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Geachte Lezers,

In Zijn Afscheidsrede heeft Christus gezegd: “Vrede laat Ik u na, Mijn vrede geef 
Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u”. (Jh. 14,27) Zijn vredesdaad 
is bestendig en heeft gevolgen voor tijd en eeuwigheid. Waar Zijn liefde is, is 
vrede! Mensen die haar ontberen, kunnen misschien wel vrede sluiten op aarde – 
‘wereldse vrede’ – maar hoe kort en onzeker is die!

De vredeloosheid van de wereld wordt door de protestanten op treffende wijze 
bezongen in het lied Geef vrede, Heer, geef vrede, geschreven door de doopsge-
zinde tekstdichter Jan Nooter († 1997): “De wereld wil slechts strijd. Al wordt het 
recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen 
triomfeert … ontluistert elke waarde …”. 

Nu, onze Heer wil Zijn vrede wel geven. Als het mensenhart zich maar voor 
Hem openstelt en zich bij Hem aansluit, dan komt er die vrede – vrede met God, 
met zichzelf en met de mensen om zich heen.

De diepere grond van de vredeloosheid van de mensen ligt in hun eigen bin-
nenste: strijd van de begeerlijkheden en hartstochten met elkaar en tegen elkaar, 
wat een gevolg is van de meest innerlijke vredeloosheid: onvrede met God. Al in 
de paradijstuin triomfeerden de leugens van Satan: “Heeft God u dan werkelijk 
verboden …?” en “Gij zult volstrekt niet sterven … uw ogen zullen opengaan …
gij zult gelijk aan God worden …!” (Gen. 3, 1 en 4 v.) Sinds de mens de aartsleu-
genaar meer dan God heeft geloofd, is alle onvrede op aarde gekomen. En hoe ziet 
de wereld er thans uit, nu God en Zijn geboden weer op grote schaal genegeerd 
worden? Waar is de dankbaarheid tegenover God, die ons Christus heeft geschon-
ken? Daarom is de vrede zo ver te zoeken!

Christus is “onze vrede en onze verzoening” (Litanie v.h. H. Hart)! Het bovenge-
noemd lied staat op een heel oude melodie geschreven, genomen uit Een devoot 
ende profitelyck boecxken (1539), waarop wij katholieken het lied Ik wil mij gaan 
vertroosten zingen (Cantemus Domino, nr. 84), wat op Zijn lijden betrekking 
heeft. Inderdaad, het zich vertroosten in Jezus’ lijden is heilzaam, want door Zijn 
kruisdood heeft Hij de prijs van onze redding en vrede betaald. Het geeft ons hoop 
en vertrouwen! Het geneest ons, daar het aanschouwen van Zijn Kruis de beste 
remedie is voor onze genot-, heb- en eerzuchtigheid. 

De priesters moeten de zielen de vrede van de gekruisigde en verrezen Christus 
overbrengen door Hem onverkort te preken en hun Zijn genade door de Sacra-
menten te geven, vooral door de H. Biecht en de H. Communie. Laten we veel 
bidden voor de priesters, want als zij dat naar behoren doen, trouw aan hun roeping 
en opdracht, bewijzen ze de zielen, de Kerk en de wereld de allergrootste dienst! 

“Vrede zij u!” (Lc. 24, 36; Jh. 20, 21) U hebt misschien ook al deze vrede van 
Christus in uw hart mogen bespeuren! Leef uit deze vrede, want die moet duren 
“in eeuwigheid!” (naar Is. 9,6)

Ik wens u een beschouwelijke passie- en zalige paastijd! 

Pater Carlo de Beer
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“Het experiment 
van de Traditie”

Zal de Priesterbroederschap St. Pius X echt de vrijheid hebben “het ex-
periment van de Traditie” door te voeren? Tweede en laatste deel van de 
weergave van het interview met Mgr. Fellay op “Radio Courtoisie” (26 
januari 2017)

Op 26 januari 2017 beantwoordde Bisschop Bernard Fellay, Algemeen Overste 
van de Priesterbroederschap St. Pius X de vragen van Pater Alain Lorans in 
een uur durend interview op “Radio Courtoisie”. Het is een vervollediging van 
het interview, dat Mgr. al op 29 januari jl. gaf aan Jean-Pierre Maugendre op 
“TV Libertés”.

… vervolg …

Vaticaan II en Amoris Lætitia 
leveren hetzelfde probleem. 

P. Lorans: Kardinaal Burke is van me-
ning dat de vier kardinalen het recht 
hebben de Heilige Vader broederlijke 
terecht te wijzen, maar zeer onlangs 
heeft kardinaal Müller, prefect van de 
Congregatie van de Geloofsleer, ge-
zegd, dat het geloof in Amoris Lætitia 
niet op het spel staat, en dat de kritiek 
niet in het openbaar had moeten ge-
beuren. Wat denkt u daarvan? 

Mgr. Fellay: Ik denk dat dit het pro-
bleem goed schetst. Het is hetzelfde 
als wat wij, Priesterbroederschap, al 
jarenlang doen met onze bezwaren 
tegen het Concilie. Hier komen ver-
schillende dingen samen. Ten eerste is 
er de strijd van de ideeën, ten tweede 
gaat het om diegenen, die ze versprei-
den. Dat overlapt elkaar ten dele. Er 

zijn er, die het probleem zien, maar 
die er niet over durven praten of die 
het er om verschillende redenen niet 
over willen hebben. Ze durven er 
niet over te praten, omdat ze denken, 
dat de H. Geest altijd het hoofd van 
de Kerk bijstaat. Het is de H. Geest, 
die de Kerk bestuurt door haar hoofd. 
De H. Geest kan zich niet vergissen, 
dus passen zij de onfeilbaarheid van 
de H. Geest automatisch ook toe op 
de plaatsbekleder van Christus. Door 
gebrek aan onderscheiding, diepte, op-
pervlakkigheid of omdat het gewoon 
makkelijker is, zeggen ze: “Alles wat 
de paus doet, is goed”. “Wat hij doet, 
kan niet verkeerd zijn.” Zo heeft men 
ons ook geantwoord, toen we het over 
het concilie hadden. Ook vandaag nog, 
verwijten sommigen het ons, en zeg-
gen dat we niet tegen het Concilie kun-
nen zijn, want het is een concilie van 
de Kerk, dus de H. Geest is er, en dus 
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is het goed, punt uit. Maar wij zeggen, 
dat er wel degelijk problemen zijn. En 
men geeft ons dan als antwoord: “Ja, 
zeker, sommigen hebben dit concilie 
verkeerd uitgelegd. Maar dat is niet 
het concilie!” Waarop wij antwoorden: 
“Zeker, maar zij steunen zich op de 
teksten zelf, en die zijn dubbelzinnig!”

Onze Roomse gesprekspartners gaan 
zover om te erkennen: “Ja, het is waar, 
bepaalde teksten zijn tegenstrijdig”. 
Zelfs Benedictus XVI, in zijn beroem-
de toespraak voor de Roomse Curie, 
Kerstmis 2005, erkende: “Ze hebben 
tegenstrijdige teksten gemaakt om tot 
een grotere meerderheid te komen, tot 
een grotere consensus”. Maar men zal 
ons altijd antwoorden, dat een katho-
liek deze teksten alleen in katholieke 
zin mag begrijpen. Hij moet dus zelf 
alle interpretatiemogelijkheden uitslui-
ten, die tegengesteld zijn aan wat de 
Kerk reeds heeft geleerd. Dat klopt in 
principe, en dat hebben we altijd ge-
zegd. Dat is nu net het criterium dat 
Mgr. Lefebvre ons heeft gegeven ten 
aanzien van het concilie: wij aanvaar-
den alles in het concilie wat getrouw 
is aan de Traditie. Wat twijfelachtig of 
dubbelzinnig is, aanvaarden wij voor 
zover men het kan begrijpen zoals de 
Kerk altijd heeft geleerd. En wij gaan 
verder met Monseigneur en zeggen: er 
is nog een derde categorie documen-
ten die niet alleen dubbelzinnig, maar 
ronduit fout zijn. En die teksten zijn 
voor een groot deel al door de Kerk 
veroordeeld, en dus doen wij dat ook. 
Dit is niet ons eigen persoonlijk oor-
deeltje – wij zijn geen protestanten – 
het is het oordeel van de Kerk zelf, die 

heeft gesproken en de dwalingen heeft 
veroordeeld.

Dat is ons standpunt. Wij zeggen: “De 
enige katholieke manier om het con-
cilie goed uit te leggen, is dit te doen 
in het licht van de Traditie”. Maar het 
probleem is, dat men wel dit princi-
pe aanvaardt, maar ons tegelijk ant-
woordt: “Het wordt al op katholieke 
manier uitgelegd”. Daarop antwoorden 
dan weer: “Open je ogen, kijk om je 
heen! De werkelijkheid ziet er anders 
uit. Theoretisch zou het zo moeten 
zijn, maar in de werkelijkheid hebben 
we een gigantisch probleem”. Dat zie 
je duidelijk aan Amoris Lætitia. Er is 
een kardinaal Müller, die zegt: “Die 
tekst gaat niet tegen het geloof, men 
kan hem uitleggen op een katholieke 
manier. Degenen die het niet op een 
katholieke manier uitleggen, zijn fout”. 
Zo duidelijk zegt hij dat wel niet, want 
dan zou hij te zeer zijn eigen baas vi-
seren. Opvallend is vooral, wat niet 
gezegd wordt, maar wel bijzonder 
belangrijk is … En de vier kardina-
len hebben heel juist gewezen op de 
open wonde in de leer die hier ontstaat. 
Want men opent hier een mogelijkheid 
voor gescheiden “hertrouwden”, en dat 
recht heeft men niet. Heel eenvoudig. 
Dan is er ook nog kardinaal Müller, 
die zegt: “We hebben geen deur  ge-
forceerd, we hebben de goddelijke Wet 
niet overtreden”. … Officieel klopt dat, 
maar de werkelijkheid is, dat een aan-
tal bisschoppenconferenties nu al heb-
ben aangeduid, waar ze met die tekst 
naartoe willen.

P. Lorans: En dit in laks-toegeeflijke 
richting?
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Mgr. Fellay: Vanzelfsprekend. En an-
deren weer, gelukkig, zoals de Poolse 
bisschoppen, in katholieke zin. Dus 
wat gebeurt er? Voor een katholiek 
staan geloof en zeden op eenzelfde ni-
veau. Kerk en paus zijn daarin onfeil-
baar, tenminste in zoverre de paus van 
die onfeilbaarheid gebruik wil maken. 
Dit was altijd de leer van de Kerk: men 
mag niet de Communie uitreiken aan 
iemand die in staat van doodzonde is. 
Dat is heel eenvoudig. Dus kan men 
aan iemand die in concubinaat leeft, 
wat per definitie een staat van dood-
zonde is, de Communie niet uitreiken.

De enige “grijze zone”, waarvan men 
zou kunnen spreken, maar ze is niet 
echt grijs, is die, welke tegenwoordig 
alsmaar vaker voorkomt met de op-
nieuw samengestelde gezinnen, waar 
kinderen zijn uit verschillende ver-
bindingen. In zoverre deze mensen 
bereid zijn niet verder met elkaar om 
te gaan als gehuwden, dus willen le-
ven als broer en zus, kan hun worden 
toegestaan verder onder hetzelfde dak 
te wonen. Dat kan alleen als er belang-
rijke dingen op het spel staan, zoals het 
welzijn van de kinderen. Men zal dus 
dit soort mensen waarschuwen: “Als 
jullie naar de hemel willen, is er maar 
één middel: vrij van zonde leven. Dus 
leven als broer en zus. Dus niet het bed 
delen, niet dezelfde slaapkamer. Dat 
kan misschien moeilijk zijn, maar al-
leen zo wordt een leven mogelijk dat 
vrij is van zonde. Men kan hun vanaf 
dan, discreet, niet in het  openbaar, de 
Communie uitreiken. Maar wij moeten 
er zeker van zijn dat ze werkelijk als 
broer en zus leven. Ze moeten eerlijk 
zijn. De goede God weet alles, men-

sen kan men bedriegen, maar God niet. 
Door te communiceren, betuigt men 
een eenheid met God, en dat men dus 
in vrede is met Hem. Men moet eerst 
gaan biechten, alvorens Onze Heer te 
ontvangen. Welnu! Als men in orde is 
met de goede God, kan men de Com-
munie ontvangen. Maar ik vraag me 
af, hoeveel van diegenen, die zich 
“gescheiden hertrouwd” noemen, ook 
werkelijk als broer en zus leven. Er 
zijn er, maar niet veel.

Nu, echter, wetten uit te vaardigen, 
die doen alsof dit soort situaties de 
algemene regel zijn, is de dingen om 
hun kop zetten. Het is alsof men geen 
verkeersregels maakt voor bestuurders 
die rijden zoals het hoort, maar alleen 
voor degenen, die ongelukken veroor-
zaken. Nee, men maakt toch wetten, 
opdat de bestuurders correct rijden, 
en niet alleen voor hen, die brokken 
maken. De wetten worden gemaakt 
om te voorkomen dat er ongelukken 
ontstaan. In dit geval maakt men juist 
wetten, die ervan uitgaan, dat men 
brokken maakt. Dat is de zaken om-
draaien. Dit is een omkering, en in de 
strijd van de ideeën is dit werkelijk 
zwaarwegend.

Zijn doctrinaire gesprekken met 
Rome in de huidige omstandighe-

den nog zinvol? 

P. Lorans: In het begin zei u, dat de 
strijd van de ideeën nog steeds dezelf-
de gebleven is, en vorig jaar verklaar-
de u na afloop van uw ontmoeting met 
paus Franciscus, dat de doctrinaire 
gesprekken zouden worden voortge-
zet, dat bisschoppen onze seminaries 
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zouden bezoeken en gesprekken zouden 
voeren over thema’s zoals godsdienst-
vrijheid, oecumenisme, nieuwe Mis. 
Gaan deze gesprekken ook werkelijk 
door? En, in het licht wat u ons zojuist 
hebt verteld, denkt u dat deze gesprek-
ken ergens toe dienen?

Mgr. Fellay: Op de eerste vraag of ze 
werkelijk doorgaan, antwoord ik “ja”. 
Er is een onderbreking geweest, maar 
dat lag aan de normale procedure. Dus 
dat wordt hervat. Wat erg interessant 
is, is dat zowel Rome als wij deze ge-
sprekken willen. Misschien niet met 
hetzelfde doel, maar ik denk, dat we 
elkaar evengoed aan het einde zullen 
vinden. Waarom? Omdat het voor ons 
heel belangrijk is, en we hebben het 
vanaf het begin laten weten, toen wij 
zeiden, dat we problemen hebben met 
bepaalde verklaringen van het concilie. 
Niet wij  persoonlijk, maar omdat deze 
verklaringen tegengesteld zijn aan wat 
de Kerk altijd heeft geleerd en gedaan. 
Daar gaat het ons om! Als men er als-
maar op hamert, dat de Kerk onfeilbaar 
is, moet men dit probleem aanpakken. 
Als zij werkelijk onfeilbaar is, hoe kan 
zij zich dan ineens tegenspreken? Dit 

soort ernstige dingen kan men niet zo-
maar oplossen door zich alleen maar 
te beroepen op het gezag. Men kan 
niet gewoon zeggen: het gezag heeft 
gesproken, dus: amen! Roma locuta, 
causa finita! Neen … Natuurlijk erken-
nen wij het gezag, maar men kan pas 
van de onfeilbaarheid genieten in bui-
tengewone omstandigheden, die door 
God zijn voorzien! Voorwaarde is, dat 
men verbonden blijft met het geloofs-
goed, dat de goede God aan de Kerk 
heeft toevertrouwd. Het gezag heeft de 
opdracht dat door te geven. Getrouw 
bewaren en zorgvuldig doorgeven! 
Het gaat dus om iets absoluut objec-
tiefs, waaraan dit gezag onderworpen 
hoort te zijn. Het gezag kan met het 
geloofsgoed niet willekeurig omgaan, 
volgens wat haar daarin wel of niet 
bevalt. Zo niet! Dat is nu net het grote 
probleem dat wij Rome voorhouden, 
wanneer het over het concilie gaat.

P. Lorans: In wat u ons net heeft ge-
zegd, kunnen we uw grondige afkeu-
ring van Amoris Laetitia merken, 
omdat het twijfel zaait, waar vroeger 
klaarheid heerste. Zijn in deze context 
de doctrinaire gesprekken van enig 
nut?

Mgr. Fellay: Daarop antwoord ik 
“ja”. Ze zijn zelfs nuttig. Misschien 
niet al op dit ogenblik, maar wel op 
langere termijn. Het gaat tenslotte om 
de ideeën en die bewegen de mensen. 
Een dwaling heeft tragische gevolgen 
voor het praktische leven van de men-
sen, en zeker een dwaling in de leer. 
Bij een dwaling op zedelijk gebied 
ziet men de gevolgen nog veel snel-
ler. Bij een zuiver leerstellige dwaling 

Het gebouw van de Congregatie van de 
Geloofsleer in het Vaticaan
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worden de gevolgen pas later zicht-
baar. Wanneer bijvoorbeeld iemand 
de Drie-eenheid ontkent, zal dit geen 
onmiddellijke, praktische gevolgen 
kennen, maar wel op langere termijn. 
Het is indrukwekkend, hoe een kleine 
fout in het begin op den duur zo gro-
te gevolgen kan hebben. Het geloof is 
net een trui, alle steken moeten er zijn. 
Haal er één steek tussenuit en de hele 
trui rafelt uiteen. Tenslotte is er niets 
meer. In deze tijd van verwarring is 
het belangrijk stand te houden en de 
belangrijkste principes in herinnering 
te blijven brengen. Dan heeft men al 
een zeer belangrijk werk verricht. Men 
zal niet een onmiddellijk resultaat zien. 
Maar op den duur zal het zich doorzet-
ten. Maar dat veronderstelt, dat men 
niet ophoudt te strijden. 

In die zin is het voor mij van kapitaal 
belang, dat Rome bereid is van ge-
dachten te wisselen. Niet alleen stem-
men ze ermee in, ze zeggen ons zelfs, 
dat we deze zaken moeten bespreken. 
En ook dat is iets nieuws sinds ander-
half of twee jaar. Er ontstaat een nieuw 
standpunt: in deze gesprekken probeert 
Rome niet, of niet langer, ons de mo-
derne lijn over oecumenisme, gods-
dienstvrijheid, Nostra Ætate, en zelfs 
niet eens de liturgische hervorming op 
te leggen. Tijdens de afgelopen 40-50 
jaar zijn net deze vier punten altijd 
onze grote stokpaarden geweest. En 
nu plots zegt men ons: “Ja, we moeten 
echt over deze punten discussiëren”. 
Aan de ene kant erkent men dat er fou-
ten zijn gemaakt, misbruiken, excessen 
zijn. Wel is men niet zo ver gegaan om 
te zeggen, dat de concilieteksten zelf 
verkeerd zijn, maar men geeft wel toe, 

dat er iets mis is. Men geeft toe, dat 
er dubbelzinnigheden zijn die moeten 
worden weggeruimd. En Rome zegt 
ons uitdrukkelijk: “Deze gesprekken 
zullen ons daarmee helpen”. We zijn 
een beetje als een soort katalysator om 
te proberen om dit magma van vreem-
de, verkeerde, verwarde gedachten en 
halve waarheden te zuiveren. En dat is 
zeer positief.

Maar er is aan de andere kant iets, 
waarover ik zeer verbaasd en tegelij-
kertijd zeer gelukkig ben. Ik hoop dat 
het op een dag voor iedereen zichtbaar 
zal worden. Het gaat om iets, wat niet 
de gedachte is van een of twee men-
sen, maar waarlijk iets dat zich begint 
door te zetten als de lijn van de Kerk. 
Een klein zinnetje vat dit novum sa-
men. Het komt van Mgr. Pozzo, onze 

gespreks-
partner in 
Rome en 
s e c r e t a -
ris van de 
Commissie 
E c c l e s i a 
Dei. Hij 
v e r k l a a r t 
tegenover 

ons, dat zaken als oecumenisme, 
godsdienstvrijheid, zelfs de liturgi-
sche hervorming en Nostra Ætate, 
geen “criteria zijn van katholiciteit”. 
Wat betekent dat, “criteria van katho-
liciteit”? Het gaat hier om de absoluut 
noodzakelijke elementen, die men 
moet onderschrijven om katholiek te 
heten. Met andere woorden, als boven-
genoemde punten geen criteria meer 
zijn van katholiciteit, dan heeft men 
het recht anders te denken en te spre-
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ken. En dat zorgt er niet langer voor, 
dat men geen katholiek meer zou zijn. 
Dat heeft Mgr. Pozzo openlijk ver-
klaard. Dat is zeer belangrijk.

Ik verwacht, dat men nu omwille van 
ons gedurende een zekere tijd het debat 
zal aangaan. Zal dat openbaar zijn of 
achter gesloten deuren? Maar in feite 
is het debat al aan de gang. Een debat 
met de super-progressieven, diegenen, 
die paus Benedictus XVI verweet, van 
het Tweede Vaticaans Concilie een 
“super-dogma” te maken, en die het de 
Kerk absoluut willen inhameren, dat 
die vier punten verplichten. Het gaat 
hier tenslotte om het fundament van 
“de Kerk van vandaag”. En nu ineens 
zegt men: “Men is niet verplicht deze 
punten aan te hangen om katholiek te 
zijn”. Het moge duidelijk zijn, dat het 
hier om een zaak van kapitaal belang 
gaat. Het gaat om een grote strijd van 
ideeën. En dan gaan er overal stemmen 
op die zeggen, dat men de Priester-
broederschap onder deze voorwaarden 
niet mag toelaten. We zullen zien.

Het gaat niet op de eerste plaats 
om een canonieke structuur, maar 

om de werkelijke vrijheid “het 
experiment van de Traditie” door 

te voeren.

P. Lorans: Over het toelaten van de 
Priesterbroederschap gesproken … 
Er bestaat een voorstel van canonie-
ke status van de kant van Rome. Men 
heeft het over een persoonlijke prela-
tuur, en onlangs heeft Mgr. Schneider 
verklaard, u uitgenodigd te hebben 
om dat voorstel van canonieke status 
te aanvaarden zonder op een perfect 

voorstel te wachten. Hebt u zo’n uit-
nodiging ontvangen? En zo ja, wordt 
dan een leerstellig akkoord dan naar 
de tweede plaats verdrongen? Wat is 
in deze precies het standpunt van de 
Priesterbroederschap? 

Mgr. Fellay: Mgr. Schneider heeft 
mij inderdaad geschreven, maar dat 
is zeker al een jaar geleden. Dus van 
hem heb ik niets van recente datum. 
Maar de moeilijkheid ligt niet in de 
canonieke structuur. Ik vind name-
lijk, dat die structuur op zich goed in 
elkaar zit. Er zijn natuurlijk nog wel 
punten, laten we zeggen details, die 
geperfectioneerd kunnen worden. Het 
algemene plan is passend, het voldoet 
aan onze behoeften. In zoverre ben 
ik tevreden. Het ware probleem is de 
strijd van de ideeën. Zal een Kerk die 
ons sinds 40 jaar een modernistische 
lijn wil opleggen, waartegen wij ons 
altijd hebben geweerd, en waarvoor 
men ons “schismatiek” heeft genoemd 
… nu bereid zijn, ons op onze weg te 
laten voortgaan? Het was Mgr. Le-
febvre die er ooit over sprak ons toe 
te laten “de ervaring van de Traditie” 
te maken. Zullen zij ons onze gang 
laten gaan, ja of nee? Of zullen ze 
ons opwachten bij de hoek van de 
straat, en ons morgen vertellen, dat 
we ons nu op een lijn moeten stellen, 
waartegen we eerst 40 jaar hebben 
gevochten, en die zij nog altijd niet 
willen opgeven? Werkelijk, het is al-
lemaal mogelijk.

Met deze nieuwe opening, waardoor 
men bovengenoemde dingen niet meer 
tot criterium maakt van katholiciteit, 
lijkt een nieuwe weg ingeslagen. Is 
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het alleen maar een opening of wer-
kelijk een nieuwe weg? En is het dan 
ook nog veilige weg? Kunnen we echt 
doorgaan, zoals we tot nu toe hebben 
gedaan? En voor ons blijft het wel 
duidelijk, dat dit nog niet het einde 
van de strijd zal zijn. Dwaling blijft 
dwaling. Net zoals gisteren blijven we 
ervan overtuigd, dat in de Kerk dwa-
lingen zijn verspreid, die bezig zijn 
haar te doden. Natuurlijk begrijpen 
we wel, dat er tijd voor nodig is om 
haar te reinigen, om de dwalingen te 
verwijderen. Dat begrijpen wij heel 
goed. Mensen verandert men niet in 
een handomdraai. Er zijn veel slechte 
gewoonten aangenomen. Mocht het er 
alleen nog maar om gaan de heiligheid 
in de liturgie te doen terugkeren, dan 
zien we goed in, dat dit niet zo maar 
binnen een week op te lossen is.

Maar is men werkelijk bereid de lijn 
die men sinds het concilie heeft opge-
legd, te verlaten? Op dat gebied stellen 
wij vast, dat de gezaghebbende stem-
men ons antwoorden: “Nee, wij gaan 
door”. En wij dan, blijven wij vogel-
vrijen? Een soort getolereerde vogel-
vrijen? Met de huidige paus Franciscus 
kan men met verbazing zeggen: meer 
dan alleen maar getolereerd. Maar toch 
aan de rand staand. Gaat het daarbij 
blijven, of gaat men ons willen mee-
sleuren met de stroom, die bezig is de 
Kerk te doden? Dat is de hele vraag! 
Zolang daarover geen duidelijkheid 
bestaat, kunnen we geen stap vooruit 
zetten.

“Onder ons bisschoppen zijn er 
velen die net zo denken als u.”

P. Lorans: Bij het begin van ons ge-
sprek, vertelde u ons, dat de zaken ge-
leidelijk een beetje waren veranderd. 
Onder die veranderingen kan men de 
houding van kardinaal Burke vermel-
den, die van Mgr. Schneider of die 
van de Poolse bisschoppen die strij-
den tegen een lakse uitleg van Amoris 
Lætitia. Maar hebt u ook persoonlijk 
contact met bisschoppen? Bisschop-
pen, die zeggen: “Hoewel u ‘vogelvrij-
en’ bent, ‘randfiguren’, verricht u in 
onze ogen een belangrijk werk, want 
ook wij willen niet meewerken aan de 
zelfmoord van de Kerk”. 

Mgr. Fellay: Ja, we hebben enkele 
contacten. En er komen zelfs contac-
ten bij. Natuurlijk is het niet de grote 
massa. Maar we hebben ze toch. En 
dat is een heel belangrijk element in de 
strijd. Maar dat ziet men zo duidelijk 
niet bij ons in de Traditie, omdat deze 
contacten discreet verlopen. De men-
sen zien gewoon, dat de dingen nog 
altijd slecht gaan, maar verder niets. 
Ze weten doorgaans niet van een ander 
element, dat wel reëel is en dat voor 
mij van dag tot dag sterker wordt, 
namelijk een verlangen naar hernieu-
wing, tot terugkeer naar de Traditie, 
om precies te zijn. Er zijn dus een 
aantal geestelijken die de nieuwighe-
den gaan aanvechten, niet zo sterk als 
wij, ook niet zo openbaar als wij, maar 
even sterk op het niveau van de ideeën.

Onlangs ontmoette ik een bisschop die 
door het Motu Proprio van Benedictus 
XVI de oude Mis had ontdekt. Toen 
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hij ze is gaan bestuderen, kwam hij 
tot de vaststelling, dat de nieuwe Mis 
de “kern van de ritus” heeft aangetast. 
Dus is hij, uit zichzelf, tot dezelfde 
conclusie gekomen, die ons hoofdver-
wijt is aan de nieuwe Mis. Kijk, een 
bisschop die tot dezelfde conclusie 
komt, gewoon, omdat hij eerlijk is. 
Vanzelfsprekend trekt hij er zijn con-
clusies uit, voor hem en voor zijn bis-
dom. En hij is niet de enige. Een tijdje 
later krijg ik een brief van een andere 
bisschop, die me zei: “Houd u taai, op 
al die punten: vrijheid van godsdienst, 
oecumenisme, Nostra Ætate, de ver-
houding tot de andere godsdiensten … 
Wanneer men het over Nostra Ætate 
heeft, gaat het niet alleen maar over 
de joden, maar ook over moslims, 
boeddhisten, hindoes … dus over alle 
niet-christelijke religies. Het is veel 
omvattender”. En deze bisschop voegt 
er nog aan toe: “In de hiërarchie zijn 
wij met velen, er zijn veel bisschoppen, 
die denken als u”. Het spreekt vanzelf, 
dat ze dit niet in het openbaar zeggen, 
want het zou hen de kop kosten. Maar 
toch, ze denken na en ze zien de toe-
stand. In feite rekenen deze mensen op 
ons, rekenen op ons als … – het is een 
modern woord, maar we proberen het 
op de juiste manier te gebruiken – als 
getuigenis. Om een meer traditionele 
uitdrukking te gebruiken: als een licht-
baken. Hoewel we ons daarmee niet in 
de kijker willen zetten. Ze verwach-
ten van ons, dat wij heel eenvoudig 
het licht vertegenwoordigen, dat al-
tijd dat van de Kerk is geweest. Zij 
zeggen: “Jullie vangen de klappen op, 
maar weet, dat we aan jullie kant staan 
en jullie steunen”.

P. Lorans: Zijn er onder de bisschop-
pen die u zeggen: “Geef niet toe op 
het gebied van oecumenisme, liturgie, 
godsdienstvrijheid …”, ook Franse 
bisschoppen bij?

Mgr. Fellay: Er zijn er, hoewel ze niet 
altijd even duidelijk zijn. Maar er zijn 
er tenminste! Het is interessant genoeg 
dat te zien. Het is een wereldwijd fe-
nomeen. Er zijn er in alle landen, 
meer of minder natuurlijk. Er is een 
bepaald deel – niet zeer groot – van de 
bisschoppen, die nu bezig is, een heel 
aantal dingen te herzien. En dat terwijl 
ze nog altijd geremd worden door een 
systeem, wat elke reactie bemoeilijkt, 
omdat dit onmiddellijk explosieve toe-
standen veroorzaakt, die moeilijk in de 
hand te houden zijn. Het is moeilijk te 
weten, hoe men moet handelen om de 
toestand te genezen. Uiteindelijk moet 
er een teken komen van de leiding, het 
hoofd. En zolang het hoofd niets doet, 
zal iedere reactie een bron van con-
flicten betekenen. Wij zijn al 50 jaar 
bezig, maar op een bepaald moment 
zal de goede God het hoogste gezag de 
leiding van deze beweging laten over-
nemen. Tot dan moeten we standhou-
den. Natuurlijk is het een kwestie van 
behoedzaamheid, zodat ons standpunt 
zoveel mogelijk vrucht moge dragen. 
En dat betekent niet noodzakelijk het 
meeste kabaal maken. Dat moet men 
ook begrijpen, en dat is heel belang-
rijk.

“Het experiment van de Traditie”
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De zege van het Onbevlekt Hart 
bespoedigen door onze gebeden 

en offers. 

P. Lorans: U zegt, dat we moeten 
standhouden. U heeft ook aan de 
priesters en de gelovigen gevraagd 
om tijdens dit jaar 2017 een wer-
kelijke verering te hebben voor On-
ze-Lieve-Vrouw. Bij gelegenheid van 
de honderdste verjaardag van de ver-
schijningen van Fatima lanceerde u 
een Rozenkranskruistocht. Past die 
oproep tot vuriger gebed in het kader 
van de strijd, waarover u het net in de 
loop van ons gesprek hebt gehad?

Mgr. Fellay: Dat maakt zeer zeker 
deel uit van die grote strijd. En daarbij 
sluit ik een gegeven in, dat we nooit 
moeten vergeten, namelijk dat de 
Kerk geen zaak is van alleen mensen. 
Zij heeft een menselijk deel, omdat 
zij bestaat uit mensen, maar wezen-
lijk, in haar essentie is zij bovenna-
tuurlijk. Zij heeft elementen en zelfs 
fundamentele elementen, die boven de 
mensen, hun vermogens, hun overwe-
gingen en hun middelen uitgaan. Voor 
het welzijn van de Kerk en voor ons 
als leden ervan, moeten we – als wij 
het goede voorhebben met de Kerk 
– noodzakelijkerwijze beroep doen 
op bovennatuurlijke middelen. Dat 
is de enige manier om de strijd cor-
rect te strijden. En deze strijd vereist 

om op de eerste plaats een beroep te 
doen op de goede God zelf en op Zijn 
heiligen. De H. Maagd Maria heeft 
voor mij zeer duidelijk getoond,  dat 
dit tijdperk het hare is, en dit door de 
uitdrukkelijke wil van de goede God. 
We moeten onze toevlucht nemen tot 
haar, naar haar luisteren en doen wat 
zij ons vraagt. Nu zegt zij ons echter: 
“Gebed en offers, bid iedere dag het 
Rozenhoedje.” Dit is actueler dan ooit. 
Volgens mij is, wat zich nu afspeelt, 
de verwerkelijking van Fatima. Er zijn 
dingen die men ons niet heeft gezegd, 
maar op het einde zullen we de zege 
van Maria beleven. God weet hoe. 
Die zege  van het Onbevlekt Hart van 
Maria zal er nu juist komen door een 
beslissing van de paus, door een han-
deling van het gezag. Men vraagt zich 
af, hoe dat gaat gebeuren, maar dat is 
niet onze zaak. Die zege bij de goede 
God af te smeken, dat is onze zaak!

… einde …

Noot van de uitgever: de titel, de ondertitels en het vetgedrukte van sommige 
delen is door DICI toegevoegd.
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

Het katholieke Priesterschap
73. Wat is een katholieke priester?

Een katholieke priester is plaatsvervan-
ger van Jezus Christus op aarde. Door 
de priesterwijding is hij op de eeuwi-
ge Hogepriester gelijkend, en heeft hij 
aandeel gekregen in diens macht. Hij 

alleen heeft de macht om het Misoffer 
op te dragen, zonden te vergeven, te 
zegenen en te wijden.

Priester- en diakenwijdingen op 15 juli 2012  
in het Seminarie St. Thomas van Aquino, Winona (VS)

“Het experiment van de Traditie”
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De priester is dus niet op de eerste 
plaats voorzitter bij een gemeenschaps-
viering, maar hij heeft volmachten, die 
de gewone gelovige niet bezit. Christus 
heeft namelijk tot de apostelen en niet 
tot alle leerlingen gezegd: “Doe dit tot 
Mijn gedachtenis”. (Lc. 22, 19)

De belangrijkste en voornaamste taak 
van de priester is het opdragen van het 
H. Misoffer. “Want iedere hogepries-
ter wordt uit de kring van de mensen 
genomen, en ten bate van de mensen 
aangesteld voor hun betrekkingen tot 
God, om gaven en offers te brengen 
voor de zonden.” (Hebr. 5, 1) Bij de 
overhandiging van kelk en pateen zegt 
de bisschop in de oude ritus van de 
priesterwijding tot de neomist: “Ont-
vang de macht, het Offer op te dragen 
en Missen te lezen, zowel voor de le-
venden als voor de overledenen”. (Pon-
tificale Romanum) 

De volmacht om zonden te vergeven, 
heeft Christus aan de apostelen en hun 
opvolgers na Zijn opstanding verleend: 
“ … Nogmaals zei Hij hun: Vrede zij u! 
Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo 
zend Ik u. En toen Hij dit had gezegd, 
blies Hij over hen, en sprak: Ontvang 
de H. Geest. Wier zonden gij vergeeft, 
hun zijn ze vergeven; wier zonden gij 
behoudt, hun zijn ze behouden”. (Jh. 
20, 21 e.v.)

Het raakt de fundamenten van de ka-
tholieke Kerk, wanneer Pater Dr. Pe-
sch schrijft: “Veel van wat nu voor ons 
in de Kerk vanzelfsprekend is, was 
in de gemeenschappen van de eerste 
christenen onbekend. Er waren geen 
paus en bisschoppen, geen priesters en 

geen ondergeschikten en meerderen. 
Er was voor de geldigheid van Mis of 
vrijspraak geen binding aan bepaalde 
wijdingen.”1  Dergelijke ketterse uit-
spraken zijn tegenwoordig geen uit-
zondering. Op zichzelf zijn ze niets 
nieuws, want hetzelfde beweerden in 
de 16e eeuw de protestanten al. Het 
Concilie van Trente heeft hun valse 
leringen plechtig veroordeeld: “Als ie-
mand zegt: dat het Priesterschap of de 
heilige Wijding geen echt Sacrament 
is in eigenlijke zin, door Christus in-
gesteld, en alleen maar een menselijk 
verzinsel, uitgedacht door lieden die 
niet op de hoogte zijn met kerkelijke 
zaken, of zegt, dat het slechts een of 
ander ceremonieel is om de bediena-
ren van het goddelijk Woord en van 
de sacramenten te kiezen, hij zij in de 
ban.”2 “Als iemand zegt: dat er in de 
katholieke Kerk geen hiërarchie is door 
goddelijke verordening ingesteld, die 
uit bisschoppen, priesters en dienaren 
bestaat, hij zij in de ban.”3 De ontken-
ning van deze principiële waarheden 
is natuurlijk ook bevorderlijk voor het 
gebrek aan priesters, want welke jonge-
man wil nu zo’n onbaatzuchtig beroep 
kiezen, als hij gelooft, dat Christus het 
Priesterschap niet eens heeft willen in-
stellen.

Toen Benedictus XVI in zijn brief bij 
het begin van het priesterjaar uitvoerig 
pastoor van Ars, Johannes Maria Vian-
ney, citeerde, was de openbare reactie 
koel. “Intern zorgden de citaten in de 
katholieke Kerk in Duitsland voor ont-
steltenis. In het pauselijk schrijven aan 
de priesters stond: ‘Oh, hoe groot is 
toch de priester! (…) God gehoorzaamt 
hem: hij spreekt twee zinnen, en op zijn 
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woord daalt de Heer van de 
hemel neer en sluit zich op 
in een kleine Hostie’.” Dit 
schrijven bevat zinnen die 
“niet van deze tijd zijn”, 
zei de decaan van de katho-
liek-theologische faculteit 
van de universiteit Freiburg, 
Magnus Striet. “Vooral in 
Duitsland zorgt één vraag 
voor grote onrust: Staat de 
paus theologisch dichter bij 
de Piusbroeders dan tot nu 
toe bekend was?”, schreef de 
Eβlinger Zeitung?4

Trouwens, men schijnt zich, tenminste 
in Duitsland in sommige kringen, juist 
te verheugen over het gebrek aan pries-
ters, omdat dat zorgt voor een argument 
om leken steeds meer priesterlijke ta-
ken te geven. De ingrijpende reorga-
nisaties van de zielzorg in Duitsland 
lijken die betekenis te hebben. Pastoor 
Dr. Guido Rodheudt, priester van het 
diocees Aken en een van de sprekers 
van het ‘netwerk van katholieke  pries-
ters’, dat zich tegen deze ontwikkelin-
gen verzet, zegt hierover: “In mijn bis-

dom zijn mij talrijke gevallen bekend, 
waarin priesters verhinderd werden de 
H. Mis op te dragen, omdat men in de 
parochiebesturen de voorkeur had ge-
geven aan ‘woorddiensten’. … In mijn 
omgeving moest een gepensioneerde 
geestelijke in goede gezondheid thuis 
op de schrijftafel celebreren – op ge-
zichtsafstand van de kerk, waarin hij 
tientallen jaren als pastoor dienst deed, 
– omdat hij niet meer als celebrant van 
een openbare Misviering gewenst was 
met de reden, dat men zich tenslotte op 
een priesterloze tijd moest voorberei-
den.5

74. Zijn dominees van protestantse gemeenschappen  
met hem gelijk te stellen?

De dominees van de protestantse ge-
meenschappen zijn geen priesters, maar 
leken. Dit geldt ook voor voorgangers 
van de anglicaanse gemeenschappen. 
Deze bedienaren van de religie hebben 
dus geen macht om brood en wijn in 
het Lichaam en Bloed van Christus te 
veranderen en om zonden te vergeven.

De priesterlijke volmachten zijn door 
de apostelen via hun opvolgers aan de 
bisschoppen en priesters van tegen-
woordig doorgegeven. Dit noemt men 
apostolische successie. Is deze succes-
sie eenmaal afgebroken, zoals bij de 
protestanten het geval is, dan zijn ook 
de volmachten verloren.
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Vandaar dat het een schandaal was toen 
in 1977 180 geestelijken van het dio-
cees Rottenburg in een brief aan hun 
protestantse ‘ambtsbroeders en -zus-
ters’ van de evangelische landskerk 
Württemberg, deze als “ambtsdragers 
met dezelfde volmacht en dezelfde 
verantwoording” erkenden. Dat deze 
theologen geen katholieke opvatting 
van het Priesterschap meer hadden, 
wordt ook duidelijk, omdat zij be-
klemtoonden, dat zij “een offertheorie 
hadden opgegeven, die de indruk zou 
kunnen wekken, dat Jezus’ Kruisoffer 
voor onze verzoening met God steeds 
opnieuw moest worden gebracht, dan 
wel hernieuwd. … Over het geheel 
bezien, menen wij tegenwoordig een 
bijbels gefundeerde en zinvolle avond-
maalpraktijk te hebben,  die ook de 
goedkeuring van de hervormers zou 
kunnen wegdragen”. Men ziet hier de 
samenhang tussen Misoffer en Pries-
terschap: Wie het Misoffer ten gunste 
van een protestants avondmaal opgeeft, 
kan ook geen juist begrip van het Pries-
terschap meer hebben en ziet daarom 
geen verschil meer tussen katholieke 
en protestantse ‘leiders’. De theologen 
van het diocees Rottenburg verdedig-
den in hun brief dus niet mis te ver-
stane ketterijen, de bisschop volstond 
echter met de opmerking, dat dit een 
beperking van de katholieke leer was, 
en nam geen maatregelen.6

Nog erger is, dat paus Johannes Pau-
lus II zelf meermalen samen met pro-
testantse dominees liturgische taken 
heeft verricht, waarbij deze protestan-
ten priesterlijke of bisschoppelijke ge-
waden droegen. Zo gaf hij bijvoorbeeld 
op 29 mei 1982 samen met de angli-

caanse aartsbisschop Runcie, die in vol 
bisschopsornaat optrad, de zegen.

Kardinaal Kasper heeft in een rede in 
de Engelse St. Albans Cathedral op 17 
mei 2003 de katholieke leer over de 
priesterwijding in twijfel getrokken, 
door te zeggen, dat het bij de apostoli-
sche successie niet ging om een “his-
torische keten van handoplegging, die 
via eeuwen teruggaat naar een van de 
apostelen”. Dit zou een zeer mechani-
sche en individualistische benadering 
zijn, die historisch nauwelijks bewezen 
en gefundeerd zou kunnen worden.7 De 
kardinaal kreeg daarop evenwel enige 
weerstand en krabbelde in een lezers-
brief in Die Tagespost van 25 septem-
ber 2003 enigszins terug. Hij zou niet 
hebben beweerd dat anglicaanse wij-
dingen “geheel geldig” zouden zijn. 
Zijn er dan tegenwoordig ook wijdin-
gen die gedeeltelijk geldig zijn? Geluk-
kig schijnt men deze koers niet verder 
te hebben gevolgd. Tot heden werden 
bij mijn weten alle anglicanen die tot 
het katholicisme zijn overgegaan in de 
katholieke Kerk opnieuw gewijd, wan-
neer zij daar het priester- of bisschop-
sambt zouden uitoefenen.
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75. Kan alleen een man tot priester worden gewijd?

Alleen een gedoopte man kan geldig 
de priesterwijding ontvangen. Dit staat 
vast volgens de H. Schrift, de overle-
vering en de geloofsleer van de Kerk. 
Omdat de Kerk over de essentiële voor-
waarden van de Sacramenten geen be-
voegdheid heeft, kan zij de priesterwij-
ding van de vrouw niet toestaan. Deze 
zou in ieder geval ongeldig zijn.

Uit de H. Schrift volgt om te beginnen, 
dat Christus alleen mannen tot Zijn 
apostelen heeft aangesteld. Dit deed 
Hij niet alleen om zich aan te passen 
aan de gewoonten van die tijd, want 
daar heeft Christus zich niets van aan-
getrokken (b.v. van het sabbatgebod, 
Zijn houding tegenover openbare zon-
daars, enz.). Als Hij vrouwen tot Zijn 
apostelen had willen maken, dan had 
Hij dit zeker ook gedaan.

De H. Paulus schrijft bovendien aan de 
Korintiërs: “Zoals het in alle gemeen-
ten van de heiligen gebeurt, moeten de 
vrouwen in de bijeenkomsten zwijgen. 
Want het is haar taak niet, te spreken; 
maar ze moeten onderdanig zijn, zoals 

de Wet het ook zegt. En wanneer ze 
inlichtingen verlangen, dan moeten ze 
thuis haar eigen man er naar vragen. 
Want het is voor een vrouw onbetame-
lijk, in de kerk het woord te voeren. Is 
het woord Gods soms van u uitgegaan, 
of is het alleen tot u doorgedrongen? Zo 
iemand zich voor een profeet of bege-
nadigde houdt, hij erkenne, dat het een 
gebod van de Heer is, wat ik u schrijf!” 
(1 Kor. 14, 33 e.v.) De vrouwen hebben 
dus niet het recht in de godsdienst te 
spreken of onverschillig welke leiden-
de functies op zich te nemen. Dit moti-
veert de H. Paulus uitdrukkelijk met de 
algemene praktijk van de Kerk (zoals 
in alle gemeenten van de heiligen), de 
Wet van het Oude Verbond (zoals de 
Wet het ook zegt), de betamelijkheid 
(het is voor een vrouw niet betamelijk) 
en vooral met een gebod van de Heer.

In de overlevering van de Kerk is 
men over dit probleem dan ook altijd 
gelijkgezind geweest. Zo schrijft b.v. 
Tertullianus († ca. 230 n. Chr.): “Het 
is de vrouw verboden, in de kerk te 
spreken. Ook mag zij geen les geven, 

dopen, offeren, of zich 
de positie van een man-
nelijke functie, laat staan 
die van het priesterambt 
aanmeten.”8 Toen in de 4e 
eeuw in de sekte van de 
Kollyridianen de wijding 
van vrouwen aan de orde 
kwam, nam de H. Epip-
hanius daar in scherpe 
vorm stelling tegen: “In 
een onwettige en godslas-
terlijke ceremonie wijden 
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zij vrouwen en brengen door hun offers 
in de naam van Maria. Dat betekent, 
dat de hele zaak goddeloos en zondig 
is, een verdraaiing van de boodschap 
van de H. Geest; inderdaad, het geheel 
is duivels en een leer van de onreine 
geest”.9 Verder stelde hij vast: “Ner-
gens diende een vrouw als priesteres”.10

In feite zijn er in de katholieke Kerk 
nooit priesteressen geweest. Ook de di-
aconessen, die er een tijdlang waren, 
namen geen liturgische functies van de 
mannelijke diakens waar, maar waren 
alleen om redenen van netheid bestemd 
voor de zalving van het vrouwelijke li-
chaam voor de Doop en voor de verple-
ging van zieke vrouwen. In de aposto-
lische constituties staat: “De diacones 
zegent niet en vervult geen enkele van 
de taken, die de priester of de diaken 

verrichten; zij is alleen portier en helpt 
de priesters om redenen van fatsoen bij 
de Doop van vrouwen”.11

De onmogelijkheid van de wijding 
van een vrouw is daarom zonder twij-
fel altijd onderwerp van het gewone 
en algemene leergezag van de Kerk 
geweest. Behalve enkele synodes be-
paalde de Codex van het Kerkelijk 
Recht van 1917: “De heilige Wijding 
ontvangt geldig slechts de gedoopte 
man”. (can. 968,1) Ook Johannes Pau-
lus II heeft in zijn Apostolische Brief 
Ordinatio Sacerdotalis van 22 mei 
1994 op het hart gedrukt: “dat de Kerk 
geen enkele volmacht heeft, vrouwen 
de priesterwijding toe te dienen, en dat 
alle gelovigen van de Kerk zich on-
herroepelijk dienen te houden aan dit 
besluit”.12

76. Wat is de diepere reden voor dit feit?

De diepere reden voor het feit, dat de 
vrouw geen priester kan worden, ligt in 
de orde van de schepping. God is niet 
toevallig bij de Menswording een man 
en geen vrouw geworden. In de verhou-
ding van man en vrouw spiegelt zich 
namelijk de verhouding van God en de 
schepping af. De man is het symbool 
van God en de vrouw het symbool van 
de schepping. Omdat Christus een man 
is, kan zijn plaatsvervanger ook alleen 
maar een man zijn, want de vrouw is 
in haar wezen niet geschikt om de ge-
volmachtigde plaatsbekleder van God 
te vertegenwoordigen.

Alleen een bevooroordeelde gezind-
heid wil het verschil tussen de ge-
slachten niet zien. Voor de onbevoor-

oordeelde kijk is het duidelijk dat de 
man een meer actieve, voortbrengende 
en scheppende natuur heeft. Hij heeft 
het in zich om invloed te hebben op de 
wereld en haar te veranderen. Daarom 
komt hem de rol van het leiderschap 
toe in de maatschappij. De vrouw heeft 
daarentegen een meer passieve en ont-
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vangende natuur. Haar domein is op 
de eerste plaats de kleine kring van het 
gezin en de kinderen; haar aandeel is 
meer het geleid worden dan het lei-
den. Daarom zegt de H. Paulus: “De 
man is het hoofd van de vrouw”. (Ef. 
5, 23) In het natuurlijke domein kun-
nen er weliswaar uitzonderingen zijn, 
maar zelfs in onze maatschappij, die 
de emancipatie in het vaandel heeft ge-
schreven, zijn bijvoorbeeld vrouwelijke 
regeringsleiders zeldzaam. Omdat de 
priester op sacramentele wijze Chris-
tus moet vertegenwoordigen, kan deze 
taak door geen enkele vrouw worden 
vervuld, zelfs wanneer zij de concrete 
taken van de priester beter zou uitvoe-
ren dan menig man. 

Met het verschil van de geslachten 
hangt ook samen, dat God in de H. 
Schrift mannelijke trekken heeft. Hij 
is Vader en Gemaal van het uitverko-
ren volk. Het is helemaal onchristelijk, 
wanneer men tegenwoordig beweert, 

dat God ook “moeder” genoemd zou 
kunnen worden en het is gewoonweg 
godslasterlijk, wanneer men hier en 
daar het “onze moeder” aanheft. Alle 
religies, die aan een scheppende god 
geloven, hebben een mannelijk idee 
van god en op zijn minst is de hoofd-
god mannelijk. Vrouwelijke godheden 
bevinden zich daarentegen in de pan-
theïstische religies, die geen wezenlijk 
verschil maken tussen god en de we-
reld.

De hele discussie over het vrouwen-
priesterschap hangt vooral samen met 
een verkeerd beeld van het Priester-
schap. Als men in de priester alleen 
maar een voorganger van de gemeente 
ziet, wiens taak het is hier en daar een 
beetje te troosten en stichtende toespra-
ken te houden, dan kan men inderdaad 
niet inzien, waarom ook een vrouw 
geen priester zou worden, want die 
taken zou zij net zo goed als de man 
kunnen vervullen.

77. Stelt dit geen onderdrukking en kleinering van de vrouw voor?

Onderdrukt en gekleineerd werd de 
vrouw in het heidendom. Bij de joden 
en de moslims is dat tegenwoordig nog 
het geval. Het christendom daarentegen 
heeft de vrouw haar waarde terugge-
geven. Hier is zij gelijkwaardig aan de 
man en – in het bijzonder in het huwe-
lijk – zijn gelijkwaardige gezellin. Dat 
sluit echter niet uit, dat zij anders is dan 
de man en ook andere taken heeft. 

Men mag niet vergeten, dat de 
‘gelijkenis met God’ van de man, zui-
ver en alleen op het symbolische vlak 
ligt. Hij is van nature evenzeer schepsel 
als de vrouw en moet daarom net als 

zij gehoorzaamheid en onderdanigheid 
leren.

Overigens eert de katholieke Kerk 
de vrouw in de persoon van de altijd 
maagd gebleven Moeder Gods Maria 
op bijzondere wijze! De Kerk prijst 
haar als de Koningin van alle heili-
gen, hoogverheven boven alle overi-
ge schepselen, dus ook hoger dan alle 
apostelen, pausen en bisschoppen. En 
toch is Maria geen priesteres. Paus In-
nocentius II schreef daarom in een brief 
aan de bisschop van Burgos: “Ook al 
staat de Maagd Maria hoger … dan alle 
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apostelen samen, toch heeft de Heer 
niet haar, maar hun de sleutels van het 
hemelrijk toevertrouwd”.13

De tegenwoordige emancipatie en 
het feminisme impliceren eigenlijk 
de grootste verachting van de vrouw. 

Wanneer men namelijk de eigenlijke 
waarden van de vrouw miskent en van 
haar verlangt om in alles gelijk aan de 
man te worden, dan wordt zij werkelijk 
benadeeld. Een vrouw zal altijd maar 
een slechte man zijn!

78. Waarom verplicht de Kerk de priesters tot de ongehuwde staat?

Als een tweede Christus 
moet de priester geheel 
aan God en zijn Heer Je-
zus Christus toebehoren. 
Omdat hij iedere dag aan 
het altaar staat en het 
Offer van de goddelijke 
liefde opdraagt, moet hij 
zelf ook in ongedeelde 
liefde zijn hart aan God 
schenken. Daarnaast 
moet hij er helemaal voor de aan hem 
toevertrouwde zielen zijn en vader en 
broeder voor allen kunnen zijn, wat on-
mogelijk zou zijn als hij ook nog met 
zijn eigen gezin rekening zou moeten 
houden.

Zo lijkt de katholieke priester geheel op 
Jezus Christus, die zelf ongehuwd was 
en geheel in de liefde tot Zijn Vader en 
de onsterfelijke zielen leefde.

Het celibataire leven is beslist een groot 
offer, maar dit offer moet voor de Kerk 

vruchtbaar worden. Zoals Christus de 
wereld door Zijn lijden heeft verlost, 
zo zal ook de priester alleen dan iets 
groots voor de Kerk en voor het heil 
van de zielen kunnen doen, als hij een 
leven van offers leidt. Juist onze tijd, 
waarin het gevaar bestaat, in mense-
lijke liefde en seksualiteit de enige 
levensvreugde te zien, heeft het voor-
beeld van ongehuwd levende priesters 
en kloosterlingen hard nodig, omdat 
deze aan hogere waarden en idealen 
herinneren.

79. Is het celibaat geen onnatuurlijke en onmenselijke dwang?

Volgens de duidelijke leer van het 
Nieuwe Testament is het omwille van 
God leven in ongehuwde staat een 
hoog ideaal. Christus zegt, dat er niet 
alleen mannen zijn, die door de natuur 

onhuwbaar zijn, maar dat sommigen 
zich “om het rijk der hemelen” (Mt 19, 
12) onthouden van het huwelijk. “Wie 
het vatten kan, hij vatte het!”
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Het menselijk huwelijk is een beeld 
van de liefde, die tussen God/Christus 
en de ziel heersen moet. Het is echter 
alleen nog maar beeld, geen werke-
lijkheid. Daarom eindigt het huwelijk 
bij de dood. In de hemel bestaat geen 
huwelijk meer (vgl. Mt. 22, 30), maar 
iedereen leeft alleen nog in de liefde tot 
God, die voor de aan God toegewijde 
zielen nu al de enige liefde is. Zo is het 
celibaat al een anticipatie op het leven 
van de eeuwigheid.

Het is bovendien ook iets wat tot het 
diepste wezen van de mens hoort, dat 
hij zijn hartstochten om een hoger ide-
aal kan beheersen. Een dier kan dat 
niet; dat handelt altijd volgens  zijn 

instinct. De mens kan echter omwille 
van een hoger goed afzien van de ver-
vulling van zijn dierlijke behoeften en 
moet dat soms ook. Doet hij dat niet, 
dan daalt hij af tot het niveau van een 
dier.

Het is een mooi bewijs van de vitaliteit 
van de Kerk en het enthousiasme dat 
het geloof kan geven, wanneer jonge-
mannen van het geluk van huwelijk 
en gezin afzien, om geheel aan God te 
behoren. De van de Kerk afgescheiden 
gemeenschappen hebben daarentegen 
het celibaat meestal snel opgegeven, 
omdat zij blijkbaar niet in staat waren 
om deze kracht aan hun volgelingen 
over te brengen.

80. Zou de opheffing van het celibaat niet  
het gebrek aan priesters verhelpen?

De opheffing van het celibaat zou mis-
schien kunnen leiden tot een vermeer-
dering van het aantal priesterwijdin-
gen, maar daarmee zou het euvel niet 
verholpen zijn, maar men zou hiervoor 
hebben gecapituleerd. Er zouden dan 
velen gewijd worden, die niet beant-
woorden aan de eisen van het Priester-
schap. Men moet zich eerder afvragen, 
waarom vroeger genoeg mannen bereid 
waren het offer van het celibaat op zich 
te nemen, terwijl dat tegenwoordig niet 
meer het geval is.

Het celibaat is een belangrijke barrière 
voor mannen zonder roeping. Velen 
zouden het Priesterschap anders zoeken 
om bijkomstige redenen, bijvoorbeeld 
omdat het een vaste baan levert, om-
dat een priester goed verdient, omdat 
de geestelijke stand een zeker aanzien 
geeft, enz. Deze worden, in ieder geval 
voor het grootste deel, door het celibaat 
van het Priesterschap afgehouden, wat 
alleen maar het beste is voor de Kerk 
en de gelovigen.

81. Is het celibaat van apostolische oorsprong?

Het is een bewezen historisch feit14, 
dat het celibaat van apostolische oor-
sprong is, en daarom in de Kerk van-
af het begin de regel was. Weliswaar 
werden priesters en bisschoppen in het 

begin ook vaak uit de gelederen van de 
getrouwde mannen genomen, maar ze 
moesten zich na hun wijding van het 
huwelijk onthouden en mochten – in-
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dien dan al – met hun vrouw alleen nog 
als broer en zus samenwonen.

Wanneer de apostel Paulus bij de 
eigenschappen van een bisschop of 
diaken vermeldt, dat zij “slechts één-
maal gehuwd” (1 Tim. 3, 2 resp. 3, 12) 
mochten zijn, dan wordt daarmee niet 
bedoeld, dat zij verder gehuwd mogen 
leven, maar hier wordt het hertrouwen 
uitgelegd als een teken van onvermo-
gen om in onthouding te leven. Wie na 
de dood van zijn eerste vrouw nog de 
behoefte voelt aan een nieuw huwelijk, 
schijnt niet in staat te zijn om celibatair 
te leven. Anders heeft dit voorschrift 
geen zin, want als de geestelijke ver-
der gehuwd mocht leven, dan zou een 
tweede huwelijk geen belemmering 
kunnen zijn voor de wijding.

Onder de kerkvaders schrijft de H. 
Epiphanius van Salamis (315 - 403): 
“De priesterlijke stand wordt meestal 
samengesteld uit de gelederen van on-
gehuwde jongens, of, indien niet uit on-
gehuwde jongens, dan zeker uit mon-
niken; maar wanneer zich in de orde 

van de monniken voor de bekleding 
van dit ambt geen geschikte kandidaten 
bevinden, dan is het de gewoonte dat de 
priesters gekozen worden uit degenen, 
die zich onthouden van hun vrouwen 
of die na hoogstens één huwelijk in de 
weduwnaarstand leven”.15  Weliswaar 
beklaagt deze kerkvader er zich ook 
over, dat deze regel niet overal wordt 
nageleefd: “Op sommige plaatsen nog 
verwekken priesters, diakens en subdia-
kens kinderen. Ik antwoord, dat dit niet 
volgens de regel gebeurt, maar door de 
slapheid van de mensen”.16 Toen in de 
4e  eeuw de eerste celibaatswetten uit-
gevaardigd werden, proclameerde men 
het celibaat nooit als een vernieuwing, 
maar altijd als een opnieuw van toepas-
sing verklaren van een oude regel. De 
vaders van het Afrikaanse Concilie in 
390 beriepen zich zelfs uitdrukkelijk 
op de apostolische overlevering, toen 
zij de celibaatsverplichting opnieuw 
inscherpten.17

Van de steeds weer gehoorde bewering, 
dat het celibaat pas in de 12e eeuw werd 
ingevoerd, is slechts waar, dat het 2e 
Concilie van Lateranen (1139) be-
paalde, dat de door hogere geestelijken 
gesloten huwelijken in de toekomst niet 
alleen ongeoorloofd, maar ook ongel-
dig waren. Voorheen was de huwelijks-
sluiting van een priester of een diaken 
namelijk zwaar zondig, maar deson-
danks geldig.

82. Waarom mogen de priesters van de Oosterse Kerk gehuwd leven?

De Oosterse Kerk heeft op een synode 
in de 7e eeuw (het Trullanum II in het 
jaar 691) aan de algemeen in zwang 

zijnde praktijk toegegeven en voor de 
priesters de voortzetting van het vóór 
hun wijding gesloten huwelijk goed-
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gekeurd. Alleen voor de bisschoppen 
heeft de synode de oude praktijk be-
houden. Deze regel werd door de pau-
sen ook voor de tot de eenheid met 
Rome teruggekeerde priesters van de 
Oosterse Kerk geduld.

Men moet echter inzien, dat dit een 
verwijdering van het oorspronkelijke 
ideaal is. Resten van dit ideaal heeft de 
Oosterse Kerk ook nog behouden: de 

diaken of de priester mag alleen een 
vóór zijn wijding gesloten huwelijk 
voortzetten, maar geen nieuw meer 
sluiten. Sterft zijn vrouw, dan moet hij 
dus ongehuwd verder leven. Dit is niet 
duidelijk, want als huwelijk en pries-
terschap zonder meer verenigbaar zou-
den zijn, waarom zou dan een priester 
na de dood van zijn echtgenote geen 
nieuw huwelijk mogen sluiten? De bis-
schoppen worden in de Oosterse Kerk 
normaliter alleen uit de stand van de 
monniken genomen, die immers altijd 
ongehuwd is. Zou een gehuwde priester 
bisschop worden, dan zou hij van zijn 
vrouw moeten scheiden.

In het algemeen beschouwen de gelovi-
gen van de Oosterse Kerk de getrouwde 
priesters ook niet gelijkwaardig aan de 
priesters die afkomstig zijn uit de stand 
van de monniken. Voor hen geldt even-
zeer, dat alleen een ongehuwde priester 
geheel voldoet aan het priesterlijke ide-
aal, en aan zo’n iemand vertrouwt men 
zich eerder toe in de Biecht.
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Het verzameladres van de Schatkisten is: 
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland 
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De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, 
die Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap St. 

Pius X, iedere maand opgeeft.

April: voor de katholieke scholen!

Beste Kruisvaarders,

De “Gelaarsde Kat”, “Klein Duimpje” 
en “Assepoester”… Wat hebben ze ge-
meenschappelijk? “Dat ze sprookjes 
zijn,” zal je zeggen. Klopt, opgetekend 
door een schrijver met de naam Charles 
Perrault. Maar kijk eens naar de 
prentjes: mooie paleizen, mannen met 
laarzen en lang haar, soms met een de-
gen (beweeglijk zwaard). En wat Asse-
poester betreft: chique dans, jurken en 
zelfs mannen met pruiken. Dat komt 
omdat het zich allemaal afspeelt in een 
bepaalde tijd en een bepaald land: 
Frankrijk, tussen de jaren 1643 en 
1715: de glanstijd van de “Zonneko-
ning”, Lodewijk XIV. En vanaf hier is 
het geen sprookje meer. Net zijn de ver-
woestende godsdienstoorlogen tussen 
katholieken en hugenoten (Franse pro-
testanten zoals Calvijn) voorbij, hebben 
de katholieken gewonnen en heerst er 
rust in het land. Koning Lodewijk en 
zijn minister van financiën willen het 
land zo snel mogelijk rijk en nog mach-
tiger maken. In die tijd bezit Frankrijk 
half Noord-Amerika (Canada en Loui-
siana), Senegal en de kust van India. 
Door dure luxegoederen (modekleren, 
parfum, porselein) te maken en uit te 
voeren, wordt Frankrijk inderdaad rij-
ker, maar niet zozeer als de beide Ne-
derlanden (Nederland-België). Met het 
verdiende geld bouwt Lodewijk een 

machtig leger op en gaat onze gebieden 
aanvallen. De Noordelijke Nederlanden 
kunnen hem nog tegenhouden door de 
grens onder water te zetten (waterlinie). 
De Zuidelijke (België) verliezen het 
Zuiden van West-Vlaanderen (Rijsel, 
Duinkerke, Kassel, Hond-schoote …) 
met hun bloeiende huisnijverheid. De 
kinderen in de school staan verbaasd: 
“Nu zegt de meester, dat wij Fransen 
zijn! Dat klopt toch niet?” Gelukkig 
doet de “Zonnekoning” met zijn vele 
centen ook nog goeds. Onder andere 
laat hij even ten zuiden van Parijs een 
pronk-slot met sprookjestuin bouwen: 
Versailles! Het Assepoesterpaleis! Maar 
alleen voor adel, bankiers en handelaars 
“glanst” de tijd van Lodewijk XIV. 
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Voor de  Kerk is het zo leuk niet. Zo is 
Mgr. Cornelius Jansen, geboren in Gel-
dermalsen, maar bisschop van het 
Vlaamse Ieper. Hij schaart een aantal 
Franse vrienden rond zich, die aan de 
calvinistische protestanten willen be-
wijzen: “Wij katholieken zijn nog strr-
rrenger!” Niets meer met “Evangelie”, 
Blijde Boodschap! In de scholen en 
internaten van de “jansenisten” gaan ze 
de kleine jongetjes ongelooflijk stijf-
streng behandelen: altijd over de schou-
der meekijken, ook voor kleine overtre-
dingen klappen als straf en hun 
aanspreken met “Monsieur” (“Me-
sieu”= “Meneer”) plus familienaam! 
Dus geen “Luc” maar “Monsieur Mar-
tin” tegen het kleine baasje! Erger nog 
is, dat de jansenisten erin slagen de 
mensen af te schrikken van de Biecht 
en de Communie en de kinderen eigen-
lijk helemaal niet te Communie mogen! 
Hoewel de paus het jansenisme al in 
1642 een eerste keer veroordeelt, blijft 
het doorwerken in anders goed-katho-
lieke landen, vooral in Frankrijk zelf. 
Pas in 1905 zal de H. Paus Pius X de 

vrees voor de Communie kunnen bre-
ken! In het land van de “Zonnekoning” 
genieten alleen de rijken van de glans. 
Armen trekken bedelend door het land, 
terwijl vele rijken hun hardvochtig af-
wijzen. Kinderen kunnen meestal hele-
maal niet naar school en leren dus nau-
welijks rekenen, lezen, schrijven, 
godsdienst of goede manieren. Ze vul-
len de tijd dikwijls met stelen en “le-
ren” van gemene volwassenen. Het 
arme volk heeft dikwijls weinig manie-
ren: als ze spreken, roepen ze, of  praten 
ze onduidelijk. Velen groeten niet, spu-
wen op de grond (ook in huis), eten als 
dieren … Maar ook de chique rijken 
zijn geen voorbeeld: vrouwen die drie 
uur nodig hebben om zich te kleden, te 
schminken en de parfumeren. Verwijf-
de mannen die het hun nadoen, met op 
kop Lodewijk XIV! Dure nachtelijke 
bals met verleiding van man en vrouw. 
’s Morgens niet uit bed kunnen. En dan 
die koele stijfheid en het arrogante 
neerzien op wie armer is, of een andere 
taal spreekt. (Jammer genoeg bestaan 
zulke hoogmoedige kringen van “chi-
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quen” nog!) Hoog tijd, dat de Goede 
God ingrijpt! Hoe? Door heiligen te 
zenden. Vincentius à Paulo en … 
Jean-Baptiste de la Salle. Hij wordt in 
1651 geboren in de hoofdstad van de 
streek Champagne, daar waar in de 
machtige kathedraal altijd de Franse 
koningen worden gekroond: Reims. 
Jan-Baptist (we noemen hem voortaan 
“JB”) groeit op als oudste van een wel-
gesteld, maar kroostrijk (veel kinderen) 
en vroom gezin. Van “heilig” is bij de 
kwajongen aanvankelijk niet veel te 
zien, maar hij heeft een zachte, diepge-
lovige grootmoeder, die hem ’s avonds, 
bij olielamplicht, voorleest uit de le-
vens van Jezus, Maria en de heiligen. 
Op school wordt de jonge JB helemaal 
ontvlamd voor helden als de dappere en 
onomkoopbare Romein Horatius en de 
even dappere Spaanse ridder “El Cid”. 
Wanneer hij elf jaar oud is, gaat JB met 
uitgestrekte armen vóór het altaar knie-
len en zegt: “goede Jezus, voor U wil 
ik vechten!” Wanneer hij met de mid-
delbare school klaar is, gaat JB verder 
studeren aan de universiteit van Parijs. 
Hij gaat wonen in het eerste seminarie 

ooit in Frankrijk, natuurlijk om priester 
te worden. In 1678 is het eindelijk zo 
ver: de bijna 27-jarige JB wordt in de 
kathedraal van Reims priester gewijd. 
Intussen loopt de ellende met de ver-
waarloosde Franse kinderen de spuiga-
ten uit. Een priester uit Lyon (E.H. De-
mia) en een taaie Normandische 
kloosterling (Pater Nicolas Barré) wil-
len kosteloze scholen voor de kinderen 
vinden. De laatste vind steun bij een 
vroeger harde, rijke, stijve vrouw, die 
zich heeft bekeerd: Mevrouw de Mail-
lefer. Samen met “Zusters van het Kind 
Jezus” begint ze een meisjesschooltje 
in Rouen. Maar de chique mevrouw 
komt uit Reims en wil er daar ook één. 
Maar wie kan die stichten? Ze reist naar 
haar geboortestad en vraagt het aan een 
kennis uit haar jeugd: de nieuwe pries-
ter Jean-Baptiste de la Salle! Die laat er 
geen gras over groeien: hij vraagt toe-
stemming aan de bisschop en de rege-
ring, krijgt ze en haalt zusters om les te 
geven. Maar – o verrassing – de bis-
schop wil niet dat de jonge priester di-
recteur wordt, maar dat hij het werk 
voor de meisjes áán “meisjes” (de zus-
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ters) overlaat. JB gehoorzaamt. Maar 
binnen hetzelfde jaar 1679 staat weer 
bezoek uit het verre Rouen voor de 
deur: twee onderwijzers, gestuurd door 
Mevr. Maillefer en Pater Barré. “Is het 
niet hoog tijd dat we iets doen voor de 
verwaarloosde jongens hier in Reims?” 
“Prachtig!”, zegt JB en hij begint on-
middellijk met de beide collega’s, die 
hij in zijn eigen huis opneemt. Op 24 
juni 1682 trekt hij met de school naar 
een leegstaand huis aan de rand van de 
stad. Hij verzamelt nog méér leraars en 
sticht ook op andere plaatsen in de 
Champagne schooltjes. De kosten van 
deze schooltjes met gratis les zijn na-
tuurlijk hoog en de onderwijzers drei-
gen de moed te verliezen. “Geen nood,” 
zegt JB, “heeft Jezus niet gezegd: Wees 
niet te angstig bezorgd, zoek eerst het 
rijk Gods en uw Vader in de hemel 
zorgt voor u!” (Mt. 6) Maar die mannen 
antwoorden: “U hebt makkelijk praten, 
U hebt veel geld van uw familie!” Op 
raad van Pater Barré en om de harten 
van zijn onderwijzers te winnen, neemt 
JB twee ingrijpende beslissingen. Eén: 
heel zijn rijke bezit aan de vele armen 

van Reims uitdelen! JB is nu zelf arm 
en nu vertrouwen zijn meesters hem. 
Twee: omdat leraars duur zijn (loon!), 
stelt hij zijn onderwijzers voor kloos-
terlingen, broeders te worden. Die moe-
ten namelijk niet betaald worden (ze 
krijgen wel woonst en voedsel) en wer-
ken volledig voor God en de redding 
van de zielen. En ja: ze gaan akkoord! 
De “Broeders van de Christelijke Scho-
len” zijn geboren! Jan-Baptist sterkt 
hun elk jaar door een retraite en richt 
ook een noviciaat (opleidingscentrum) 
voor nieuwe broeders op. Opdat men 
ze niet met priesters zou verwarren, 
krijgen de nieuwe broeders als kleding 
een punthoed met drie boorden en een 
lange zwarte kapmantel, waarvan de 
mouwen los blijven hangen, zonder de 
armen erin. Met deze nieuwe kleding 
lopen ze in de kijker: “Daar komen de 
vierarmige broeders!” Maar nu worden 
ze bekender! De broeders geven niet 
alleen kosteloos les in de normale 
schoolvakken, ze brengen de leerlingen 
ook een goede opvoeding, goede ma-
nieren bij, en maken ze tot bekwame, 
edele en dappere christenen. JB vat de 
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goede manieren, die hij en zijn broeders 
aanleren, op de duur in een boek sa-
men, dat overal in Frankrijk wordt ver-
spreid en nagevolgd: “Regels van Wel-
levendheid” (1703). Praten: “Mooi, ook 
op het einde van een woord of een zin 
nog luid genoeg; maar nooit roepen, 
zeker niet in huis en buiten als de men-
sen al slapen”. Begroeten: “Wanneer 
men iemand thuis of alleen op straat 
treft: altijd kort, maar hoffelijk goeie-
dag zeggen, na een gesprek netjes af-
scheid nemen”. Bezoek: “Niet de deur 
plat lopen (= te vaak), maar wel regel-
matig en vooral de eigen familie en de 
armen niet vergeten. Er heen gaan met 
de bedoeling de ander goeds te doen. 
Zelf ook mensen uitnodigen, gastvrij 
zijn, hen niet doen wachten of verve-
len”. Eten: “Niet lomp, niet spugen! 
Niezen en hoesten met hand of zakdoek 
voor de mond. Eerst de gasten de kans 
geven om spijzen en drank te nemen, 
nooit te kieskeurig of te gulzig eten”. 
Kleding en reinheid: “Zoveel mogelijk 
netjes, maar nooit langer dan elk een 
half uur aan wassen en aankleden ver-
spillen. Geen pronkzucht (= opschep-

pen met kleding). Niet in nachtkleding, 
naakt of half-gekleed in het openbaar 
of vóór gasten verschijnen! Schoenen 
of sokken niet uitspelen in huis waar 
anderen bij zijn, ook niet om aan de 
haard de voetjes te verwarmen!” Ge-
sprekken: “Nooit kwaadspreken, nooit 
grapjes op kosten van anderen, nooit 
uitlachen of spotten! Bij de maaltijd 
geen zware of moeilijke of vervelende 
dingen bespreken, maar iets goeds, 
leerrijks of leuks! Ook bij zakelijke ge-
sprekken of tegen tegenstanders: altijd 
beleefd blijven, ook als men duidelijk 
“neen” moet zeggen! Als je iets niet 
weet of je je vergist: onmiddellijk toe-
geven, niet opscheppen! Bij eigen fout: 
snel verontschuldigen!” Spel en ver-
maak: “Af en toe ontspanning is goed, 
maar éérst het werk! Ontspanning mag 
geen verslaving worden (= “Ik kan niet 
meer zonder!”)”. Slaap: “Op tijd naar 
bed en er geen gewoonte van maken 
lang uit te slapen. Morgenstond heeft 
goud in de mond!” Kosteloze les, alle 
vakken en dan ook nog een degelijke 
opvoeding, door een mengsel van goed-
heid, discipline, werk en gebed? Heel 
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anders dan de toenmalige schrijf- en 
schoolmeesters, die wél geld vragen 
(wat mag), alleen maar hun vak aanle-
ren. Maar voor de rest: geen orde, geen 
regelmaat, weinig werk, weinig liefde 
voor Onze-Lieve-Heer en zelfs niet 
eens gehoorzaamheid. Geen wonder dat 
de scholen van de Broeders van 
Jan-Baptist de la Salle enorme toeloop 
kennen! Wanneer JB nu ook nog in Pa-
rijs, in de parochie Saint-Sulpice, een 
school opricht, en er zelf directeur van 
wordt, komen niet langer alleen ouders 
van arme kinderen aankloppen, maar 
ook van mensen die goed rondkomen 
met het geld, en zelfs adellijken. Waar 
goede scholen komen, zal de hel alles 
doen om ze te vernietigen! Eerst zijn 
het schrijf- en schoolmeesters die woest 
zijn.  Uit jaloersheid proberen ze de 
broeders bij de pastoor van de parochie 
zwart te maken, wat niet lukt. Dan gaat 
één van de meesters de chique vrouw-
tjes van de parochie verzamelen en hen 
tegen de school opruien: “Dat gaat toch 
niet! Die broeders geven les in het 
Frans, niet eens in het Latijn! Onge-
hoord!” Dit werkt wél: de verontwaar-

digde dames bestormen de pastoor. 
Deze roept nu JB en zegt: “Ik krijg ver-
deeldheid in de parochie! Misschien is 
het beter dat u naar Reims terugkeert!” 
“Goed,” zegt JB, “als dat God wil is 
…” Maar nu is de pastoor onder de in-
druk van JB’s nederigheid, en bedenkt 
wat een verlies het zou zijn: “Neen, 
blijf liever! Ik zal de schoolmeesters 
verbieden ooit nog kwaad over jullie te 
spreken!” Maar de hel rust niet: nu 
worden de broeders voor het gerecht 
aangeklaagd, omdat ze niet in soutane, 
maar in mantel rondlopen. Gelukkig is 
Jan-Baptist niet op zijn mondje geval-
len, en verdedigt zijn broeders dapper 
voor de rechter. Gewonnen! Dankzij 
het proces worden JB en zijn broeders 
nog bekender. In 1690 komt er een 
school bij: in de rue du Bac, waar 140 
jaar later Onze-Lieve-Vrouw zal ver-
schijnen. Wanneer echter JB er zijn 
beste medewerker uit Reims tot direc-
teur van benoemt, komt een volgende 
klap! Twee Parijse broeders hadden 
gedacht: “Eindelijk, weldra wordt IK 
directeur!” Mis! Ontgoocheld verlaten 
ze hun goede overste JB, die nu nieuwe 
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broeders moet zoeken. Maar nog niet 
genoeg! In hetzelfde jaar wordt JB ern-
stig ziek: de kilometers te voet tussen 
Parijs en Reims hebben hem gesloopt! 
De broeders komen om van JB afscheid 
te nemen vóór hij sterft. Op de dag van 
zijn verwachte dood … laat de goede 
God zijn trouwe dienaar echter gene-
zen! Maar daarvoor sterft zijn waarde-
volle medewerker, de overste van 
Reims. Nieuwe klap: in de winter van 
1693-94 komen er te weinig giften van 
weldoeners binnen, zodat de broeders 
geen brood meer te eten hebben. JB 
neemt ze toch mee naar de eetzaal, bidt 
het gebed vóór en na het eten en gaat 
met hen vrolijk de vrije tijd in: “On-
ze-Lieve-Heer wil ons vertrouwen zien! 
Hij zal ons niet in de steek laten!” En 
ja: na een paar dagen vasten, komen tot 
dan toe onbekende mensen de broeders 
roggebrood brengen. In 1696 komt er 
nóg een school in Parijs bij, aan de rue 
de Charonne (waar 200 jaar later een 
kerk voor de Vlamingen in Parijs zal 
verrijzen). Ook hier gaat het als bij de 
“Rattenvanger van Hamelen”: de leer-
lingen verlaten de schrijfmeesters en 
gaan naar de broeders. Op een vrije dag 
van het jaar 1699 breken deze echter in 
de nieuwe school in, slaan de ramen 
kapot en gooien stoelen, banken, bor-
den en boeken door het raam! Weer 
moet JB voor het gerecht verschijnen, 
weer kan hij de belangeloosheid van 
zijn broeders bewijzen. Het kwade weet 
God ten goede te wenden: nu worden 
de “Broeders van de Christelijke Scho-
len” nóg bekender, ze krijgen zelfs 
steun van koning Lodewijk XIV en 
richten een nieuwe school op aan de 
grenzen van Frans-Vlaanderen, in Ka-
les (Calais) bij het Kanaal, tegenover 

Engeland. Groot is de verrassing van de 
broeders, wanneer daar ineens de door 
Willem van Oranje verslagen koning 
van Groot-Brittannië verschijnt: James 
II. In 1691 opent JB ook nog een 
kweekschool (opleiding) voor landelij-
ke onderwijzers. In 1701 komt er zelfs 
een school bij in Rome, de eerste buiten 
Frankrijk. Zal de hel dit onbeantwoord 
laten? Natuurlijk niet! In de herfst van 
1702 krijgen een aantal novicen (=kan-
didaat-broeders) van hun novicemees-
ter (niet JB) een wat zware straf. In 
plaats van het te slikken, gaan ze klagen 
bij de pastoor van Saint-Sulpice. Deze 
vertelt het aan de aartsbisschop van Pa-
rijs. Die weer laat JB roepen. De goede 
man denkt dat hij steun voor zijn scho-
len zal krijgen en knielt voor de bis-
schop neer om te danken. Dan komt 
het: “U bent geen overste meer, ik zet 
u af en benoem Eerwaarde Bricot!” JB 
slikt … maar gehoorzaamt. Een gezant 
van de bisschop komt het de verzamel-
de broeders vertellen, maar die protes-
teren (ook E.H. Bricot!): “Dit is een 
misverstand! Neem ons onze vader niet 
weg! We sterven liever dan hem te ver-
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laten!” JB knielt voor hen neer en 
vraagt de bisschop toch te gehoorza-
men. Wanneer de bisschop van de ver-
ontwaardiging van de broeders hoort, 
zegt hij: “Wat?? Mijn beslissing moet 
gehoorzaamd worden, ook al zou ze 
verkeerd zijn! Als ik weer verander, 
maak ik mij belachelijk! Ik klaag die 
broeders aan voor het gerecht!” De pas-
toor komt nu tussenbeide: “De broeders 
doen teveel goeds! Monseigneur, be-
noemt u officieel een andere overste, 
maar laat JB de eigenlijke baas zijn”. 
Zo gezegd, zo gedaan. Maar: dezelfde 
pastoor draait voor de broeders de 
“geldkraan” dicht! Nu wagen de 
schrijfmeesters nog eens hun kans voor 
het gerecht, en ja: deze keer winnen ze! 
De politie neemt al het materiaal aan de 
rue de Charonne in beslag! Maar de 
goede God laat zijn trouwe dienaars 
niet in de steek! Het jaar erop, in febru-
ari 1705, wordt een vriend van JB aarts-
bisschop van Rouen, de hoofdstad van 
de streek Normandië. Hij nodigt JB uit: 
“Kom toch bij ons, richt hier een school 
op!” JB krijgt het landgoed Saint-Yon 
aan de Seine. Hier in Normandië krijgt 

JB de grootste waardering, steun en 
toeloop. Natuurlijk kan de hel dit niet 
verkroppen! De overste en vertrou-
wensman, die JB in Parijs heeft be-
noemd, maakt de school in de parochie 
Saint-Sulpice los van JB, en hij maakt 
zichzelf tot overste! JB wordt zoals Je-
zus verraden door één van zijn vrien-
den! De andere scholen in Parijs wor-
den opnieuw voor gerecht aangevallen 
door de schrijfmeesters, en nu zegevie-
ren de schurken opnieuw! Wanneer 
echter de broeders hun materiaal inpak-
ken en naar Rouen vluchten, gaan de 
ouders de straat op: “Pak ons onze goe-
de scholen en broeders niet af!” De 
pastoor ziet zich nu verplicht eindelijk 
weer een goed woordje voor de broe-
ders te doen. Ze krijgen nu een nog 
groter en mooier gebouw! Wie het laat-
ste lacht, lacht het best! Gesterkt door 
deze overwinning gaat JB nu verdere 
scholen oprichten in Zuid-Frankrijk. 
Weer is de hel aan de beurt: twee “geld-
wolven” slagen erin de kweekschool te 
doen sluiten. Die schurken krijgen ech-
ter hun verdiende straf: binnen de twee 
jaar landen ze zélf in de gevangenis! 
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Over gevangenis gesproken: in die tijd 
zijn er veel verwaarloosde kinderen die 
boefjes worden en in de gevangenis 
worden gegooid. Maar daar worden ze 
niet beter van: de volwassen mede-ge-
vangen bederven hun met nog méér 
schurken-streken! De goede minister 
Pontcarré ontdekt dit en vraagt aan JB 
of hij niets kan doen. Natuurlijk! De 
minister schenkt een gebouw en, zoals 
Don Bosco twee eeuwen later, vangt JB 
de boefjes op, wint hun vertrouwen en 
leert hun in de werkhuizen een eerlijk 
beroep aan. Sommige van die gasten 
bekeren zich zó grondig, dat ze later 
zelf broeder worden! In mei 1717 be-
seft onze goede, nu 66-jarige Jan-Bap-
tist, dat het vele werk, geloop en de vele 
beproevingen zijn krachten totaal heb-
ben verbruikt. Hij benoemt een opvol-
ger en trekt zich terug bij de kerk van 
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (die in 
onze dagen in de handen van de Pries-
terbroederschap is!) In 1719 krijgt JB 
een zware vorm van reuma (gewrichts-
ontsteking) en stoot bovendien nog 

eens pijnlijk zijn hoofd. Hij krijgt het 
Oliesel en … sterft op 7 april, Goede 
Vrijdag (dezelfde dag als Jezus!). Een 
hele menigte stroomt dagenlang toe om 
zijn lichaam te groeten. Bij de begrafe-
nis zijn het er nog veel méér, zodat de 
meesten buiten de kerk moeten staan! 
Na de dood van de heilige zal de hel de  
“Broeders van de Christelijke Scholen” 
nog heftig vervolgen, maar daardoor 
trekken ze de grenzen van Frankrijk 
over, eerst naar België en dan naar alle 
werelddelen. In plaats van te verdwij-
nen, maken ze nog méér kinderen tot 
dappere christenen! Ook in onze tijd 
zijn er, na de ineenstorting van de jaren 
na 1965, terug goede christelijke scho-
len, vooral die van de Priesterbroeder-
schap, ook in Antwerpen. Natuurlijk zal 
de hel ook die aanvallen! Maar even-
min als Jan-Baptist de la Salle willen 
wij ons gewonnen geven! De goede 
God weet ook nu de boze aanvallen ten 
goede te wenden! Daarvoor hebben we 
jullie gebed en offertjes nodig in de 
maand april. Alvast hartelijk dank!

Pater K. Huysegems
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De H. Petrus Canisius
Petrus Canisius als jongen

Ja, een verwaand 
ventje was die 
Peter. Of het nu 
kwam, omdat 
zijn vader bur-
gemeester was, 
of omdat hij 
zichzelf zo knap 
vond, verwaand 
was hij. En niet 
een beetje. Toen 

hij nog heel klein was, merkte je het zo 
niet. Peters moeder leefde nog en in die 
tijd was het ook nog niet zo erg met die 
verwaandheid. 

Maar Peters moeder was gestor-
ven, ach ja, wat herinnerde 
hij het zich nog allemaal 
goed. Het waren zulke ake-
lige dagen. Je mocht haast 
niks zeggen en dan nog 
heel zachtjes en ze keken 
allemaal zo ernstig. Je had 
soms opeens zin om hard 
iets te schreeuwen of om een 
deur dicht te gooien, of om 
moeder iets leuks te vertel-
len. Maar dat was het juist, 
moeder was ziek! En niet 
maar zo’n beetje verkou-
den of zo, of hoesten. Maar 
echt erg ziek! Nou, als het 
moeder hinderde, wilde hij 
best alles voorzichtig doen. 
En een extra Weesgegroetje 
voor moeder bidden, dat had 
hij ook best gevonden.

Toen was zo iets ongewoons ge-
beurd: vader liep met een heel gewichtig 
gezicht aldoor heen en weer, grote ta-
pijten waren neergelegd bij de voordeur 
en opeens mocht hij in moeders kamer 
komen. Eventjes maar was het zo door 
zijn hoofd gegaan: “Gelukkig, ik mag 
weer naar moeder toe, nu is alles weer 
gewoon”. Maar door vaders gezicht was 
hij toch niet helemaal blij meer geweest.

En toen hij binnen kwam, was dat 
moeder? Hij had wel meteen willen 
omkeren. Was dat nu moeder: zo bleek 
en zulke akelige dunne handen en er 
brandden zulke rare bibberige kaarsen 
en moeder hijgde zo.

O, wat wist hij het al-
lemaal nog goed!

Hij had maar rondge-
keken, tot vader zei: “Bid-
den, Peter, daar komt de 
priester met Ons Heer”. En 
toen waren ze allemaal op 
hun knieën gevallen. De 
priester was binnengeko-
men met een heel eerbiedig 
gezicht. En toen, ja dat was 
toch wel fijn: de priester had 
Onze Lieve Heer bij moeder 
gebracht. 

Langzamerhand was 
hij toen niet meer zo bang. 
De priester was weggegaan. 

Vader had zijn arm he-
lemaal om hem heen gelegd 
en moeder keek heel vredig. 
Een hele poos zei ze niets. 
En toen opeens, heel lang-
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De H. Petrus Canisius

zaam en ernstig tegen vader: – Peter had 
dat nooit vergeten – “Vader, blijf trouw 
aan het Roomse geloof. En laat Petertje 
daarin opvoeden”. Nadien was moeder 
gestorven. Dat was al lang geleden.

Ja, verwaand was Peter. Maar voor God 
wilde hij onderdoen. De jongens op 
school merkten dat ook wel eens.

Op een goeie dag bijvoorbeeld, 
toen ze samen wat ruzie hadden ... Ze 
zeiden tegen Peter Canisius: “Jij ook al-
tijd met je eigenwijze gezicht en je flu-
welen broek aan. Natuurlijk omdat hij 
het burgemeesterszoontje is”. “Jij ook 
altijd met je geleerdheid.” “Je studeert 
zeker voor professor.” Peter zei eerst 
niets. Hij deed zijn boek dicht en zei 
daarop: “Goeiemorgen en doe het zelf. 
Ik dank je”.

Daar zaten de jongens wel een bé-
tje mee te kijken. De Latijnse vertalin-
gen waren zo ingewikkeld. Ze konden 
er helemaal niet uit komen. Peter had 
het natuurlijk precies voor elkaar en hij 
kon het hun fijn uitleggen ook. Maar nu 
deed hij het niet. En het was hun eigen 
schuld. Dom was het van hun.

“Zal je zien, we hebben er morgen 
de last weer van. We krijgen natuurlijk 
weer strafwerk.” “Ik wilde, dat Peter ons 
maar hielp.” 

Opeens zei een van de jongens: 
“Weet je wat, ik ga het hem vragen.” 
“Wees nou wijzer! Denk je dat hij het 
doet? Kan je lang wachten!” “Jawel, hij 
doet het vast! Ik ga het hem ook niet 
dáárom vragen!” “Waarom dán?” “Nou, 
ik vind het niet aardig, dat we zo wa-
ren, alsof wij niet opscheppen, wanneer 
we een nieuw pak hebben! En als onze 
vader burgemeester van Nijmegen was, 

waren we nog veel verwaander. Ik ga 
het hem vragen.”

Even daarna kwamen de twee 
samen binnen. “Hier is Peter, en wij 
vinden het vervelend, dat we zo flauw 
deden. Hij is niet boos. We kunnen nu 
beginnen aan thema twaalf, bladzijde 
twee, regel achttien.” En inderdaad Pe-
ter begon uit te leggen.

Onderdoen voor God, dat kon Peter. 
Maar lang niet altijd snapten de jongens 
dat. Alleen Mijnheer van Esch, die be-
greep het. Die Mijnheer van Esch was 
een jong priester. Hij woonde ook in 
Keulen, net als Peter Canisius toen.

Hij zei dan soms: “Peter, jongen, 
als jij nog maar niet verwaander wordt, 
nu je alles zo lukt. Straks ga je nog den-
ken, dat je uit je eigen zo knap bent. En 
je wilt toch heilig worden? Dat gaat niet 
samen: verwaand en heilig”.

Dan zeiden de jongens wel: “Ik 
ben blij, dat Mijnheer van Esch ons niet 
zo in de gaten houdt. Ik zou er lang ge-
noeg van hebben”.

Maar Peter dacht: “Ik dank de he-
mel, dat hij dat doet! Anders kwam ik 
wel nooit van die ellendige trots af!”

Op een goeie dag zei Mijnheer van 
Esch: “Je wilt toch heilig worden?”

“Tja,” zeiden de jongens, die het 
net hoorden. En ze wisten niet goed, 
wat ze op dat moment zeggen zouden, 
want bij die Peter Canisius voelde men 
zich altijd kleintjes. Je wist niet, hoe het 
kwam, maar het was zo. Niet omdat hij 
zo knap was alléén. Maar er was meer: 
die trotskop van een Canisius, die zich 
toch ook weer zo overwinnen kon, had 
iets over zich, waar je niets van begreep. 
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Maar dat was het misschien: Canisius 
wilde heilig worden.

Dat was het, Canisius wilde heilig wor-
den. En als Canisius iets wilde, dan 
gebeurde het ook. Het begon met een 
goede retraite. Pater Faber, een van de 
eerste jezuïeten, gaf die. Het was niet 
een retraite, zoals die tegenwoordig 
gegeven wordt, voor twintig of meer 
jongens tegelijk. Nee, de retraite-pater 
gaf ze voor hem alleen. Maar Canisi-
us profiteerde er ook van. Hij moest en 
zou nu toch eindelijk tot een besluit ko-
men. Wat had je nou toch eigenlijk in de 
wereld? En wat kon hem nou toch die 
wereld schelen! Hij had nu jaren gestu-
deerd in Keulen en in Leuven, maar ach, 
wat gaf hij er om? Zo studeren, enkel 
om geleerd te worden, was toch eigen-
lijk niets voor hem. Hij wilde een groot 
en een mooi leven hebben. Hij wilde het 
rijk van Christus uitbreiden. Hij wilde 
de mensen gelukkig maken, de men-

sen bekeren, de mensen beter maken. 
En vooral, hij wilde God beminnen, hij 
wilde Christus liefhebben uit heel zijn 
hart, uit heel zijn verstand en uit al zijn 
krachten. En hij voelde, dat het er op 
uitliep: dat hij jezuïet zou worden, bij 
het Gezelschap van Jezus horen, net als 
Pater Faber.

Niet dat hij er veel zin in had in 
het begin. Maar je kon er niet langs. Je 
kon er eenvoudig niet langs. Wanneer 
Pater Faber met zijn precieze gezicht en 
regelmatige gedachten maar doordreef 
in zijn ziel, dat: ge zult de Heer uw God 
beminnen uit al uw krachten – wanneer 
hij, Peter zelf, al links en rechts draaide 
in zijn hoofd en zijn hart …, hij kwam 
er niet langs, hij moest het wel toegeven: 
priester worden was groot, was mooi, 
was heel erg mooi. En waarom zou hij 
dat mooiste niet kiezen, als God hem de 
genade gaf?

Peter Canisius werd jezuïet. En dat 
was het begin van zijn heilig leven.

De H. Petrus Canisius als jezuïet

Canisius wilde heilig worden. Dat had 
hij heel stevig met Onze Lieve Heer af-
gesproken in de retraite. Hij is het ge-
worden!

Maar je moet niet denken, dat het 
zo gemakkelijk ging. Gemakkelijk gaat 
het nooit en zeker niet bij trotskoppen 
als Canisius, al hielp het een heel stuk, 
dat hij jezuïet werd.

Toen hij het eenmaal had begre-
pen, dat: je kunt niet genoeg onderdoen 
voor God – je bent immers helemaal van 
Hem – ja, toen was hij ook voor niets 
meer bang. Wat konden hem de men-
sen schelen? Wanneer hij maar wist, dat 
God over hem tevreden was.

Moet je eens horen hoe flink en 
zonder angstig te worden hij tegen Karel 
de Vijfde sprak. Hij zei:

“Uwe Majesteit moge mij wel be-
grijpen: als Keulen verloren gaat voor 
het Roomse geloof, blijven de Nederlan-
den ook niet Katholiek! Het is alles de 
schuld van Keurvorst Von Wied. Sinds 
die protestant is, is half Keulen aan het 
protestant worden. Als het zo doorgaat, 
kunt u niet lang meer zeggen, dat u Kei-
zer bent over een Rooms rijk!”

Was dat de jonge Petrus Canisius, 
die het waagde dat alles aan Keizer Ka-
rel de Vijfde te zeggen? Alle mensen …, 
die durfde! Zou hij er niet aan denken, 
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dat de keurvorst het hem ze-
ker betaald zou zetten? Ca-
nisius was toch slim genoeg 
om dat te begrijpen. En als 
Von Wied het tegen je had, 
dan mocht je wel oppassen. 
O ja, Canisius begreep dat 
heel goed. Maar wat gaf hij 
om de mensen? God was 
hem genoeg. Bang zijn voor 
mensen? Canisius dacht er 
niet aan! God wilde nu, dat 
hij de Roomse godsdienst 
verdedigde. Dat Von Wied 
dan kwaad op hem zou 
worden, was bijzaak. Geen 
koning of keizer kon hem 
er afbrengen. Al hadden ze 
hem dood gemaakt, die-
zelfde dag nog, geen woord 
had hij er van teruggeno-
men. Zijn leus was immers: 
God dienen is heersen! En 
lachend ging hij zijn gang: 
Vooruit! Voor de glorie van God en de 
liefde van Christus, vooruit!

 Maar dat waren per slot van reke-
ning de moeilijkste dingen niet. Nooit 
aan je zelf denken, altijd voor anderen 
klaar staan, altijd de zin van die ander 
doen en niet je eigen, dat was lastiger! 
Dit alles ging Canisius langzamerhand 
zo glad en gewoontjes af, dat het wel 
leek, alsof het hem geen moeite kostte.

Toen er in Wenen honderden 
mensen stierven aan de besmettelijke 
pestziekte en bijna niemand de arme 
zieken wilde verplegen, zei Canisius: 
“Wat kan het mij schelen, of ik ziek of 
gezond ben? Die arme mensen moeten 
toch geholpen worden?” En met het-
zelfde kalme en vriendelijke gezicht, 
waarmee hij de gewichtigste preken 

hield aan het Weense Hof, 
bond hij de verbanden om 
de zieke ledematen en waste 
hij de wonden, hoe eng hij 
het eigenlijk ook vond.

Hoe dat allemaal 
kwam? Die verwaande jon-
ge Canisius was werkelijk 
geworden: zachtmoedig en 
nederig van hart. En wie dat 
is, is heilig! Zacht was zijn 
hart, en zacht waren dus zijn 
ogen en zijn handen en zijn 
gedachten en zijn woorden. 
Nederig was zijn hart en dus 
bescheiden en vriendelijk. 
Ja, werkelijk: de zachtheid 
en nederigheid van zijn hart 
leek een beetje op de zacht-
moedigheid en nederigheid 
van het H. Hart van Jezus. 
Van Jezus’ Hart had hij het 
dan ook afgekeken. Want 
lang vóórdat Onze Lieve 

Heer aan de H. Margaretha Maria ver-
scheen, om haar te zeggen, dat de ver-
ering van Zijn Hart Hem zo’n plezier 
zou doen, hield Canisius al veel van het 
H. Hart van Jezus. En daar leerde hij het 
van om zacht en nederig te zijn. Daarom 
hielden de mensen ook allemaal zo veel 
van hem, de kinderen vooral.

Je wist zelf niet, waarom je hem 
zo aardig vond. De andere paters waren 
toch ook wel vriendelijk en zo, maar 
zoals Cani-
sius was er 
niet een. Als 
je eens ver-
drietig was, 
of iets ver-
velend vond, 
ging je maar 
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naar Pater Canisius en die wist er altijd 
wat op. Dan praatte hij wat; hij liet je 
eens vertellen over je verdriet; en dan, 
ja, voordat je het wist, was je er al over 
heen. Het was al gezellig om bij hem 
te zijn. Wanneer hij het heel druk had, 
zei hij wel eens: “Kijk eens, lang met 
je praten kan ik niet, echt niet. Maar je 
mag hier zo lang blijven als je wilt”. 
En dan mocht je met een boek of met 
oude platen in een hoekje zitten. En na 
een poosje zei je dan vanzelf, wat je 
eigenlijk wilde vertellen, terwijl je het 
er eerst niet goed uit kon krijgen, dat je 
dingen had gedaan, die niet goed waren, 
en of Jezus nu boos was. En dan kon 
Pater Canisius het nog zo druk hebben, 
even zei hij toch wel een paar zinnetjes: 
hoe goed Jezus’ Hart was en hoe de H. 
Maagd voor je zorgde, en dat vergat je 
dan nooit meer – en tevreden ging je dan 
weer door met je platen en je boek.

Het was ook zo leuk om hem op 
straat tegen te komen. Hij bleef dan 
soms wel even staan om iets moois te 
vertellen. En terwijl hij een enkel keer-
tje een appel of een noot te voorschijn 
haalde en handig een tolzweepje voor je 

maakte of een fluitje van een hol stuk-
je riet, had je hem al gauw in het oor 
gefluisterd, dat je weer had gejokt. En 
terwijl de andere kinderen nog vroegen, 
hoe je de boog strak kon spannen, had je 
hem al lang beterschap beloofd. En dan 
zette de pater een kruisje op het hoofd 
van de kleine kinderen en dan waren ze 
allemaal blij en gelukkig.

Het ligt voor de hand, dat Canisius 
ook heilig stierf. Je sterft nu eenmaal 
gewoonlijk, zoals je hebt geleefd. Net 
zoals hij zijn hele leven alleen maar naar 
God had verlangd, had hij ook bij zijn 
sterven maar één grote wens: naar God 
te gaan. En de rest kon hem niets sche-
len. Hij vroeg om niets en hij klaagde 
over niets. En wat met hem gebeurde, 
vond hij goed.

Toen hij uit zijn ligstoel viel en te 
ziek was om er zelf weer in te komen, 
bromde hij niet, omdat de broeder wat 
lang weg bleef, maar hij bleef geduldig 
op de grond liggen wachten.

Toen de ziekenbroeder dagen ach-
ter elkaar vergat hem te drinken te ge-
ven, vroeg hij er niet om. Hij zei maar: 
“Wat God doet, is welgedaan. God laat 
dat nu toe, ik vraag niets anders”.

Het enige wat hij verlangde, het 
enige ook, wat hij telkens zei, was: “Ik 
verlang zo bij God te zijn”. Maar zijn 
laatste woord was het niet, want tegen 
drieën, op de middag van de 21e decem-
ber in 1597, kwam Maria hem halen 
voor de hemel. En toen, toen hij Maria 
zag, sprak Canisius zijn laatste woord. 
Het was: “Wees gegroet, Maria, wees 
gegroet”.

Juffrouw Elly
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

Het Puntje blijft nu zoals in maart: ie-
dere dag één van de Smarten van Maria 
overwegen. Met Passiezondag is de lij-
denstijd begonnen. De Kerk heeft op de 
vrijdag na Passiezondag een herdenking 
van de Smarten van Maria in het missaal 
opgenomen, want in het verlossingslij-
den van Jezus kunnen en mogen we het 

aandeel van Maria niet vergeten. Zij 
heeft zo intens meegeleden met Jezus, 
dat we haar terecht onze Medeverlosse-
res noemen! Halverwege de maand gaan 
we de verrijzenisvreugde in. Na lijden 
komt verblijden! Het is een mooie en 
een voor onszelf stichtende uiting van 
dankbaarheid tegenover onze Genade-
moeder om zich ook in de paasdagen 
met haar smarten en uiteraard met haar 
vreugde te verenigen! Blijven we bij 
Maria! Het is billijk en heilzaam! Wij 
moeten danken! Zij zal ons helpen de 
grootheid van het verlossingswerk beter 
in te zien!

In het aandeel dat Maria had in het Of-
fer ligt de reden, waarom zij uitdeelster 
werd van alle genaden en geestelijke 
Moeder van de mensen. Dit komt vooral 
tot uiting in de H. Mis, die de hernieu-
wing en voortzetting van het Kruisoffer 
is. In de Mis worden de verlossings-
vruchten van Calvarië op de zielen toe-
gepast, maar niet zonder de tussenkomst 
van de Middelares van alle Genaden. 

“Willen we de hernieuwing van 
het Kruisoffer meeleven, zoals het op 
Calvarië werd opgedragen,” schrijft de 
Norbertijn Marianus in zijn boekje Als 
Moeders Kind, “dan moeten we ons Ma-
ria voorstellen naast het Altaar, zoals zij 

Luister eens, het Puntje van april is:

Elke dag één van de Zeven Smarten van Maria vereren!
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stond naast het Kruis, en haar aandeel  
in het H. Offer van de Mis niet uit het 
oog verliezen.

Willen we een zeer verheven daad 
stellen van Mariaverering en van navol-
ging van haar deugden, dan moeten we 
verenigd met haar deelnemen aan de H. 
Mis en ons verdiepen in de gesteltenis-
sen die haar op Calvarië bezielden. Daar 
bleef zij onwankelbaar in haar geloof, 
terwijl zo vele anderen twijfelden, toen 
de Zaligmaker schijnbaar machteloos 
was. Wij zullen met onwrikbaar geloof 
in de Mis de Heiland aanbidden onder 
de schamele gedaanten. Zij stond met 
het volste vertrouwen onder het Kruis, 
overtuigd dat alle heil voor de wereld uit 
de verguizing van haar Zoon zou voort-
komen. Wij zullen een rotsvast vertrou-
wen tonen in de kracht van de Mis. Op 
Calvarië was het vooral de liefde die 
uitschitterde in Onze Lieve Vrouw, en 
die de oorzaak was van haar onzeglijk 
lijden, dat haar tot Koningin van de 
Martelaren maakte. Hoe zouden wij aan 

Jezus het liefdebewijs weigeren van zo 
dikwijls mogelijk aanwezig te zijn bij 
de hernieuwing van het Kruisoffer, ook 
al kost dit ons soms inspanning en last!
Vooral op die dagen die aan Maria zijn 
toegewijd, zullen we haar Moederhart 
verblijden met tot haar eer aan de Mis 
deel te nemen”.

Laten wij dus haar Onbevlekt Hart 
verblijden door zowel haar smarten en 
vreugde te overwegen als ook door het 
zo veel mogelijk deelnemen aan de H. 
Mis! Laten wij eucharistisch en mari-
aal zijn! Dat was de leuze van de zalige 
Priester Edward Poppe, en het is nog 
altijd de leuze van zijn werk: de Eucha-
ristische Kruistocht! 
Nog even tot herinnering: van de Zeven 
Smarten van Maria hebben we er voor 
elke dag één te vereren, zoals in maart. 
Als je dat hebt gedaan, vul dan ’s avonds 
de kolom Puntje van de Schatkist in. 
Doe je best!

Pater C. de Beer

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van  februari?
Aantal Schatkisten:   10
Dagelijkse Toewijding  381
H. Mis  61
H. Communie  51
Geestelijke Communie  259
Offers  342
Tientjes  958
Bezoek aan het Allerheiligste  63
Meditatie  40
Goed Voorbeeld  176
Puntje  385
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Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

73. De gevangenneming van Jezus.

Een strik bereidden zij voor mijn voe-
ten en zij drukten mijn ziel ter neder. 

Psalm 56, 7

Pas had Jezus dit gezegd, of daar nader-
de een grote schaar van mensen, door 
de opperpriesters en de oudsten van het 
volk gezonden. Zij droegen zwaarden 
en stokken. Ook waren zij voorzien van 
fakkels en lantarens, want het was nacht. 
Judas Iscariot ging voor hen uit. Hij had 
tot hen gezegd: “Die ik zal kussen, Hij 
is het; grijp Hem vast, en leid Hem weg 
onder strenge bewaking”. Zodra hij nu 
Jezus zag, snelde hij naar Hem toe, kus-
te Hem en sprak: “Wees gegroet, Rab-
bi”. Doch Jezus sprak tot hem: “Vriend, 
waartoe bent u gekomen? Verraadt u de 
Mensenzoon met een kus?” 

Jezus, die alles wist, wat Hem 
overkomen zou, ging de bende tegemoet 
en sprak: “Wie zoekt ge?” Zij zeiden: 
“Jezus van Nazareth”. Jezus sprak: “Ik 
ben het”. Zij deinsden achteruit en vie-
len ter aarde. Jezus vroeg hun wederom: 
“Wie zoekt ge?” Zij zeiden: “Jezus van 

Nazareth”. Jezus sprak nu tot hen: “U 
bent uitgetrokken als tegen een rover, 
met zwaarden en stokken, om Mij ge-
vangen te nemen; dag aan dag zat Ik 
in de tempel te leren, en u hebt Mij niet 
begrepen. Maar dit is uw uur, en dit is 
de macht van de duisternis. Als u Mij 
zoekt, laat hen (Mijn leerlingen) dan 
gaan”. 

De krijgsknechten sloegen de hand 
aan Hem, om Hem gevangen te nemen. 
Toen de leerlingen dat zagen, zeiden zij: 
“Heer, willen we met het zwaard slaan?” 
En terstond greep Petrus zijn zwaard en 
sloeg daarmee Malchus, een knecht van 
de hogepriester, het rechteroor af. Toen 
sprak Jezus tot Petrus: “Steek uw zwaard 
terug op zijn plaats. Of meent u, dat 
Mijn Vader Mij niet aanstonds meer dan 
twaalf legioenen engelen zou zenden, als 
Ik Hem daarom bad? Maar hoe zullen 
dan de Schriften worden vervuld? Zou 
Ik de beker niet drinken, die de Vader 
Mij heeft gegeven?” 

Hierop ging Jezus naar Malchus, 
raakte het gewonde oor aan, en het was 

Bijbelse Geschiedenis
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genezen. Toen gaf Hij zich vrijwillig aan 
de bende over, en de krijgsknechten gre-
pen en bonden Hem. De leerlingen gin-
gen vol angst op de vlucht; alleen Petrus 
en Johannes gingen Hem achterna. 

Jezus gaf zich vrijwillig aan de beulen 
over; zo werd vervuld wat de Profeet 
Isaïas had voorspeld: “Hij werd geof-
ferd, omdat Hij het zelf wilde”. 

74. Jezus voor Annas en Caïphas.

Valse getuigen zijn tegen Mij opge-
staan. Ps. 26, 12. 

De bende voerde Jezus eerst naar de 
(oud-)hogepriester Annas, want deze 
was de schoonvader van Caïphas, die dit 
jaar hogepriester was. “De hogepriester 
(het is niet duidelijk, of hier Annas dan 
wel Caïphas bedoeld wordt) ondervroeg 
Jezus over Zijn leerlingen en over Zijn 
leer; Jezus antwoordde hem: Ik heb 
openlijk tot de wereld gesproken; Ik heb 
altijd in de synagoge en in de tempel ge-
leerd, waar alle Joden samenkomen, en 
nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 
Wat ondervraagt u Mij? Ondervraag 
hen, die hebben gehoord, wat Ik tot hen 
heb gesproken. Zie, zij weten wat Ik heb 
gezegd.” Toen sloeg een dienaar Hem 
met de vuist in het gezicht en sprak: 

“Antwoordt U de hogepriester zo?” Je-
zus zei zachtmoedig: “Als Ik verkeerd 
heb gesproken, bewijs dan, dat het ver-
keerd was; maar heb Ik goed gesproken, 
waarom slaat u Mij dan?” 

Annas liet daarop (zie hierboven 
achter de woorden “de hogepriester”) 
Jezus gebonden wegleiden naar zijn 
schoonzoon Caïphas, bij wie de Schrift-
geleerden en ouderlingen gedurende de 
nacht waren tezamen gekomen. Deze 
hadden veel slechte mensen omgekocht, 
om valse getuigenis tegen Jezus af te 
leggen, opdat zij Hem ter dood veroor-
delen konden. Maar hun getuigenissen 
waren met elkaar in tegenspraak en dus 
ongeldig. Nu stond Caïphas op en sprak: 
“Antwoordt U niets op wat ze tegen U 
getuigen?” Maar Jezus zweeg. Toen 
sprak de hogepriester: “Ik bezweer U 
bij de levende God, dat U ons zegt, of 
U de Christus bent, de Zoon van God”. 
Jezus antwoordde met goddelijke waar-
digheid: “U hebt het gezegd (d.w.z. ja). 
Maar Ik zeg u: U zult de Mensenzoon 
gezeten zien aan de rechterhand van 
de Majesteit, en Hem zien komen op de 
wolken van de hemel”. Toen scheurde 
Caïphas zijn klederen en riep: “Hij heeft 
God gelasterd! Wat hebben we nog ge-
tuigen nodig? Zie, nu hebt u de gods-
lastering gehoord. Wat dunkt u?” Allen 
riepen: “Hij is des doods schuldig!”

Eucharistische Kruistocht
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De Stille Omgang
van 18 op 19 maart 2017
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Onze Overledenen
Mej. M.A. Alders Haarlem 01 04 2010
Mej. M.E.  van Leeuwen Genk (B) 01 04 2004
Mej.  M.M.  Bovenlander Den Haag 03 04 2001
Hr. W. van der Pol Mook 06 04 2012
Mevr. A.W.S. Lodewijks- Nijhoff Hilversum 10 04 1995
Hr. A.  Mentink Eindhoven 11 04 1987
E.H. C. Goethals Wetteren 14 04 2006
Hr. G.W. Messing Leusden 21 04 1991
Hr. J.H. Taris Groningen 23 04 2000
Mevr. M.A.J. Bertens-Willemsen Tilburg 29 04 2008
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Jaarprogramma 2017
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
08-04  Gerwen  Derde Orde FSSPX
29-04  Gerwen Aanbiddingsdag
14-05  Leiden JKI-bijeenkomst (internationaal)
21-05  Gerwen Torendag
25-05  Gerwen-Leiden Eerste H. Communie
03-06 05-06 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
10-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
18-06  Gerwen Sacramentsprocessie
25-06  Antwerpen Schoolfeest, JKI-bijeenkomst (int.)
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
01-07  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
02-07 13-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
03-07 08-07 Antwerpen Mariale Retraite (gemengd)
16-07 27-07 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
17-07 22-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
16-08 22-08 Fatima  Bedevaart FSSPX (int.)
26-08 27-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
09-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
16-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
01-10  Antwerpen Vlaamse Kermis
07-10  Banneux Bedevaart District Benelux
08-10  Leiden Parochiefeest
16-10 21-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
11-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
26-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
26-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
03-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
20-12  Gerwen Gulden Mis
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Neem zoveel mogelijk deel 
aan de plechtigheden van de 

Goede Week!
Tijd om zijn Pasen te houden:

De Kerk legt aan alle gelovigen de plicht op minstens eenmaal per jaar 
te biechten (minstens hun doodzonden) en te communiceren. Er is geen 
tijd voorgeschreven voor de Biecht. De Paascommunie kan men doen 
tussen Passiezondag en de Zondag van de Goede Herder (tweede zondag 
na Pasen). De gelovige die zijn Paascommunie gedurende deze tijd niet 
gedaan zou hebben, blijft gehouden haar zo snel mogelijk te doen. Voor 
de zieken die niet naar de H. Mis kunnen komen, is de voorgeschreven 
tijd verlengd tot Drievuldigheidszondag.
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Kalender Gerwen
April

za. 1 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
v.d. Vasten; daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 2 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.); kinderzegen
ma. 3 18.30 H. Mis v.d. Vasten (3e kl.)
di. 4 18.30 H. Mis v.d. Vasten (3e kl.); ged. H. Isidorus, biss. en 

kerkl.
wo. 5 7.15 H. Mis v.d. Vasten (3e kl.); ged. H. Vincentius Ferrerius, 

bel.
do. 6 17.30 Lof
  18.30 H. Mis v.d. Vasten (3e kl.)
vr. 7 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. v.d. Vasten en van O. L. 
Vrouw van Zeven Smarten

za. 8 11.00 gez. H. Mis van de Vasten (3e kl.)
    Bijeenkomst Derde Orde
zo. 9 10.30 Hoogmis Palmzondag (1e kl.) met palmwijding, processie 

en gezongen passieverhaal
ma. 10 18.30 H. Mis in de Goede Week (1e kl.)
di. 11 18.30 H. Mis in de Goede Week (1e kl.)
wo. 12 7.15 H. Mis in de Goede Week (1e kl.)
do. 13 20.00 gez. H. Mis Witte Donderdag (1e kl.) met voetwassing, pro-

cessie, altaarontbloting en aanbidding tot 24.00 
uur

vr. 14 14.00 Kruisweg Goede Vrijdag (1e kl.); vasten en onthouding 
verplicht! 

  15.00 Liturgie met lezingen, gez. passieverhaal, plechtige ge-
beden, kruisverering en H. Communie

za. 15 22.00 Paaswake Paaszaterdag (1e kl.) met wijding v.h. vuur en 
de paaskaars, Exsúltet, lezingen, Litanie v. alle 
Heiligen, wijding v. paas- en doopwater, her-
nieuwing v.d. doopbeloften en gez. H. Mis

zo. 16 10.30 Hoogmis Hoogfeest van Pasen (1e kl.)
ma. 17 9.00 Hoogmis  Tweede paasdag (1e kl.)
   gewijzigde tijd i.v.m. de wielerronde van Gerwen
di. 18 18.30 H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
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wo. 19 7.15 H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
do. 20 17.30 Lof
  18.30 H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
vr. 21 7.15 H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
za. 22 8.30 H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
zo. 23 10.30 Hoogmis Beloken Pasen (1e kl.)
ma.  24 18.30 H. Mis H. Fidelis van Sigmaringen, mart. (3e kl.)
di. 25 18.30 H. Mis H. Marcus, Evangelist (2e kl.); ged. Kruisdagen; 

na de Mis Litanie van alle Heiligen
wo. 26 7.15 H. Mis HH. Cletus en Marcellinus, paus. en mart. (3e 

kl.)
do. 27 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Petrus Canisius, bel. en kerkl. (3e kl.)
vr. 28 7.15 H. Mis H. Paulus-van-het-Kruis, bel. (3e kl.)
za. 29 8.30 H. Mis H. Petrus van Verona, mart. (3e kl.)
      Aanbiddingsdag!
    9.30 uur uitstelling en 1e Rozenhoedje
  13.00 uur 2e Rozenhoedje
  15.00 uur Kruisweg
  17.00 uur 3e Rozenhoedje
  17.45 uur sluiting met Sacramentele Zegen
zo. 30 10.30 Hoogmis 2e zondag na Pasen, Zondag van de Goede 

Herder (2e kl.); collecte voor het seminarie in 
Zaitzkofen

Mei

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

Activiteiten in Gerwen

 Catechismusonderricht: Zaterdag 1 april
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coo-len)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
 Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. Roepingen
 Bijeenkomst Derde Orde: zaterdag 8 april
 Expositie Lijkwade: Passiezondag t/m Zondag Goede Herder 
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Kalender Leiden
April

za. 1 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
v.d. Vasten; daarna uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 2 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.); kinderzegen
vr. 7 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. v.d. Vasten en van O. L. 
Vrouw van Zeven Smarten

za. 8 9.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 9 10.30 Hoogmis Palmzondag (1e kl.) met palmwijding, processie 

en gezongen passieverhaal
do. 13 20.00 gez. H. Mis Witte Donderdag (1e kl.) met voetwassing, pro-

cessie, altaarontbloting en aanbidding tot 24.00 
uur

vr. 14 14.00 Liturgie Goede Vrijdag (1e kl.); vasten en onthouding 
verplicht!

  15.00 Kruisweg met lezingen, gez. passieverhaal, plechtige ge-
beden, kruisverering en H. Communie

za. 15 22.00 Paaswake Paaszaterdag (1e kl.) met wijding v.h. vuur en 
de paaskaars, Exsúltet, lezingen, Litanie v. alle 
Heiligen, wijding v. paas- en doopwater, her-
nieuwing v.d. doopbeloften en gez. H. Mis

zo. 16 10.30 Hoogmis Hoogfeest van Pasen (1e kl.)
ma. 17 10.30 Hoogmis Tweede paasdag (1e kl.)
vr. 21 ------- geen H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
za. 22 ------- geen H. Mis in de Paasweek (1e kl.)
zo. 23 10.30 Hoogmis Beloken Pasen (1e kl.)
vr. 28 19.00 H. Mis H. Paulus-van-het-Kruis, bel. (3e kl.)
za. 29 9.00 H. Mis H. Petrus van Verona, mart. (3e kl.)
zo. 30 10.30 Hoogmis 2e zondag na Pasen, Zondag van de Goede 

Herder (2e kl.); collecte voor het seminarie in 
Zaitzkofen
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Mei

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

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 1 en 8 april
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 2 april
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 9 april

4

                                        Hoogmissen 
                                         St. Willibrordkerk 

                                         Utrecht

Alle zondagen in 
april 17.00 uur,

behalve zondag 23 
april 16.30 uur!

                                    
                                                                                                     

10

Zalig                                         Pasen!
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21

5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 46 e.v.

Leiden

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon +31(0)71 782 05 05 of 
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 48 e.v.

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

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

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

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

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

De erediensten worden verzorgd door de priesters van de 
Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

D-45356 Essen
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

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

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

Antwerpen

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

Gent

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

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

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

Stipendium voor de H. Mis

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