenals 
elk lichaam zou ook zijn lichaam aan slijtage onderhevig zijn 
en het vermogen om het te herstellen zou langzamerhand ver-
zwakken, totdat de dood het overmeesterde. Deze mens, die 
niet meer bezat dan alles wat de natuur hem kon geven, zou 
onderworpen zijn aan gewelddadigheid, ziekte en ouderdom. 
Zulk een mens zou noodzakelijk een mens zijn, die binnen 
zijn eigen koninkrijk vechten moest. Hoc volmaakt het werk 
van de goddelijke kunstenaar ook was, een volmaakt lichaam 
en een volmaakte ziel betekenen verschillende begeervermo-
gens, die reageren op eigen objecten van verlangen — en een 
botsing die wij kennen als de strijd tussen de geest en het vlees. 
Vasthouden aan menselijke beheersing, dat wil zeggen de heer-
schappij van het geestelijk begeervermogen of de wil, vraagt 
een voortdurende les van ondergeschiktheid, die de hartstoch-
ten moet worden ingepompt; en dat betekent oorlog.

Sterfelijkheid en strijd zijn onvolmaaktheden, die 
onafscheidelijk met de menselijke natuur verbonden zijn; 
zij kunnen niet worden aangevuld door de natuur een beet-
je op te lappen, zelfs niet wanneer dit oplappen gebeurt door 
een goddelijke mecanicien. Wel kunnen ze worden aangevuld 
door te putten uit de goddelijke schatkamer van gaven, waarop 
de menselijke natuur geen aanspraak kan maken; aan de mens 
kunnen buitennatuurlijke en bovennatuurlijke gaven geschon-
ken worden om meer te zijn dan een mens en zo door de al-
machtige edelmoedigheid van de godheid aan de onvolmaakt-
heden van de menselijkheid te ontkomen.
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Geestelijk leven

Niet het celibaat stamt van 
Christus, maar wel het feit, 
dat de mannen aan wie hij 

volmacht gaf om uit zijn naam te spre-
ken, alles achterlieten: huis en haard, 
vrouw en kinderen. Zij volgden Hem 
geheel en al en verwachtten ook dat pre-
cies van degenen, aan wie zij later door 
de handoplegging hun ambt doorga-
ven. “Zie, wij hebben ons thuis verlaten 
en zijn u gevolgd”, zei Petrus tegen Je-
zus en kreeg het antwoord: “Voorwaar, 
Ik zeg u, ieder die omwille van het Rijk 
Gods huis of vrouw, broeders, ouders of 
kinderen verlaten heeft, zal darvoor al 
hier op aarde het veelvuldige ontvan-
gen, en in de toekomende wereld het 
eeuwige leven”. 

Tijdens de christenvervolgingen en 
de vaak ondergrondse uitbreiding van 
het christendom was een codificering 
van het kerkelijk Recht nog niet moge-
lijk. Toen de eerste christelijke synodes 
in de vierde eeuw begonnen de nor-
men aangaande de levenswijze van bis-
schoppen, priesters en diakens nu ook 
schriftelijk vast te leggen, dook dit in 
het evangelie vermeldde losmaken van 
vrouw en gezin weer op. De synode van 
Elvira in Spanje legde rond het jaar 305 
vast, dat “alle clerici, die voor de dienst 
aan het altaar bestemd zijn”, in onthou-
ding moesten leven en met hun vrou-
wen geen kinderen mochten voortbren-
gen. 

Hetzelfde deed de tweede synode 
van Carthago in het jaar 390. Zich be-
roepend op dat, “wat de apostelen leer-
den”, raadde zij de bisschoppen en 
priesters aan, zich van de echtelijke be-
trekkingen met hun vrouwen te ont-
houden. Deze “lex continentiae” (ge-
bod van de onthouding) genoemde 
regel wijst duidelijk op de door Petrus 
genoemde breuk met het tot nu toe ge-
leide leven als echtgenoot en familieva-
der, maar toont ook, dat mannen die in 
de eerste christelijke eeuwen in de kle-
rikale stand werden opgenomen, in de 
regel getrouwd waren, ook al moesten 
zij met het ontvangen van de wijding de 
echtelijke relatie met hun vrouw opge-
ven.

Alvorens er nog twee, drie zinnen 
over de ontwikkeling van de “lex con-
tinentiae” tot het celibaat in de Latijnse 
Kerk en daarna over de buitengewoon 
bewogen geschiedenis ervan te zeggen 
zijn, zij ons een blik op het begin, op 
het wezenlijke veroorloofd. 

Een priester is niet alleen een speci-
alist voor vragen over religieus theologi-
sche principes, ook niet iemand die ge-
leerd heeft hoe men de verschillendste 
riten van de Kerk voltrekt, maar iemand, 
die Jezus Christus helemaal volgt, en 
wel zo intensief, dat hij geloofwaardig 
voor zijn gemeente in plaats van Chris-
tus kan spreken en handelen.

Waarom mogen katholieke 
geestelijken niet trouwen? Het 
stamt toch helemaal niet van 
Christus, zijn leerlingen waren 
getrouwde mannen. Bovendien 
zouden de priesters veel beter 
de zorgen van de leken begrij-
pen, als zij ook en gezin hadden. 
En dan zou ook het probleem 
van het priestertekort goed op-
gelost zijn.
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Nu staat er een aangrijpend voorval 
in het Nieuwe Testament. Simon Petrus 
was iemand, die Jezus als een van de eer-
sten volgde, en dat wel met een buiten-
gewone ijver, ja zelfs een beetje onstui-
mig. Niet toevallig was hij het, die het 
zwaard trok, toen Christus zich in de Hof 
van Olijven aan zijn vijanden overlever-
de. Maar dan kwam het zwarte uur van 
Petrus, het ogenblik waarop hij volledig 
faalde: hij verloochende Christus tegen-
over een dienstmaagd en ontkende drie-
maal Jezus ook maar te kennen. Dan het 
moment waarop de Verrezene Petrus te-
rugziet, aan het meer van Tiberias. Weer 
driemaal vraagt Christus: “Simon, zoon 
van Johannes, bemin je Mij meer dan 
deze hier?” Tweemaal zegt Petrus “ja”, 
tot hij bij de derde keer nog eens be-
krachtigt: “Heer, U weet alles, U weet dat 
ik U bemin.”

Liefde is het, die ten grondslag ligt 
aan de verhouding van de visser met zijn 
Heer, niet alleen ontzag, gehoorzaam-
heid of de overtuiging, de ware Messi-
as gevonden te hebben. Het is een zaak 
van het hart, niet alleen van het verstand, 
wanneer nu uit Simon, de zoon van Jo-
hannes, Petrus, de Rots, wanneer uit de 
visser de mensenvisser en uit de enigszins 
onbehouwen aanvoerder van de aposte-
len de hartstochtelijke verkondiger van 
de Verrijzenis van Christus groeide. Het 
apostel zijn was voor Petrus en de leer-
lingen geen beroep, dat men uitoefende, 
om dan na het werk naar zijn gezin te-
rug te keren. Het veranderde veeleer het 
hele leven en nam degenen die tot deze 
taak geroepen waren met lichaam en ziel 
in beslag.

Deze radicale overgave aan God is 
er naast verdere ascetische en ook heel 
praktische redenen doorslaggevend voor, 
dat het celibaat zich ontwikkelde in de 
Latijnse Kerk. Priesters en bisschoppen 
moeten meer zijn dan alleen gemeen-
teleiders of voorgangers van liturgische 
handelingen. Onverdeeld moeten zij 
zich aan de opbouw van het Lichaam van 
Christus wijden en met hun bijzondere 
overgave aan God betuigen, dat de Kerk 
niet alleen mooie woorden spreekt, maar 
de ernst en de radicaliteit van de bood-
schap van Jezus Christus over een nieuw 
Rijk voorleeft in de mannen, die met hun 
wijding alles op één kaart zetten.

Er is in de geschiedenis van de Latijn-
se christenheid nauwelijks een ideaal als 
dat van het celibaat, waaraan de Kerk zo 

hardnekkig vastgehouden heeft en tege-
lijkertijd steeds weer moest vaststellen, 
dat dit ideaal in de praktijk nauwelijks 
door te zetten was. Er waren immers ook 
redenen om het gebod van het celibaat 
te verzwakken of alleen tot de klooster-
lingen te beperken. Zoals de verwijzing 
naar de levieten, de priesters van het 
Oude Testament, die voor de tijd van de 
dienst in de tempel tot onthouding ver-
plicht waren, maar daarna weer naar hun 
vrouwen mochten terugkeren.

Toen paus Gregorius VII in de elfde 
eeuw de kerkelijke voorschriften over de 
onthouding van de clerici respectievelijk 
het trouwverbod voor nog niet gehuw-
de priesters vernieuwde, argumenteerde 
de tegenpartij, dat het ongetrouwd zijn 
een kenmerkend charisma vereiste, dat 
God slechts per geval verleende. Ook zou 
Paulus geleerd hebben, dat het beter is 
te trouwen, dan verteerd te worden door 
seksuele begeerte. En bovendien was het 
huwelijk een sacrament en iets heiligs, 
wat daarom voor een priester niets on-
gepast was.

De voorstanders van de bekrachti-
ging van het celibaat in het verloop van 
de Gregoriaanse hervorming konden al 
deze argumenten weerleggen, maar nau-
welijks vierhonderd jaar later, op het 
concilie van Konstanz (1414 – 1418) en 
van Bazel (1431 – 1437), moesten pau-
selijke gezanten en concilievaders op-
nieuw tot de slotsom komen, dat het ce-
libaat eenvoudig niet beleefd werd en 
dat het in concubinaat leven van clerici 
zich verder uitgebreid had. Het was nog 
steeds de regel, dat mannen met het oog 
op de prebende, materiële verzorging 
en voorrechten, die met de uitoefening 
van het pastoorschap verbonden waren, 
priester werden, zonder voor deze dienst 
geroepen, geschikt of theologisch ge-
vormd te zijn. Het celibaat was de hoge 
eis, het niet inachtnemen ervan was het 
leven van alledag. Toen dan Luther hon-
derd jaar later priesters en kloosterlingen 
opriep, de “keten van het celibaat” te ver-
breken, had hij daarmee groot succes.

Eerst het Concilie van Trente (1545 
– 1563), het katholieke “antwoord” op 
de Reformatie, bepaalde de richting voor 
een geleidelijke ommekeer: het legde de 
oprichting van priesterseminaries vast, 
waarin de kandidaten voor de wijding 
van jongs af aan op hun dienst werden 
voorbereid. Met deze hervorming ein-
digde geleidelijk de vijftienhonderdja-

rige traditie, gehuwde mannen de pries-
terwijding toe te dienen en ze tot de 
echtelijke onthouding te verplichten. 
Ten tweede kregen de “seminaristen” nu 
een geregelde spirituele en theologische 
vorming, wat tot dan toe óf toeval was 
óf helemaal niet gegarandeerd was. Nu 
pas begon de tijd, waarin het celibaat in 
het leven van de Kerk ook praktisch ter-
rein won. Tot vandaag is het een doelwit 
voor de aanval gebleven: in de tijden van 
de Franse Revolutie en van de rationalis-
tische Verlichting, in de fase van de libe-
rale theologie en de tendens tot natio-
nale kerken van de negentiende eeuw, in 
de hervormingseuforie tijdens en na het 
Tweede Vaticaans Concilie. Maar steeds 
wanneer men dacht, binnenkort valt het 
celibaat, hebben de pausen het opnieuw 
bekrachtigd.

Het ongehuwd zijn van de priester 
was en blijft een steen des aanstoots, 
wanneer men de Latijnse Kerk naar zui-
ver wereldse maatstaven beoordeelt. Er 
zijn heel praktische redenen voor het ce-
libaat: de beschikbaarheid van de pries-
ters, de grotere materiële vrijheid, het 
vermijden van het gevaar, in tijden van 
crisis tussen de noden van het eigen ge-
zin en van de toevertrouwde gemeente 
verdeeld te worden. Er zijn ook prakti-
sche gronden ertegen; misschien zouden 
er zonder deze verplichting nog meer 
jonge mannen het beroep van priester 
kiezen en zo het gebrek aan geestelijken, 
zoals het thans bijvoorbeeld bestaat, ver-
helpen.

Maar de eigenlijke redenen voor het 
vasthouden aan het celibaat liggen die-
per. Gedragen door de overtuiging, dat 
het afzien van het huwelijksleven terug-
gaat op de apostelen, heeft de Latrijnse 
Kerk de breuk met deze traditie verme-
den. Juist de eeuwenlange vergeefsheid 
van de celibaatgedachte toont, dat de 
pausen er meer aan verbonden dan al-
leen kwesties van de werkzaamheid en 
succesvolle “organisatie” van het kerke-
lijk leven. Het beleefde celibaat van de 
priesters is veeleer een verwijzing naar de 
beslistheid waarmee de apostelen hun 
navolging beleefden, uiteindelijk ech-
ter naar de onvoorwaardelijke zelfver-
loochening, waarmee Jezus Christus het 
werk en de wil van zijn Vader volbracht. 
Voor de Latijnse Kerk is het celibaat een 
schat, ook wanneer zij de andere weg, die 
de Kerk van het Oosten gegaan is, daar-
om het respect niet wil weigeren.
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Perpetua, dochter van voor-
name ouders in Carthago, 
werd in het jaar 202 of 203 

met haar slavin Felicitas gevangen geno-
men, omdat zij zich als catechumenen 
op hun doopsel voorbereidden. 

Volgens de overlevering ging Perpe-
tua met haar zoontje de gevangenis in 
en ontving daar het doopsel. Haar vader 
probeerde haar op alle mogelijke ma-

nieren van het christendom af te hou-
den, maar ze bleef standvastig en werd 
samen met haar slavin en andere chris-
tenen bij gelegenheid van de verjaardag 
van keizer Septimus Severus in het Cir-
cus voor de wilde dieren geworpen en 
daarbij zwaar verwond. 

Haar christelijke broer gaf haar de 
raad, om een visioen te vragen om te 
weten te komen of zij het martelaar-
schap moest ondergaan of dat zij vrijge-
laten zou worden. Ze kreeg het volgen-
de visioen:

“Ik zie een onverbiddelijke ladder 
van wonderbaarlijke grootte, die tot de 
hemel reikt en zo smal is, dat men er 
slechts alleen op kan klimmen; en aan 
de bomen van de ladder is allerlei ijze-
ren gereedschap bevestigd. Er waren 
zwaarden, lansen, haken, dolken en 
speren, zodat iemand die onvoorzich-
tig of zonder naar boven te kijken om-
hoogklom, doorstoken zou worden en 
dat zijn vlees aan het ijzer zou hangen. 

Onderaan die ladder lag een draak 
van wonderbaarlijke grootte, die naar de 
personen die omhoog klommen loerde 
en ze ervan af wilde houden, omhoog te 
klimmen. Maar als eerste klom Saturus 
omhoog, die zich naderhand vrijwillig 
voor ons had aangeboden; hij had ons 
immers zelf onderwezen. Toen wij ge-
vangen genomen werden, was hij er niet 
bij geweest. Hij bereikte het eind van de 
ladder, keerde zich om en zei tegen mij: 
“Perpetua, ik wacht op je; maar let op, 
dat de draak je niet bijt.” En ik zei: “Hij 
zal me niets doen, in de naam van Je-

H. Perpetua, martelares, 7 maart

zus Christus.” En van onder de ladder 
uit stak de draak langzaam, alsof hij 
bang voor me was, zijn kop naar voren. 
Ik stapte op zijn kop, alsof het de eer-
ste trede van de ladder was, en ik klom 
omhoog. 

Daar zag ik een onmetelijk grote 
tuin, en in het midden daarvan zat een 
man met witte haren in de kleding van 
een herder. Hij was groot en molk de 

schapen. Rondom 
hem stonden vele 
duizenden mensen 
in witte gewaden. 
Hij hief het hoofd, 
zag me aan en zei 
tegen me: “Mooi, 
dat je er bent, kind.” 
Hij riep me nader-
bij, en gaf me als het 
ware een beetje van 
de kaas. 

Ik nam het aan 
met in elkaar geleg-
de handen en at er-
van. En alle omstan-
ders zeiden: “Amen”. 
Door het geluid van 
deze roep ontwaak-
te ik; ik kauwde nog 
op iets zoets. Dade-
lijk vertelde ik alles 
aan mijn broer. Wij 
begrepen, dat ons 
het martelaarschap 
te wachten stond, 
en van toen af stel-
den we geen hoop 
meer op deze we-
reld.”

Weldra werd bo-
ven het graf van Per-

petua en Felicitas een kerk gebouwd. Zij 
behoren tot de oudste martelaars van 
het christendom, van wie het lot be-
trouwbaar is overgeleverd.
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 Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben

Alfonsus Rodrigues

Wij hebben gezien dat onze 
handelingen zuiver moe-
ten zijn van alle ijdelheid 

en menselijke beweegredenen, en daar-
mee hebben wij geleerd op welke wijze 
wij het kwade moeten vermijden. Thans 
willen wij spreken over de goede me-
ning, die bij al onze goede werken ver-
langd wordt, en aantonen dat wij ze tot 
meerdere eer van God moeten verrich-
ten. De H. Ambrosius past op dit onder-
werp toe, wat de schrijvers van de na-
tuurlijke historie van de arend verhalen. 
Men zegt, zo spreekt de heilige, dat de 
arend zijn jongen nauwkeurig onder-
zoekt en beproeft, opdat er geen gevon-
den wordt, dat om een of ander gebrek 
aan het koninklijk geslacht van de aren-
den tot oneer kan strekken. Zo beweert 
men, dat hij de jongen in zijn klauwen 
neemt en hoog in de lucht aan de gloei-
ende zonnestralen blootstelt. Staren zij, 
zonder hun blikken af te wenden, de 
zon strak aan, dan keurt hij ze hem en 
zijn geslacht waardig, brengt ze in het 
nest terug en voedt ze met grote zorg 
op; beginnen echter hun ogen te sche-
meren, kunnen zij het scherpe licht van 
de zon niet verdragen, dan beschouwt 
hij ze als ontaard en verbasterd en laat 
ze neervallen. Op dezelfde wijze zal het 
blijken, dat wij waarlijk kinderen Gods 
zijn, indien wij onze blikken voortdu-
rend op de waarachtige zon van de ge-
rechtigheid, op God, gevestigd houden, 
indien wij namelijk al onze werken ver-
richten met het enige doel, om Hem te 
behagen; en zijn heilige wil te volbren-
gen. Hiermee stemmen ook de woor-
den van de Verlosser overeen: “alwie de 
wil volbrengt van mijn Vader, die in de 
hemel is, die is mijn broeder, zuster en 
moeder”.

Van een oudvader in de woestijn 
lezen wij, dat hij bij het begin van elk 
werk enige ogenblikken stil bleef staan. 
Als men hem op zekere tijd naar de oor-
zaak daarvan vroeg, antwoordde hij: de 

werken zijn op zichzelf niet verdienste-
lijk, indien zij niet met een zuivere me-
ning gedaan worden. Zoals iemand, die 
naar een doel schiet, enige ogenblik-
ken stilstaat om goed aan te leggen en 

te mikken, ten einde des te zekerder 
het middelpunt te treffen, zo richt ik, 
vóórdat ik mijn werk begin, mijn me-
ning tot God, die het enige doel van al 
onze werken zijn moet, en daarom sta 
ik bij het begin van elk werk een ogen-
blik stil. Zoo moeten ook wij doen: stel 
mij als een zegel op uw hart. En evenals 
hij, die naar het doel schiet om beter het 
mikpunt te treffen, het linkeroog sluit 
en alleen het rechter openhoudt, opdat 
zijn blik des te vaster is en des te min-
der door andere voorwerpen wordt af-
geleid, zo moeten ook wij het linkeroog 
sluiten, dat wil zeggen, wij moeten geen 
wereldse of aardse bedoelingen hebben, 
en enkel het rechter open houden, dat 
is, naar God alleen zien en geen ander 
voorwerp beschouwen. Op deze wijze 
zullen wij het beoogde doel niet mis-
sen, maar Gods hart onfeilbaar treffen.” 
Gij hebt mijn hart gewond, mijn zuster, 
mijn bruid, gij hebt mijn hart gewond 
met een uwer ogen” .

Om duidelijker te spreken en meer 
tot bijzonderheden te komen, zeg ik: wij 
moeten ons beijveren om al onze han-
delingen, door een uitdrukkelijke akte 
van opoffering, tot God te richten en 
aan God toe te wijden. Hierin is evenwel 
nog een meer of minder. Want vooreerst 
moeten wij ’s morgens bij het opstaan, 
al de gedachten, woorden en werken 
van de dag aan God opdragen, en Hem 
bidden, dat Hij zich verwaardigt alles tot 

Welke mening wij bij onze 
werken moeten hebben 

zijn eer en verheerlijking aan te nemen, 
opdat wij later, als de eerzucht er zich in 
wil mengen, in waarheid kunnen zeg-
gen: u komt te laat, het werk is reeds aan 
een andere Meester geschonken. Maar 

daarmee mogen wij ons nog niet tevre-
den stellen; wij moeten ons, zoveel het 
mogelijk is, gewoon maken, geen werk 
te beginnen, zonder het vooraf door een 
uitdrukkelijke akte tot Gods meerdere 
eer gericht te hebben. Gelijk een met-
selaar, die een muur optrekt, elke steen 
volgens het richtsnoer legt, zoo moeten 
ook wij elk werk volgens het richtsnoer 
van den goddelijke wil en van zijn meer-
dere eer verrichten. Bovendien, evenals 
een zorgvuldig metselaar zich niet tevre-
den stelt, een, of twee keren het schiet-
lood te nemen, om te zien of het opge-
trokken deel recht en in orde is, maar 
dit dikwijls herhaalt om geen vergeefs 
of verkeerd werk te doen, zo moet het 
ook ons niet genoeg zijn, elk van onze 
werken, bij de aanvang, aan God opge-
dragen te hebben, maar wij moeten ze 
nog gedurende den tijd dat wij ze ver-
richten, onophoudelijk aan God toewij-
den, door te zeggen: Heer, om U doe ik 
dit werk; gij hebt het mij opgelegd, gij 
verlangt het, het is uw heilige wil enz.
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Aankondigingen

Nederland 

zon. t/m zon.      9 t/m 30 maart  Tentoonstelling Lijkwade in Gerwen

België en Nederland

ma.  t/m zat.    31 t/m   5 april  Retraite voor heren (Geestelijke Oefeningen) 
    

Misintenties 

Bij deze willen wij u attent maken op de gewijzigde tarieven voor misintenties.  
De aangepaste bedragen zijn:

   15,-  euro voor de gewone misintentie
 150,-  euro voor een noveen van missen
 600,-  euro voor een ononderbroken reeks van dertig missen

  

Homilie van de H. Augustinus
“Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals 
de schijnheiligen.”

Het is duidelijk dat door 
deze voorschriften geheel 
onze instelling gericht 

wordt op de innerlijke vreugden. Wij 
moeten niet, door in het uiterlijke ons 
loon te zoeken, gelijkvormig worden 
aan de wereld van nu, en het ons toege-
zegde geluk laten schieten; een geluk dat 

des te bestendiger en zekerder is, naar-
mate het innerlijk is. Te weten, krach-
tens Gods uitverkiezing “gelijkvormig te 
worden met het beeld van zijn Zoon.” 
Waarop men in deze perikoop echter 
bijzonder moet letten, is, dat er niet al-
leen ijdelheid kan liggen in de glans en 
de praal van het lichaam, maar ook in 

een treurig uiterlijk. En deze ijdelheid is 
nog gevaarlijker, omdat zij misleidt on-
der het mom van godsdienst.

Hij die door de overdreven verzor-
ging van zijn lichaam en kleding, en 
door juwelen en dergelijke, het oog ver-
blindt, beschuldigt er meteen zichzelf 
van, dat hij de praal van de wereld na-

loopt, en hij fopt niemand door schijn-
heiligheid. Maar als iemand binnen de 
christelijke levensstijl door ongewo-
ne slordigheid en onverzorgdheid aller 
ogen tot zich trekt, opzettelijk en niet 
noodgedwongen, kan men uit zijn ove-
rige gedrag opmaken of hij zo handelt 
uit weeldeverachting of uit een zekere 

eerzucht. Want de Heer heeft ons met 
klem gezegd, verdacht te zijn op wol-
ven, zelfs in een schapenvacht. “Maar,” 
zei Hij, “aan hun vruchten zult ge ze 
kennen.”

Zodra immers beproevingen hun 
juist datgene onttrekken of weigeren, 
wat zij aldus bedekt hebben verkregen 
of nog zoeken te verkrijgen, moet nood-
zakelijk blijken, of in die schapenvacht 
een schaap leeft of een wolf. Nochtans 
behoeft een christen niet de ogen van 
de mensen te strelen met extra opschik, 
alleen omdat meermalen huichelaars, 
die argeloze zieltje willen vangen, hun 
kleding pover houden en tot het strikt 
noodzakelijke beperken! De schapen 
behoeven toch ook niet hun eigen vacht 
af te leggen, omdat soms de wolven zich 
daarmee bedekken?
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Colofon

tridentijnse 
HH. Missen

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Tel:  040/283 45 05    
Fax: 040/284 71 17
zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 

Zutphen
voor inlichtingen kunt u bellen naar de pri-
orij in Gerwen 
Tel: 040/283 45 05 

Voor HH. Missen op feest- en week-dagen, 
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies 
en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Gerwen.

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 
18.00 uur Lof met Rozenhoedje. 
Door de week: 
18.30 uur H. Mis

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.      

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag v.d. 
maand 19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Boeken

 Zoektocht door de wereld van het 
paranormale 

 door  Martie Dieperink            

 De H. Mis, een miskende schat door 
H. Leonardus van Porto Mauritio  

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 De Heilige Mis van de H. Pater Pio
 door pater Tarcisio O.F.M.Cap.   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 Rozenblaadjes: korte verhalen uit 
het leven van Jezus en Maria; 

 3 delen samen             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 

 €   7,50

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   1,00

€   5,65

€   6,60

€   9,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40
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Giften ter ondersteuning
Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften 
ter ondersteuning van ons werk zijn 
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciële steun voor het apostolaat van 
de Priesterbroederschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij in-
gesloten acceptgirokaart of overschrij-
vingsformulier.

Voor België:
E.H. R. Schmitt
Priorij van het Allerheiligste 
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Maria-Teresa Tauscher
Autobiografie

Moeder Maria-Teresa van de Heilige 
Jozef (Tauscher) schreef deze autobio-
grafie om  de wondervolle leiding van 
Gods Voorzienigheid bij het ontstaan 
en de snelle groei van de congregatie 
van de Karmel van het goddelijk Hart 
aan de eigen zusters bekend te maken.

€ 10,00

Helende handen, een le-
ven in context
Een geschiedenis van Pater Karel Houben 
in zijn en onze tijd                                 
drs. Peer H.M. Boselie

Pater Karel Houben: vanaf 3 juni 
2007 heilig.
Een leven van dienstbaarheid, 
van luisteren en van op biddende 
wijze harten, hoofden en soms 
ook lichamen helen, is op 11 dec. 
1821 in het kleine Zuid-Limburg-
se Munstergeleen begonnen.

€  14,95

Van heilige symbolen
Romano Guardini                                                                           
Nederlandse vertaling: dr. Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van 
dit kleine geschrift uit de pen van 
de bekende cultuurfilosoof Romano 
Guardini. De korte beschouwingen zijn 
inwendige ervaringen in de loop van 
een tiental jaren spontaan ontstaan. Zij 
bewijzen een prachtige dienst aan een-
ieder die, gewend geraakt aan gods-
dienstige uitwendigheden, op zoek gaat 
naar verdieping.

€ 2,50

EDITORIAL
In de school van Jezus kunnen wij 
leren ons leven tot gave te maken; 
doordat we Hem navolgen, groeit 
de bereidheid niet alleen iets van 
ons bezit te geven, maar juist ons-
zelf. 
Pater Jürgen Wegner

GOD IS DOOD
“Het centrum van Nietzsches den-
ken”, een biografisch en religieus-
filosofisch miniatuur.
Prof. Dr. Edith Düsing

DE KERK IN NEDERLAND EN BELGIË
De Kerk in Nederland en België in 
het begin van de 19de eeuw.
Kardinaal J. de Jong

JEZUS’ LIJDEN EN DOOD
De weg van Jezus tijdens zijn lijden 
en dood in woord en beeld.

IN BEELD EN GELIJKENIS
Het zout der aarde
J.P.M. van der Ploeg O.P.

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
De mens en zijn wereld

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
Waarom mogen katholieke geestelijken niet 

trouwen?

Heiligenlevens
H. Perpetua, martelares

De oefening der christelijke vol-
maaktheid
Welke mening wij bij onze werken moe-
ten hebben

Homilie van de H. Augustinus
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