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Geachte Lezers,

Aanstootgevend!
Terwijl wij de mensen 

eraan blijven herinneren, dat 
er eerbied in Gods huis moet 
zijn, een godgewijde kerk, 
luncht Paus Franciscus op 
1 oktober 2017 met armen, 
immigranten en gevangenen 
in de Basiliek San Petronio in 
Bologna! Een mooi voorbeeld 
voor immigranten,  hoe men 
zich in een kerk moet gedra-
gen! En alsof er geen zalen 
genoeg zijn!

De Paus rehabiliteerde die dag de links-progressieve voormalige aartsbis-
schop van de stad, Kardinaal G. Lercaro, maar over de onlangs gestorven aarts-
bisschop Kardinaal C. Caffarra sprak hij geheel niet. Caffarra is een van de vier 
ondertekenaars van de bedenkingen met betrekking tot het omstreden apostolisch 
schrijven “Amoris Laetitia”, “Vreugde van de Liefde” d.d. 19 maart 2016, van 
Paus Franciscus. De Paus heeft deze bedenkingen tot nu toe met zwijgen beant-
woord.

Als reactie hierop initieerden theologen en professoren, die over de aan 
dwaling onderhevige opvattingen van Amoris Laetitia verontrust zijn, een cor-
rectio filialis, kinderlijke terechtwijzing, die op 16 juli jl. ondertekend en op 11 
augustus aan Paus Franciscus overhandigd werd. Na het wederom uitblijven 
van een antwoord, werd dit op 24 september jl. openbaar gemaakt. De leer van 
Christus over het huwelijk mag namelijk niet eenvoudig onbemerkt veranderd 
worden onder voorwendsel dat de tijden veranderen en de pastoraal zich hieraan 
moet aanpassen. Het neomodernisme gaat nu aan de moraal van het huwelijk!

Ook onze algemeen overste, Mgr. B. Fellay, heeft ondertekend, omdat hij 
de Kerk bemint. Zo was trouwens ook de onvergetelijke houding van Mgr. M. 
Lefebvre († 25 maart 1991). Het respect van de ondertekenaars tegenover de 
Paus is oprecht, en uit dit respect voor zijn ambt vragen zij hem “zijn broeders 
te sterken” door de aan dwalingen onderhevige opvattingen te veroordelen, die 
zoveel verdeeldheid in de Kerk begunstigen.

Christus zei tot Petrus: “Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou be-
zwijken; en gij, wanneer ge u hebt bekeerd, bevestig dan uw broeders”.  Lc 22, 32 
Nemen wij daarom onze plicht te bidden voor de Paus vooral in de Rozenhoedjes 
van deze oktobermaand ernstig, vol ijver en met vertrouwen op! Bid dagelijks 
het Rozenhoedje met liefde voor de geheimen, wetend dat bij God geen tijd is en 
dat de Verlossing niet slechts een algemeen iets, maar vooral op u van toepassing 
is. Hoe eenvoudig en tegelijk machtig is dit gebed!

Pater Carlo de Beer



Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017   3

St. Willibrord
Een missionaris uit de 8e eeuw

Door dr. Aug. de Vries
Kinheim-Uitgeverij, Heiloo, 1939

Hoofdstuk IV 
Missiereizen. - Koning Radbod.

Wij hebben reeds opgemerkt, dat het 
ondoenlijk is om van Willibrords mis-
siereizen een chronologisch verhaal te 
geven door het gemis aan de nodige 
gegevens, en daarom willen wij ook 
niet de minste poging daartoe doen, 
zonder vaststaande data tot onze be-
schikking te hebben. Toch kunnen 
wij in de rusteloze werkzaamheid van 
onze missionaris een zeer goed inzicht 
verkrijgen, door na te gaan waarheen 
en tot hoever zijn reizen voor de pre-
diking van het evangelie zich hebben 
uitgestrekt. Aan de hand van de bio-
grafieën en van losse documenten be-
treffende schenkingen, maar ook door 
eeuwenoude overleveringen kunnen 
wij ons tamelijk goed een beeld daar-
van vormen.

Het ligt voor de hand, dat Wil-
librord na zijn eerste reis naar Rome 
weinig heeft kunnen ondernemen in 
het eigenlijke noordelijke Fresia, om-
dat de woedende Radbod daar nog 
onbeperkt zijn gezag uitoefende en 
zelfs tot 695 nog over Trecht heerste. 
Daarom zal de heilige zijn prediking 
voorlopig wel tot “Fresia exterior”, 
ten zuiden van de rivieren, hebben 
beperkt. Hiermee willen wij niet zeg-
gen, dat hij voor 695 niet meer in het 
noorden geweest zou zijn, want daar 
weten wij tenslotte niets van, maar hij 

maakte het nog niet tot zijn geregelde 
arbeidsveld.

In het oude Toxandrië en Teister-
bant, Noord-Brabant, heeft Willibrord 
verschillende goederen bezeten en vol-
gens de overlevering heeft hij er ook 
samengewerkt met de H. Lambertus 
en de H. Hubertus, bisschoppen van 
Maastricht en Luik. Uit aantekeningen, 
in zijn Kalendarium gemaakt, zou men 
kunnen opmaken, dat de heilige zelf 
kerkwijdingen had verricht in Waalre 
en Ruimel. De verering, die hij later 
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St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw

algemeen in Brabant genoot, wijst ook 
op een uitgebreide werkzaamheid. Dat 
hij in Antwerpen heeft gepredikt, is om 
dezelfde reden: een oeroude traditie en 
verering, tamelijk wel zeker, maar kan 
men niet als bevestigd beschouwen 
door de brieven van hertog Rohing of 
Rauching, waarbij aan Willibrord de 
kerk, een deel van de tol en nog andere 
inkomsten werden overgedragen, daar 
de echtheid van deze giftbrieven nog 
altijd aan twijfel onderhevig is. Wat 
Limburg betreft, vermeldt zelfs Alcu-
inus in zijn vaag verhaal een plaatse-
lijk voorval, dat gebeurd zou zijn bij 
Susteren. Willibrord was namelijk eens 
op weg naar een klein klooster (“cel-
lula”), dat hij daar bezat, en nam om 
zijn weg af te korten een voetpad door 
de landerijen van een rijke man. Deze 
viel, toen hij het zag, hevig scheldend 
tegen de heilige man uit, maar de vol-
gende dag werd hij op dezelfde plaats 
door een plotselinge dood getroffen. 
Inderdaad weten wij uit een oorkonde 
van 2 maart 714, dat Pippijn en zijn 
gemalin Plectrudis aan Willibrord het 
“monasterium Suestrense”, dat gele-
gen was in de “pagus Mosariorum”, 
hebben geschonken.

In het eigenlijke Fresia heeft Willi-
brord eerst na 695, naar men mag aan-
nemen, zijn volle werkzaamheid inge-
zet. De burg Trecht kreeg al spoedig 
het aanzien van een bisschopsresiden-
tie door vele stichtingen, die wij later 
nog zullen bespreken. Dat de traditie 
weet van talloze kerken en kapellen, 
die in het Sticht en vooral ook rond 
Dorestat aan hem hun oorsprong te 
danken hebben, is niet verwonderlijk, 
maar wederom door geen enkel docu-

Draagconstructie klokkentoren  
St. Willibrordkerk, Utrecht
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ment te bewijzen. In Zuid-Holland kan 
Vlaardingen volgens de overlevering 
bogen op de eer van de grote missiona-
ris zijn kerk gekregen te hebben, maar 
wij weten alleen, dat aan Willibrord 
aldaar goederen geschonken werden 
ten behoeve van de abdij in Epterna-
cum. Heeft hij het eerst gepredikt in 
Oegstgeest (in de veronderstelling, dat 
hij dus in Katwijk is geland) en daar 
zijn eerste kerkje gesticht, waarom het 
plaatsje Kerkwerve genoemd werd? In 
ieder geval behoren ook tot de oudste 
stichtingen Velzen, Petten en Heiloo. 
In Heiloo moet het wonder met de 
bron zijn gebeurd, dat Alcuïnus zon-
der plaatsbepaling verhaalt, Het was 
in de kuststreek (“loca maritima”), 
dat men gebrek aan zoet water begon 
te krijgen en ziende, dat zijn gezellen 
door dorst gekweld werden, beval de 
dienaar Gods één van hen om in zijn 
tent een kuil te graven. Op het gebed 

van de heilige werd toen de kuil plot-
seling met heerlijk water gevuld. Dit is 
de Willibrordusput, die men u vandaag 
nog in Heiloo wijst achter de (gerefor-
meerde) dorpskerk. Eeuwen door is het 
water om zijn wonderdadige genees-
kracht door zieken gezocht geweest.

Voor de voortzetting van de 
werkzaamheden in deze streken heeft 
Willibrord zijn metgezel Adelbert 
aangewezen, die misschien reeds met 
hem uit Ierland gekomen was. Het is 
overbekend, welke grote vermaardheid 
en verering Adelbert in geheel Kenne-
merland heeft verworven.

Ook Zeeland bewaart vele herin-
neringen aan Willibrord. Zo verhaalt 
Alcuïnus, dat hij eens (bij Alcuïnus 
gebeurt het meest “quodam tempore”) 
op Walichrum (Walcheren) aankwam, 
dat blijkbaar reeds eerder door hem of 
anderen gekerstend was. Maar zowaar 
trof hij nog ergens een afgodsbeeld aan 
als “laatste rest van de oude waanzin”. 
In heilige toorn greep Willibrord het 
vast en verbrijzelde het. De waker van 
het beeld vloog in woede met getrok-
ken zwaard op de heilige af, die hij op 
het hoofd trof, echter zonder hem te 
verwonden. Willibrord moest de man 
nog verdedigen tegen zijn gezellen, 
maar dezelfde dag werd de ongeluk-
kige bezeten van de duivel en hij ein-
digde na drie dagen zijn ellendig le-
ven. Thiofried, levensbeschrijver van 
Willibrord en abt van Echternach in 
de 11e eeuw, verhaalt, dat Willibrord 
wel werd gewond en dat hemzelf in de 
kerk van Westkapelle de bloedsporen 
op de grond bij het altaar zijn getoond. 
Hieruit blijkt wel, dat het heidendom 
niet zo gemakkelijk uitgeroeid werd en 
hier en daar weer opleefde. 
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Op Walcheren zou nog een an-
der wonderbaar feit zijn gebeurd. De 
bewoners klaagden bij Willibrord hun 
nood over de veelvuldige overstromin-
gen door de zee, die hun veel schade 
en last bezorgden. Toen heeft Willi-
brord met zijn reisstaf een lijn getrok-
ken over het zand en op die lijn ont-
stonden zandophopingen: de duinen. 
In deze verhalen vinden wij misschien 
door de volksverbeelding opgesierde 
herinneringen aan de meer profane, 
culturele arbeid van Willibrord en 
zijn metgezellen. Hoezeer leden de 
bewoners van onze streken niet aan 
een teveel en een te weinig aan water: 
teveel door de overstromingen en te 
weinig door gebrek aan drinkwater, 
vooral langs de kust. Zou nu niet, zoals 
wij het weten van later-levende mon-
niken, ook Willibrord met de zijnen 
zich hebben beijverd om hun hogere 
ontwikkeling in dienst te stellen van de 
stoffelijke welvaart van de bevolking? 
Zij zullen de bewoners hebben geleerd 
om waterkeringen op te werpen en 
dijken aan te leggen, hoe zij welwater 
konden verkrijgen en putten moesten 
graven. Daaraan herinneren nog de 
verschillende Willibrordusputten, zo-
als te Heiloo, te Zoutelande in Zeel-
and, die in de crypte van de Abdijkerk 
te Echternach en elders. De dankbare 
bevolking, die met grote bewondering 
naar de vreemdelingen opzag, heeft in 
speelse verbeelding hun kunde tot in 
het bovennatuurlijke verheven. Hier-
mede wordt natuurlijk niet ontkend, 
dat God op Willibrords voorspraak 
wonderen zou kunnen doen of heeft 
gedaan, maar sommige verhaalde zijn 
te naïef om waar te zijn.

Dat Willibrord vanuit Zeeland 
ook Zeeuws-Vlaanderen heeft bezocht 
en de bewoners van vele plaatsen als 
Biervliet, Hulst e.a. heeft bekeerd, is 
natuurlijk zeer goed mogelijk en ligt 
zelfs voor de hand, maar is wederom 
niet te bewijzen. In Gelderland strekt 
zich zijn invloed uit door Werenfried, 
die door hem hierheen gezonden werd 
en nu nog de patroon is van de kerk 
te Elst, welke door Karel Martel met 
schenkingen verrijkt is. Te Emmerik 
zou de kerk van de H. Martinus door 
Willibrord zijn gesticht.

Heeft Willibrord ook gewerkt in 
het huidige Friesland? Hierover hebben 
wij wel de minste zekerheid. Alcuïnus 
verhaalt, dat hij tot koning Radbod 
ging, die hem wel vriendelijk ontving, 
maar ontoegankelijk was voor het 
woord van de waarheid: de prediking 
kon zijn “stenen hart” niet vermurwen. 
Merkwaardig is, dat een ander geloofs-

St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw
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verkondiger, en nog wel een Frank, 
meer succes bij Radbod schijnt geoogst 
te hebben. Van Wulfram, de voorma-
lige bisschop van Sens, die zijn zetel 
had verlaten om missionaris te worden, 
verhaalt zijn biograaf, dat hij omstreeks 
695 naar Friesland kwam en meermalen 
ontmoetingen had met Radbod. Hier-
uit kunnen wij besluiten, dat Wulfram 
vooral in het noordelijkste deel van ons 
land heeft gewerkt. Hem moet ook de 
tragi-komische gebeurtenis van Rad-
bods mislukte doop overkomen zijn. 
Op het eind van zijn leven schijnt in 
diens hard gemoed wel enige inkeer te 
bespeuren te zijn geweest en zelfs was 
hij bereid zich te laten dopen. Reeds 
met de ene voet in het doopvont staan-
de (waarin men immers geheel onder-
gedompeld werd), vroeg hij plotseling 
aan Wulfram, waar nu wel het grootste 
deel van de Friese koningen en edelen 
vertoefde, in de hemel of in de verdoe-
menis van de hel? Toen Wulfram ant-
woordde, dat zij door het vonnis van de 
verdoemenis getroffen waren, omdat zij 
niet door het Doopsel waren gereinigd, 
trok Radbod haastig zijn voet terug met 
de woorden: “Ik zal het gezelschap van 
mijn vorstelijke vaderen niet opgeven 
om met enige armen in uw hemelrijk 
in te gaan; ik kan uw nieuwe leer niet 
aannemen en blijf bij het oude geloof 
van mijn volk”. Melis Stoke vertolkt de 
volkstraditie aldus:

“Ente duvel, diene bedroech,
Die hem viele goets behiet (=beloofde)
Ne hilt hem voorwaerden niet;
Want hi starf op den derden dach
Ende voer daer hi sine maghe sach”.

Zo stierf Radbod toch onbekeerd.

Toen dan Willibrord tot de erken-
ning moest komen, dat het woord van 
het Evangelie bij Radbod geen vrucht 
zou dragen, wendde hij zich van hem 
af en ging tot het zeer woeste volk van 
de Denen. Zo ontmoeten wij de mis-
sionaris tussen zijn reizen in Holland 
en Zeeland door herhaaldelijk in het 
buitenland.

Over de Denen in Jutland en 
Sleeswijk heerste toen Ungend of 
Hogni, wiens gemoed volgens Alcu-
inus nog “harder dan steen” was en 
wreder dan van welk wild dier. Maar 
ook hier ondervond de moedige man 
grote teleurstelling. Wel ontving Un-
gend Willibrord met eerbied (de wild-
heid viel dus mee), maar van een beke-
ring tot het christendom wilde hij niet 
weten. Toch kon Willibrord zijn reis 
niet geheel tevergeefs gedaan noemen: 
hij nam dertig jongens met zich mee, 
vermoedelijk lijfeigenen, door hem 
gekocht, die hij op de terugreis onder-
wees en doopte. Zij waren misschien 
bestemd om in Willibrords scholen 
tot missionaris opgeleid te worden en 
later bij hun eigen volk het zaad van 
het geloof uit te strooien. Die terugreis 
bracht nog andere belevenissen: door 
storm werden zij op een eiland gedre-
ven, dat tussen de Denen en Friezen 
in lag en door de bewoners Fositeland 
genoemd werd naar hun godheid Fo-
site  (Foseti). Wij hebben reeds ver-
haald, hoe op dit eiland (Helgoland) 
de bewoners hun godheid vereerden 
met een heilige bron, waaruit men 
slechts zwijgend mocht putten, en met 
toegewijd vee, dat niet mocht wor-
den aangeraakt. Willibrord vertoefde 
enige dagen op het eiland om beter 
weer af te wachten. Om de bewoners 
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zijn verachting voor hun bijgeloof te 
tonen, doopte hij drie mensen in de 
heilige bron en liet van het vee naar 
zijn behoefte slachten. De bewoners 
verwachtten nu, dat de heiligschen-
ners met waanzin geslagen of door 
een plotselinge dood getroffen zouden 
worden. Maar niets van dit alles ge-
beurde en toen zonden zij bericht van 
het voorgevallene aan koning Radbod. 
Deze, die dus ook over Helgoland re-
geerde en er juist vertoefde, ontstak 
in hevige woede en wierp het lot, wie 
als slachtoffer zou dienen om de hoon 
aan de godheid uit te wissen. Na drie 
dagen wees het lot één van Willibrords 
gezellen aan, die nu als martelaar viel, 
waarschijnlijk de eerste uit zijn gezel-
schap. Ook Willibrord werd bij de ko-
ning ontboden, die heftig tegen hem 
uitviel. Maar de heilige antwoordde 
hem zo onverschrokken, dat Radbod 
met verbazing constateerde, dat hij 
zijn bedreigingen niet vreesde en dat 
zijn woorden met zijn daden in over-
eenstemming waren. Hij zond Willi-
brord met ere naar Pippijn terug, die 
hem vreugdevol ontving.

Ook Duitsland heeft veel aan 
Willibrord te danken. Hier drong hij 
door tot aan de Saale en werd daarbij 
gesteund door de vriendschap van her-
tog Heden van Thüringen, die op zijn 
raad het klooster Hamelberg stichtte 
en bovendien met rijke schenkingen 
de missie-arbeid mogelijk maakte. He-
laas sneuvelde in 717 de weldoener en 
moest Willibrord het werk in het Oos-
ten staken. Later heeft Bonifatius op 
de grondslag, door hem gelegd, verder 
voortgebouwd.

Te Echternach in het groother-
togdom Luxemburg had Willibrord 

belangrijke bezittingen, waarover wij 
later zullen spreken. Bij tussenpozen 
kwam hij hier vertoeven om uit te rus-
ten van het reizende leven en ook om 
een toevlucht te zoeken, wanneer de 
omstandigheden een verblijf in meer 
noordelijke streken onmogelijk maak-
ten. En dat gebeurde meermalen.

Het rad van de geschiedenis wentelde 
ondertussen door.

Radbod, “tha unfrethmonne”, de 
onvreedzame, zoals de Friezen hem 

St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw

HH. Lenaert Veghel en Claes Pieck, 
centraal venster apsis 

St. Willibrordkerk
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noemden, was wel verslagen, maar 
niet overwonnen. Reeds oud geworden 
en door lichaamslijden gekweld, zon 
hij nog altijd op de gelegenheid om 
wraak te nemen en zijn slag te slaan. 
Wij weten, hoe hij zijn schoonzoon 
Grimoald, Pippijns zoon, liet ver-
moorden, maar in hetzelfde jaar nog 
was het lot hem zeer gunstig: 16 de-
cember 714 stierf Pippijn van Herstal, 
zijn ambt van hofmeier nalatend aan 
zijn kleinzoon Theodoald. Ogenblik-
kelijk echter trad de tweedracht in het 
Frankische rijk weer op en een nieuwe 
scheuring scheen daarvan het resultaat 
te zullen worden. Radbod maakte van 
de gelegenheid gebruik, verzamelde 
zijn benden en trok op tegen Trecht, 
dat hem evenals Dorestat in handen 
viel. Waar hij verscheen, vluchtten 
de christenen, werden de kerken ver-
woest en daarvoor in de plaats weer 
heidense tempels opgericht: de vrucht 
van jarenlange arbeid dreigde voor 
Willibrord voorgoed vernietigd te 
worden. Want ook hij heeft zich door 
vlucht voor de woedende barbaar 
moeten redden en zich waarschijnlijk 
naar Echternach begeven. Radbod 
voer met een grote scheepsmacht de 
Rijn op naar Keulen, waar intussen 
Pippijns natuurlijke zoon Karel de 
Hamer (Martel) een krijgsmacht had 
verzameld. Radbod echter versloeg 
hem en keerde rijk beladen met buit 
naar zijn land terug. Daar wachtte hem 
een zekere Winfried, die later Bonifa-
tius zal heten en pas in het land geko-
men was, waar hij meende een jong, 
maar bloeiend christendom te zullen 
vinden en niet anders dan verwoes-
ting had aangetroffen. Radbod stond 
hem een onderhoud toe, waarin Win-

fried om verlof tot prediking verzocht, 
maar het niet verkreeg. Heeft de oude 
vechter niet met gierensluwheid in de 
jonge Angelsaks de heilloze dreiging 
bespeurd voor zijn geliefde Wodan-
dienst, dat hij hem ongemoeid liet 
gaan? Winfried keerde na korte tijd in 
Engeland terug.

Karel de Hamer zag voorlopig 
geen kans revanche te nemen, daar 
hij te zeer door de binnenlandse aan-
gelegenheden van Francië werd be-
ziggehouden. Een overwinning, die 
hij in 717 bij Dorestat op Radbod 
behaald zou hebben, is bij tijdgeno-
ten blijkbaar onbekend, maar wordt 
door latere schrijvers verhaald, zodat 
ze vermoedelijk legende is. In ieder 
geval heeft Karel zijn gezag hier pas 
kunnen herstellen na Radbods dood. 
Dit overal met vreugde begroete lot 

Zoldering St. Willibrordkerk
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trof “Rabboude, den Goeds viant” 
(Gods vijand) in het jaar 719. Van 
nu af waren de Franken in het vrij-
wel ongestoord bezit van de Rijn en 
zijn mondingen: Radbods opvolger 
Poppo moest het christendom even-
eens toelaten. Willibrord keerde di-
rect naar Trecht terug. Met welk een 
smart zal de grijze missionaris zijn 
taak weer hebben aanvaard; welk een 
zedelijke moed was ertoe vereist om 
de verwoesting van de kerken, maar 
vooral in de zielen te gaan herstellen, 
al het verrichte werk opnieuw te be-
ginnen. Gelukkig snelde een jonge 
landgenoot hem te hulp. Bonifatius 
ontving op terugreis van Rome reeds 
brieven uit het vaderland, die hem 
gelukwensten, “dat de Allerhoogste 
Radbod had neergeworpen”, en vol 
vreugde voer hij de Rijn af. Kort na 
Radbods dood treffen wij beide grote 
mannen tezamen in Utrecht aan. Drie 
jaren blijft Bonifatius zijn oudere me-
debroeder hulp verlenen in het opbou-
wen van kerken en het neerhalen van 
heidense tempels. Wij menen, dat hij 
vooral werkzaam is geweest in Woer-
den, Velzen en Achttienhoven (aan de 
Vecht). Valt het te verwonderen, dat 
Willibrord, die de zestig jaren reeds 
ruim gepasseerd was, zijn jongen me-
dewerker voorstelde zijn opvolger in 
het hoge ambt te worden om zodoende 
zijn taak te verlichten, die hem in zijn 
hoge leeftijd zwaar ging vallen? Niet 
alleen uit nederigheid weigerde Boni-
fatius, maar ook omdat de Paus hem 
een andere opdracht, de bekering van 
Germanië, had gegeven en hij slechts 
voorlopig, zonder medeweten van de 
Paus, zich vrijwillig ten dienste van 
Willibrord had gesteld. Deze moest 

de rechtmatigheid van zijn weigering 
wel inzien en zond Bonifatius met zijn 
zegen heen. Willibrord koos zich een 
ander tot medebisschop, wie weten wij 
niet.

Vele christenen, die voor Rad-
bod waren gevlucht, keerden terug en 
onder hen was ook Wurssing met zijn 
familie, die zijn erfgoederen terug-
kreeg en bovendien van Karel een leen 
ontving. Hij vestigde zich in Suabsna 
(Zuilen?) bij Trecht en stond Willi-
brord zoveel mogelijk bij, die hem 
ook zeer lief had.

Toen Willibrord weer vijftien 
jaar moeizaam had gewerkt, rond-
trekkend en predikend, dopend of 
weer opbeurend in het geloof, dreig-
de opnieuw een storm al de vruchten 
van zijn zwoegen te verdelgen. Nog 
eenmaal probeerden de Friezen het 
Frankische juk af te schudden, maar 
zij kwamen nu te staan tegenover een 
Karel de Hamer, die pas de schrikba-
rende Halve Maan van de Gallische 
hemel had geslagen. Hij trok nu in 
736 met een vloot naar de Bordine of 
Boornzee tussen Oostergoo en Wester-
goo en versloeg de Friezen beslissend, 
terwijl hun aanvoerder Poppo sneuvel-
de. De Franken beheersten nu Fresia 
tot aan de Lauwers. In het hele noor-
delijke land werden de godentempels 
neergehaald: de definitieve overwin-
ning van Willibrords levenstaak kon 
geboekt worden.

Heeft de heilige deze laatste 
crisis van nabij meegemaakt? Het is 
onzeker, maar niet waarschijnlijk. De 
laatste jaren van zijn lang leven heeft 
hij vermoedelijk in het Zuiden, in Ech-
ternach, doorgebracht

St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw
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Hoofdstuk V 
Missie-methoden en missie-ontberingen.

Nadat wij het arbeidsterrein van Wil-
librord hebben overschouwd, rijst de 
vraag: hoe hebben onze missionarissen 
in de 8e eeuw hun taak aangepakt, wel-
ke methode hebben zij gevolgd in een 
tijd, dat men zich met etnologie en fol-
klore niet bezig hield, zich in psycho-
logische beschouwingen niet verdiepte, 
toen missiologie geen wetenschap was 
en missionarissen in het geheel geen 
speciale opleiding genoten?

Wij bezitten een schrijven, in 
ongeveer 724 aan Bonifatius gericht 
door zijn vriend Daniël van Winches-
ter, waarin deze zijn zienswijze omtrent 
de geloofsprediking uiteenzet. Deze 
vriendschappelijke raadgeving is zo 
keurig van logische opbouw, schrijdt 
zo systematisch voort van het algeme-
ne tot het bijzondere, van de concre-
te gegevens tot het abstracte begrip, 
ademt m.a.w. zo zeer de sfeer van het 
schrijfbord en het studeervertrek, dat 
zij vermoedelijk de missionaris in zijn 
strijd tegen de waandenkbeelden bij 
de primitieve en half-barbaarse Frie-
zen weinig zal hebben gebaat. Hij was 
meer aangewezen op zijn praktische zin 
en zijn onbestudeerd-psychologisch in-
zicht. Kunnen wij nu misschien van die 
praktijk uit de heiligenlevens en andere 
bronnen iets gewaar worden? Niet veel, 
maar toch is het mogelijk enigszins 
waar te nemen, hoe de geloofsverkon-
digers in onze streken hun werk begon-
nen en voortzetten.

Zoals reeds opgemerkt, ontvingen 
de missionarissen geen speciale oplei-
ding, maar kregen hun vorming in de 
gewone klooster- of kathedraal-scho-

len, en wanneer zij zich aan het mis-
siewerk wilden wijden, dan konden zij 
zich aansluiten bij anderen, van wie 
zij de praktijk leerden om na enige tijd 
zelfstandig op te treden.

Beda verhaalt ons uitvoerig, hoe 
Augustinus met zijn veertig gezellen 
bij koning Ethelbert zijn entree maakte. 
De vorst wilde hen tot een mondeling 
onderhoud toelaten, maar in de open 
lucht, want onder zijn dak vreesde hij, 
dat zij hem zouden kunnen betoveren 
en overweldigen. Augustinus stelde zijn 
volgelingen in processie op en vooraf-
gegaan door een zilveren kruis en een 
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afbeelding van de Heiland, trokken zij 
op, terwijl zij litanieën zongen, waarin 
zij de Heer smeekten voor het eeuwig 
heil van zichzelf en van hen, tot wie zij 
gekomen waren. Toen de koning hun de 
stad Canterbury als verblijfplaats had 
aangewezen, deden zij iets dergelijks. 
“Zij naderden de stad met het heilig 
kruis en de afbeelding van de grote Ko-
ning, onze Heer Jezus Christus en zon-
gen aldus: wij bidden U, Heer, volgens 
Uw barmhartigheid, dat Gij van deze 
stad en van Uw heilig huis Uw toorn 
en Uw gramschap wegneemt, hoewel 
wij zondaars zijn. Halleluja!”

De bedoeling hiervan is wel dui-
delijk. Behalve eerbetoon aan God te 
brengen was zij, misschien niet bewust, 
indruk te maken op de primitieve geest 
van de bewoners, die vooral door uiter-
lijk vertoon getrokken werden. Welnu, 
de leer en de instellingen van St. Au-
gustinus waren voor de Angelsaksen in 
alles de illustere voorbeelden. Zullen 
ook de Angelsaksische geloofsverkon-
digers zijn missie-methoden niet heb-
ben opgevolgd? Van Willibrord staat 
hieromtrent niets opgetekend, maar 
van Ludger, die wat later in het Oos-
ten van ons land heeft gepredikt, weten 
wij, dat hij naar Helgoland trok en bij 
het naderen van het strand zijn kruis 
ophief en de Heer smeek- en dankge-
beden bracht. Lebuïnus verscheen in 
de volksvergadering van de Saksers 
in Marklo met alle tekenen van zijn 
priesterlijke waardigheid bekleed; hij 
hield het kruis in de hand, zoals een 
schildknaap het schild van de koning, 
terwijl hij het Evangelie van Christus 
in de armen droeg, aldus beschrijft het 
zijn biograaf Hucbald.

Dergelijke indrukwekkende ma-
nifestaties zullen zij wel overal hebben 
toegepast.

Gewoonlijk wendden de missio-
narissen zich het eerst tot de vorst of 
tot de groten van het volk, de adellijken 
of grondbezitters. Hadden zij deze, die, 
de meeste macht bezaten om hun werk 
te belemmeren, eenmaal op hun hand, 
dan waren althans grote moeilijkheden 
overwonnen. Zo hebben wij Willibrord 
onmiddellijk tot Pippijn zien gaan, die 
hem “imperiali auctoritate”, met zijn 
rijksgezag steunde. Wilfried had zich 
naar koning Adgil begeven, zoals Bo-
nifatius Radbod afwachtte alvorens zijn 
werk te beginnen en er zelfs van afzag, 
toen deze zijn goedkeuring niet wilde 
geven. Willibrord verliet ook Fresia 
toen Radbod verhard bleek te zijn, en 
trok naar de Denen, maar keerde van-
daar spoedig teleurgesteld terug, toen 
koning Ungend niets van zijn prediking 
wilde weten.

Prediking: dat was natuurlijk 
voorlopig hun voornaamste taak. Al-
cuinus zegt van Willibrord herhaalde-
lijk, dat hij rondtrok en predikte. Hoe 
predikten zij? Willibrord wordt prekend 
opgevoerd voor koning Radbod na de 
gebeurtenissen op Helgoland en Lebuï-
nus voor de volksvergadering van Mar-
klo, maar wij kunnen veilig aannemen, 
dat deze predicaties aan de fantasie van 
de biografen zijn ontsproten. Evenzo 
is het met andere toespraken gesteld. 
Alleen van Bonifatius bezitten wij een 
bundel preken, die hij voor zijn pas-be-
keerden heeft gehouden of die hem al-
thans worden toegeschreven.

Maakten woorden niet voldoen-
de indruk, dan moesten daden, waar 
meestal veel moed voor vereist was, 
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het gewenste effect bereiken. Hierbo-
ven hebben wij gezien, hoe Willibrord 
onverschrokken zijn bekeerlingen 
doopte in de heilige bron op Fosite-
land en het gewijde vee liet slachten. 
Het was alleen uit ontzag voor Pippijn, 
dat Radbod het leven van de heilige 
man niet durfde aantasten, maar een 
ander als slachtoffer koos. Op Walche-
ren werd een aanslag op Willibrords 
leven gedaan, toen hij zonder vrees het 
Wodansbeeld neersloeg en verbrijzelde. 
Beroemd is ook de daad van Bonifatius, 
in Hessen verricht. Daar vereerden de 
heidense Hessen nog altijd een enorme 
eik, die aan Donar was toegewijd. Het 
was in de buurt van Geismar. Op een 
dag ging Bonifatius er met geestelij-
ken en volgelingen heen en begon de 
eeuwenoude boom te vellen. Evenals 
in bovenstaande gevallen verwachtten 
de omringende heidenen, dat de schen-
ners door de wraak van de goden ge-
troffen zouden worden. Maar toen dit 
niet gebeurde, legden de heidenen “hun 
boosheid af, prezen God en geloofden”. 
Op hun barbaarse geestesgesteldheid 
maakte een daad van bravoure meer 
indruk dan een logische redenering en 
een sluitende bewijsvoering.

Wanneer de mensen zich eenmaal 
tot het christendom hadden gekeerd, 
moesten zij natuurlijk in het geloof 
onderricht worden. Oudtijds had de H. 
Kerk daartoe het catechumenaat inge-
steld: een langdurige proef- en onder-
richtingstijd, in verschillende perioden 
verdeeld. Daarvan schijnt hier niets ge-
komen te zijn en voor zover de bron-
nen een oordeel toelaten, kunnen wij 
tot geen ander besluit komen, dan dat 
de proeftijd dikwijls zeer kort geweest 
is. Van Wilfried verhaalt zijn biograaf, 

dat hij hier duizenden doopte. Welnu: 
hij is hier slechts één winter overgeble-
ven, zodat de tijd van voorbereiding in 
ieder geval niet van lange duur geweest 
kan zijn. Toen Willibrord van de Denen 
terugkeerde, nam hij dertig jongens met 
zich mee, die hij reeds op de reis zelf 
onderwees en doopte, daar hij vreesde, 
dat gevaren ter zee of hinderlagen van 
de bewoners te land hem er enige zou 
doen verliezen. Op dezelfde reis ver-
bleef hij enige dagen op Helgoland en 
doopte er in Fosite’s bron drie bekeer-
lingen (van Helgoland?) Hieruit blijkt 
wel, dat het onderricht niet veel omvat 
kan hebben, en dat de geloofsverkondi-
ger misschien het verdere onderwijs na 
de Doop overliet aan zijn medehelper 
of de priester, die hij bij de bekeerden 
achterliet. Zodoende kunnen de eisen 
voor de neofieten ook niet zwaar ge-
weest zijn, vermoedelijk vroeg men 
slechts de kennis van de geloofsbelijde-
nis en het afzweringsformulier, waarin 
zij de afgodendienst afzwoeren en aan 
de duivel en zijn werken verzaakten. 
Van het laatste is in Bonifatius’ tijd een 
Dietse tekst opgesteld, die in het ooste-
lijke deel van ons land misschien ook 
wel gebruikt is. De bekeerling moest 
dan o.a. beloven: “end ec forsacho al-
lum dioboles uuercum and uuordum, 
thunaer ende uuoden ende saxnote ende 
allem them unholdum, the hira genotas 
sint” – “En ik verzaak alle duivelswer-
ken en woorden, Donar en Wodan en 
Saxnote (een Saksische godheid) en al 
de onheiligen, die hun gezellen zijn”. 
Daar Bonifatius van doopgetuigen de 
kennis eist van het Onze Vader en de 
geloofsbelijdenis, kan hij van dopelin-
gen moeilijk meer hebben gevergd. 



14   Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017

Voor het dopen zelf richtten onze 
missionarissen zo spoedig mogelijk in 
het middelpunt van hun arbeidsveld 
een baptisterium of doopkapel op. Ook 
Willibrord moet dat al gauw in Utrecht 
hebben gedaan, zoals wij later zullen 
zien. De Doop gebeurde in wezen na-
tuurlijk op dezelfde manier als vandaag. 
Alleen had een gehele drievoudige 
onderdompeling plaats, waartoe in de 
grond aangebrachte kuipen nodig wa-
ren. Langs enige treden trad men erin. 
Een missionaris in Pommeren had in 
zijn baptisterium drie houten kuipen of 
tonnen in de grond geplaatst, één voor 
de mannen, één voor de vrouwen en 
één voor de kinderen. Om iedere kuip 
hingen gordijnen. Wij kunnen ons voor-
stellen, dat onze eerste kerkjes ook een 
dergelijke inrichting hebben gehad.

Wanneer de bekeerlingen eenmaal 
gedoopt waren, moest hun verdere le-
ven op christelijke leest geschoeid wor-
den. Het zou interessant zijn na te gaan, 
in hoever de bekeerders daarin geslaagd 
zijn, maar behalve dat de bronnen niet 
in alles onze wensen stipt vervullen, 
zouden wij ook te ver buiten onze opzet 
gaan, om in ruwe trekken het verdere 
missiewerk te schilderen. Wij zul-
len daarom nu gaan zien, waar-
aan onze missionarissen behoefte 
hadden bij hun werk, en aan wel-
ke ontberingen zij blootstonden.

Niet altijd werden de predikers 
even welkom geheten en harte-
lijk ontvangen. Veelal waren zij 
er dan ook op aangewezen om 
zelf in hun stoffelijke behoeften te 
voorzien. Zij zullen van jacht- en 
vistuig zijn voorzien geweest, om 
zichzelf voedsel te verschaffen. 

En aangezien aan Bonifatius het nut 
en het gebruik van haviken en valken 
bekend was, is het goed mogelijk, dat 
zij door zijn dienaren voor de voedsel-
voorziening zijn gebruikt. “Brood kon-
den zij zich meestal wel verschaffen,” 
lezen wij in de brievenverzameling 
van Bonifatius, waaraan wij de meeste 
gegevens omtrent dit onderwerp ontle-
nen, “maar aan kleren konden zij niet 
komen, als zij van elders geen raad en 
hulp ontvingen”. Om kleren wordt ook 
herhaaldelijk in brieven gevraagd. Voor 
onderdak in onbevolkte of onherberg-
zame streken hadden zij tenten nodig. 
Van tenten is in de biografieën dan ook 
herhaaldelijk sprake. In zijn tent bijv. 
verricht Willibrord het wonder met de 
bron te Heiloo. Als Bonifatius op zijn 
laatste reis bij de Borne legerde met zijn 
gevolg van priesters en leken, vormden 
hun tenten een heel kamp (“castra”) en 
in de nabijheid lagen enige schepen met 
voedselvoorraad voor het hele gezel-
schap en ook een weinig wijn.

Schepen en paarden waren de on-
ontbeerlijke vervoermiddelen in die da-
gen. Veelvuldig maakten de missiona-
rissen in ons waterrijke landje gebruik 
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van de rivieren, die trouwens ook de 
voornaamste wegen waren. Toch we-
ten wij van de schepen uit deze eeuw 
zeer weinig af. Zeker is, dat men uit 
Engeland met zeilscheepjes kwam en 
niet met z.g. “lange schepen”, waarmee 
de Noormannen later de kusten van 
Europa afstroopten. Deze immers, die 
ongeveer 20 m. lang waren en door zeil 
of roeiriemen, zestien aan iedere zijde, 
werden voortbewogen, vereisten een 
veel te grote bemanning en waren dus 
voor de missionarissen ongeschikt. Bo-
vendien waren zij zeer laag en hadden 
dus geen kajuit, maar konden slechts 
met een zeil afgedekt worden. St. Ans-
kar ging later (826) eens met een Deen-
se koopman mee van Frankfort naar 
Denemarken, maar in Keulen moest 
hij het ongeriefelijke schip verlaten, 
daar de ontberingen te groot waren. De 
bisschop stelde hem daar toen een an-
der schip met kajuiten ter beschikking. 
Dat zal een Fries scheepje geweest zijn, 
want deze waren veel kleiner en, om-
dat zij niet geroeid werden, ook hoger, 
wat gelegenheid gaf om er een kajuit in 
te bouwen. Dergelijke scheepjes moet 
Willibrord ook hebben gebruikt voor 

zijn reizen. Stroomaf kon men zich 
laten drijven, maar naar het Zuiden of 
Duitsland in liet de Friese koopman 
zijn scheepje met een touw voorttrek-
ken, terwijl hijzelf met een knecht aan 
het roer zat. Bij de tocht, die Willibrord 
over het Aelmere naar Denemarken 
heeft gemaakt, was men uitsluitend op 
de zeilen aangewezen, wat weken van 
wachten kon meebrengen.

Over het land reisde men te paard, 
waarvan ook in Willibrords leven spra-
ke is. De wegen werden hun gewezen 
door de handelsreizen van de Friezen. 
Deze immers kwamen in Willibrords 
tijd reeds voor op de handelsmissies 
in Gallië, zoals te St. Denis, en Beda 
verhaalt, dat een gevangene te Londen 
aan een Friese koopman werd verkocht. 
Zij begonnen toen reeds, eind 7e eeuw, 
alle windrichtingen heen uit te zwer-
men, hetgeen de naam van de Friezen 
wereldbefaamd heeft gemaakt.

Wat de missionarissen verder no-
dig hadden, waren allerlei voorwerpen 
voor hun heilig dienstwerk. Hierboven 
hebben wij reeds vermeld, dat zij met 
kruisen de heidenen tegemoet traden. 
Van Willibrord zegt zijn levensbe-

schrijver, dat de heilige man 
het op reis altijd bij zich 
droeg. Het was een gouden 
kruis, dat later in de abdij 
van Echternach bewaard 
werd en nog eens door een 
slechte broeder gestolen, 
zoals Thiofried weet. Ook 
Adelbert bezat een gouden 
kruis, dat hem na de dood 
op de borst werd gelegd en 
met hem begraven. Tot de 
voorwerpen, die zij altijd 
op reis bij zich hadden, be-
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hoorden ook de relieken van heiligen. 
Velen hadden de heilige overblijfselen 
van martelaren onmiddellijk van de 
Paus zelf ontvangen, zoals Willibrord 
en Bonifatius. Meestal bewaarden zij 
ze in kastjes, die zij bij zich droegen. 
Bonifatius nam ze direct bij zich, toen 
hij op de dag van zijn martelaarschap 
uit zijn tent trad bij de overval door de 
heidenen. Bisschop Willehad werd het 
leven gered, toen ergens in Drente een 
aanslag op hem gepleegd werd, maar de 
zwaardslag slechts de draagbanden van 
het reliekenkastje doorsneed.

Onmisbaar voor de reizende mis-
sionaris was ook een altaar, want zo 
dikwijls als mogelijk was, droegen zij 
de H. Mis op in hun reistent. Dit altaar 
was een z.g. draagbaar altaar en be-
stond uit een vierkante steen, meestal in 
een houten lijst gevat. Een draagaltaar 
was dus niet meer dan wat wij nu de al-
taarsteen noemen. Uit eerbied voor het 
heilige doel, waartoe hij diende, maak-
te men de steen dikwijls van kostbaar 
materiaal als porfier, serpentijn, onyx 
of agaat. Op zijde werden ringen be-
vestigd, waaraan men door middel van 
riemen of koorden het altaar dragen 
kon. Dit is nog te zien aan het draagal-
taar van St. Servaas te Maastricht. Het 
spreekt vanzelf, dat bij het altaar de 
andere misbenodigdheden, zoals kelk, 
missaal, paramenten enz. behoorden.

Een zeer dringende behoefte had-
den onze Angelsaksische geloofsver-
kondigers blijkbaar aan boeken. De 
brieven van Bonifatius wemelen als 
het ware van verzoeken om meer boe-
ken. Dan verlangt hij een geschrift van 
Beda, dan weer een traktaat van Grego-
rius de Grote. Vooral Bijbelboeken, 
nodig bij de prediking, staan op het 

verlanglijstje. Daniël van Winchester 
wordt verzocht hem “de Profeten” over 
te zenden, in duidelijke letters geschre-
ven, daar zijn ogen wat verzwakt wa-
ren. Een oud-leerling, Duddus, smeekt 
hij: “help mij met heilige boeken, voor-
al met geestelijke traktaten van de Va-
ders”, verder commentaren op de brie-
ven van St. Paulus, en dan verzoekt hij 
Duddus om maar alle boeken te zenden, 
waarvan hij denkt, dat de oude man ze 
graag heeft, maar niet bezit. Zijn vrien-
din, de abdis Eadburga, bidt hij “om mij 
met goud de brieven af te schrijven van 
mijn Heer St. Pieter, de Apostel, om bij 
de prediking te dienen tot verheerlij-
king van de heilige geschriften voor de 
ogen van de zinnelijke heidenen”. Wil-
lehad gebruikte de twee jaar, die hij te 
Echternach doorbracht, nadat hij voor 
de heidenen had moeten vluchten, om 
de brieven van St. Paulus, “en nog vele 
andere boeken” af te schrijven. Ludger 
sleepte een vracht boeken (“copiam 
librorum”) mee, toen hij terugkwam 
uit Engeland, waar hij zijn opvoeding 
had genoten, en van Willibrord kunnen 
wij gerust aannemen, dat hij niet alleen 
met relieken uit Rome is vertrokken, 
want boeken behoorden gewoonlijk tot 
de bagage van hen, die de heilige stad 
verlieten. Die boeken voerden de mis-
sionarissen met zich mee op hun reizen 
in kisten (“thecae librorum”). Wanneer 
Bonifatius met zijn gezellen vermoord 
zijn, plunderen de barbaren de sche-
pen en vallen vooral op de kisten aan, 
waarin zij verwachten goud en zilver te 
zullen aantreffen. Nadat zij ze hebben 
opengebroken, vinden zij “voor goud 
boekbanden, voor zilver bladen met 
goddelijke wijsheid”.
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Onze missionarissen waren dan ook 
allen mannen van ontwikkeling en van 
aanzienlijke afkomst. Dit geldt van 
Wilfried en Willibrord, als van Boni-
fatius en Ludger, en zeer zeker van een 
abt Gregorius van Utrecht, die een ach-
terkleinzoon van Irmina, Willibrords 
weldoenster, en aan het Frankische 
koningshuis verwant was. Toch wisten 
die mannen, welk een moeilijkheden 
en ontberingen hen wachtten bij de 
barbaarse en onbeschaafde volken, bij 
welke zij “in pelgrimschap” gingen.

Heel dikwijls werd hun maar al te 
duidelijk getoond, dat zij niet welkom 
waren. Amandus wierpen de zuidelijke 
Friezen bij Gent in de Schelde. Over 
Willehad werd door de bewoners van 
het Friese landschap Hugmerchi, ten 
oosten van de Lauwers, het lot gewor-
pen, dus door dobbelstenen uitgemaakt 
of hij aan de godheid gewijd zou wor-
den of niet. Ludger zag zich met stok-

slagen ontvangen, terwijl ook in het 
leven van Willibrord meerdere malen 
van het onhebbelijke en onvriendelij-
ke optreden van de bevolking gewag 
wordt gemaakt. Hoe de rijke boer in 
Susteren zich misdroeg, hebben wij 
reeds verhaald. Een dergelijk voorval 
heeft zich elders afgespeeld, waar we-
ten wij niet, evenmin als wanneer. Eens 
op een reis naar Fresia had Willibrord 
zich bijzonder gehaast, en om de dood-
vermoeide paarden wat op verhaal te la-
ten komen, liet hij ze grazen op de wei-
de van een rijke man. Dit was volgens 
het heersende gewoonterecht aan alle 
reizigers geoorloofd en kon men dus 
niet als diefstal aanmerken, daar men 
anders onderweg van gebrek moest om-
komen. De grondeigenaar echter, die óf 
zeer gierig was óf speciaal gebeten op 
de christelijke geloofsverkondiger en 
zijn gezelschap, begon vol woede de 
paarden met slagen van zijn weide te 
verdrijven. Hoewel de heilige hem erop 
wees, dat hij hun onrecht deed, omdat 
zij slechts uit nooddruft van zijn grond 
gebruik maakten, en hij hem uitnodig-
de om vriendschappelijk uit zijn kruik 
te drinken, ging de woesteling door en 
zei, dat hij er in het geheel geen prijs op 
stelde om met hem te drinken. Van dat 
moment af kon de man zijn dorst hele-
maal niet meer lessen, totdat Willibrord 
de ongelukkige het volgende jaar van 
zijn straf verloste.

Vele malen moesten zij ook vluch-
ten om hun leven te redden, al ging veel 
van hun werk hopeloos verloren. Willi-
brord is meerdere keren uit Trecht ge-
vlucht, Lebuïnus uit Deventer, Ludger 
uit zijn gouwen in het Noorden, Wil-
lehad vond evenals eertijds Vader Wil-
librord een schuilplaats in Echternach. 
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Andere zagen hun verheven roeping en 
levenstaak met het martelaarschap be-
kroond, zoals bijv. de beide Ewalden, 
Bonifatius en zijn gezellen.

Hieruit blijkt reeds voor welke 
stoffelijke moeilijkheden de missio-
narissen kwamen te staan te midden 
van een vijandig gezinde bevolking. 
Honger en gebrek waren hun dagelijk-
se gezellen. Amandus wordt door zijn 
leerlingen verlaten, omdat zij niet te 
eten hadden, terwijl Gregorius met zijn 
leermeester ook meermalen broodge-
brek leed. Hoe Willibrord en zijn gezel-
len gekweld werden door dorst, hebben 
wij gezien bij zijn verblijf te Heiloo. 
Is het wonderlijk, dat er in Bonifatius’ 

brieven geklaagd wordt over het “vitam 
pauperculam” – het armoedige leventje, 
dat zij leiden moesten?

Maar dit alles was nog niets bij 
het geestelijk lijden, dat deze beschaaf-
de mannen te verduren hadden onder 
de voor alle geestelijk leven botte 
heidenen. De epistels van Bonifatius 
staan er roerend vol van. Wij zouden 
ze geheel moeten overschrijven, maar 
doen slechts enkele grepen. Aan de ab-
dis Eadburga klaagt hij: “weet, dat het 
leven van mijn pelgrimschap door vele 
stormen belaagd wordt: overal moeite, 
overal leed, van buiten strijd, van bin-
nen vrees”. Een andere keer: “In ver-
trouwen op uw liefde smeek ik u, dat 
gij voor mij bidt, want ik word heen 
en weer geslingerd door de stormen 
van een gevaarlijke levenszee”. De abt 
Cuthbert en Egbert van York vraagt hij 
om “de arbeider onder de wilde en on-
kundige volken van Germanje” iets te 
laten genieten van het geestelijk vuur, 
dat in het vaderland brandt, en hem be-
paalde boeken te zenden. Ook het heim-
wee naar vriend en vaderland was hem 
niet vreemd. Aan de aartsdiaken Gem-
mulus schrijft hij: “dit blijkt niet de ge-
ringste kwelling van het pelgrimschap 
te zijn, dat de vriend de vriend, die hij 
met warmte bemint, vol droefheid af-
wezig weet, terwijl hij met moeite de 
lastige tegenstander aanwezig ziet en 
diens vijandschap verdraagt. Ach, mijn 
broeder, mocht ik u als trooster van 
mijn vreemdelingschap in mijn nabij-
heid hebben! ... Laat ons voor elkander 
bidden”. Deze geestelijke eenzaamheid 
van de “germaanse ballingen” wordt 
misschien wel het roerendst getekend 
in de metrische brief, die Livinus ge-
richt zou hebben aan Florbertus, waarin 

St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw
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hij zijn teleurstelling uitdrukt over de 
onwil van degenen, aan wie hij toch de 
vrede kwam brengen, en de wanhoop 
aan het gelukken van zijn levenswerk 
openbaart.

“Audeo mira loqui: solem sine lumine 
vidi. Est sine luce dies hic, sine pace 
quies. Hos postquam populos conspexi, 
luce serena Sol mihi non luxit, nox fuit 
una mihi.”

“Sinds hij onder de heidenen leefde, 
leek het hem, alsof de zon haar glan-
zende licht had verloren. Zijn dag had 
geen licht, zijn rust geen vrede: diepe 
nacht omgaf hem altijd en overal.”

Meen nu natuurlijk niet, dat deze 
mannen werkelijk aan hun wanhoop ten 
onder gingen en het ideaal dat hen ge-
dreven had, ontrouw werden. Daarvoor 
waren zij te goed in de school van de 
Benedictijnse ascese getraind! Zeker 
heeft hun menselijke leed en nood wel 
eens een uitweg gezocht, die menselijk 
was, maar zij waren diep overtuigd, 
waar alleen de leniging van hun leed en 
het loon voor hun offer te vinden was. 
Bonifatius eindigt dan ook zijn schrij-
ven aan Gemmulus: “Laat ons voor el-
kaar bidden, dat wij behouden blijven, 
en de barmhartigheid van de Heer, die 
ons op aarde heeft gescheiden, ons in 
de hemel tezamen mag brengen”. En 
Livinus zong het op deze wijze uit in 
zijn metrische brief: 

“Cui credam novi, nec spe frustrabor 
inani. Qui spondet Deus est; quis du-
bitare potest?”

“Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb 
gesteld en ik zal niet door ijdele hoop 
worden teleurgesteld. God zelf is het, 
die mij Zijn belofte heeft gegeven: wie 
kan dan nog twijfelen?”

In de beoefening van de deugden 
vonden zij troost en het is vooral hun 
naastenliefde, die steeds weer door hun 
biografen wordt geroemd. Hoe groot 
hun armoede ook was: wat zij had-
den, deelden zij met de armsten, zoals 
vermeld staat van Gregorius, Ludger, 
Eligius, Wilfried e.a. Van de laatste, 
geroemd als hoog beschaafd en uit-
schitterend in de wetenschap, lezen wij, 
dat hij de onbeschaafde bewoners van 
Zuid-Engeland, die in tijd van hongers-
nood door gebrek aan ontwikkeling en 
beschaving niet in hun onderhoud kon-
den voorzien, leerde vissen. Herinnert 
niet volgens de legende de fles in het 
wapen van Vlissingen aan de weldaad 
van Willibrord, die daar twaalf dorstige 
bedelaars zou hebben gelaafd uit zijn 
veldfles, die echter niet leeg werd?

Zo zag ook de bevolking, dat die 
mannen leefden naar de woorden, die 
zij verkondigden, dat zij zelf de moei-
lijke deugden van zuiverheid, eerlijk-
heid, beheersing van alle driften beoe-
fenden, dat zij niet bezit en genoegens 
najoegen, maar in armoede tevreden 
waren en nog vrijgevig konden zijn. 
Zou ook niet deze heidense bevolking 
hebben gezegd: Zie hoe zij liefhebben! 
en daarmee feitelijk zich reeds gewon-
nen gegeven?

… wordt vervolgd …
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De Litanie van  
Onze-Lieve-Vrouw

Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.

V. Geerebaert C.ss.R. 
(Leuven, St.-Alfonsus-Drukkerij, 1930)

Moeder van de goddelijke  
genade, bid voor ons.

Na in de litanie Maria als Moeder van 
Christus begroet te hebben, richten wij 
onmiddellijk daarna tot haar de bede: 
“Moeder van de goddelijke genade, bid 
voor ons”. Zo wordt zij begroet, niet al-
leen omdat zij ons Jezus, de Gever van 
alle genaden heeft geschonken, maar 
ook omdat Maria ons de genade heeft 
meeverdiend, en alle genaden ons door 
haar handen toekomen. Die volgorde in 
de litanie is ook redelijk, want Maria is 
Middelares van de genaden, omdat zij 
Moeder van Christus is.

In de laatste jaren van zijn leven heeft 
Kardinaal Mercier, een van de grootste 
bisschoppen van zijn tijd, zich in een 
brief tot alle bisschoppen van de wereld 
gericht, met het verzoek om een schrijven 
aan Zijne Heiligheid Paus Pius XI te wil-
len ondertekenen, waarin gesmeekt werd 
het middelaarschap van Maria als een 
geloofspunt te verklaren. Meer dan 450 
bisschoppen ondertekenden dit verzoek-
schrift, terwijl er slechts drie weigerden, 
en dezen waren niet tegen de leer gekant, 
maar achtten deze geloofsverklaring op 
dat ogenblik ongewenst. Die algemene 

overtuiging van de katholieke bisschop-
pen leert ons, dat er omtrent de waarheid 
van Maria’s middelaarschap niet de min-
ste twijfel bestaat.

Niemand was dan ook verwonderd, toen 
de 21e januari 1921 de H. Stoel op het 
verzoek van de Belgische bisschoppen 
inging en ons vaderland veroorloofde 
voortaan op 31 mei het feest van Maria 
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Middelares van alle Genaden te vieren. 
Heerlijker slot van de maand aan Maria 
toegewijd, is niet mogelijk; want wordt 
in mei Maria’s grootheid dag in dag uit 
op alle tonen bezongen, de kroon wordt 
haar de laatste dag op het hoofd gezet als 
Medeverlosseres en uitdeelster van alle 
genaden, daarom als de grootste wel-
doenster van het mensdom.

Wie in Maria’s middelaarschap niets 
anders ziet dan de uitdeling van de ge-
naden, bevindt zich op een dwaalspoor. 
Een middelaar is van nature iemand, die 
tussen twee vijandelijke personen of 
partijen optreedt, met de bedoeling hen 
weer bij elkaar te brengen en te verzoe-
nen. Bovendien, moet Maria’s middelaar-
schap niet hetzelfde karakter dragen als 
dat van Jezus? En welk karakter draagt 
Jezus’ middelaarschap, anders dan een 
verzoenend karakter? Zeker, vanuit de 
hemel, waar Hij in glorie zegepraalt, 
past Hij de genaden toe, die Hij door Zijn 
lijden en dood verdiende, maar wat was 
Zijn roeping op aarde? Hij trad op om het 
in ongenade gevallen mensdom met de 
Godheid te verzoenen, en dat werk van 
verzoening blijft Hij voortzetten door de 
mededeling van Zijn genaden, welke de 
mensen door Zijn zoendood vrijgekocht 
tot eeuwige zaligheid moeten brengen. 
Wanneer dan ook de godgeleerden Ma-
ria de Middelares van de genaden noe-
men, dan willen zij door die uitdrukking 
gewoonlijk te kennen geven, dat O. L. 
Vrouw zowel Medeverlosseres als uit-
deelster van de genaden is.

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de 
God-Mens voor ons alle genaden heeft 
verdiend, en Zijn verdiensten toereikend 
zijn om het gehele mensdom voor de 

eeuwigheid te redden. Uit Zijn doorboord 
Hart vloeien als uit een onuitputtelijke 
bron alle bovennatuurlijke weldaden. 
Wanneer wij dan ook Maria Medeverlos-
seres noemen, dan willen wij niets anders 
zeggen, dan dat de allerheiligste Drievul-
digheid in haar eeuwige raadsbesluiten 
Maria zonder echte noodzakelijkheid 
als Medehelpster in het verlossingswerk 
heeft aangesteld.

Hoe kon het ook anders? Maria 
immers wist uit de voorspellingen van 
de profeten, die zij beter dan iemand 
van haar tijdgenoten begreep, al ken-
de zij dan ook niet alle bijzonderheden 
van de toekomst, dat haar Zoon de 
Man van smarten, ja, de Koning van 
de martelaren zou worden. Wat zij uit 
de gewijde Boeken had opgevangen, 
zou zij op nog duidelijker wijze uit de 
mond van de heilige grijsaard Simeon 
vernemen bij de opdracht in de tempel; 
hij toch voorspelde: “Een zwaard van 
droefheid zal uw hart doorboren”. De 
gedachte nu aan het vreselijk lijden, dat 
de Verlosser eens wachtte, moest on-
vermijdelijk ook het hart van Zijn Moe-
der met onuitsprekelijk leed vervullen.

En wat kunnen wij nu anders 
van het heiligste van de schepselen 
verwachten, dan dat zij in alles de be-
schikkingen van de goddelijke Voorzie-
nigheid zag, en zich daaraan kinderlijk 
onderwierp? Wat God wilde, maar ook 
waarom God het zo beschikte, was haar 
goed. Welnu, zij wist dat haar Zoon ont-
zettend zou lijden om de verlossing van 
het mensdom te bewerken. Zij daarom, 
die leed met en om haar Zoon, droeg 
ook dat lijden volgens Gods inzichten, 
nl. om het zondige mensdom te ver-
lossen. Vandaar verenigde Maria haar 
smarten met het lijden van Jezus, en 
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verduurde het met dezelfde bedoeling 
als Hij. Had God nu dat offer, Hem met 
zoveel edelmoedigheid en volgens zijn 
inzichten gebracht, kunnen weigeren? 
Onmogelijk! Hij aanvaardde het daar-
om voor de verlossing van de wereld, 
en daardoor werd Maria, in de volle zin 
van het woord, Medeverlosseres.

Dat getuigt trouwens eenstemmig de ker-
kelijke traditie. Bestudeer welke eeuw 
ook van het christendom, altijd voert de 
overlevering Eva en Maria ten tonele 
in hun scherpste tegenstellingen. Wordt 
Eva de deur van de dood, Maria wordt de 
deur van het leven genoemd. Maria is de 
nieuwe Eva. Evenals de moeder van het 
mensdom een werkelijke invloed heeft 
uitgeoefend op onze ondergang, zo heeft 
de nieuwe Eva, Maria, een heilzaam deel 
gehad in onze wedergeboorte door de 
verlossing. Mors per Evam, vita per Ma-
riam, de dood door Eva, het leven door 
Maria, zo getuigt de H. Hiëronymus, en 
ontelbaar zijn de getuigenissen van de 
eeuwen, die dezelfde gedachte, in bijna 
dezelfde bewoordingen uitdrukken.

Dus het eerste punt dat wij goed 
voor ogen moeten houden, is: Maria 
is Middelares van genaden, omdat zij 
voor ons heeft meeverdiend.

Met die gedachte echter is het begrip van 
middelares verre van uitgeput; want zo-
als wij te voren reeds zeiden, middelares 
betekent ook uitdeelster van de genaden. 
Dan eerst trouwens verschijnt Maria als 
volmaakte Middelares voor de wereld, 
wanneer zij de genaden, welke zij voor 
ons heeft meeverdiend, ook aan onze zie-
len kan meedelen.

Zo ooit, dan moeten wij vooral 
thans op onze hoede zijn om geen valse 

begrippen in ons op te nemen. Wanneer 
wij beweren, dat alle genaden ons door 
Maria moeten toekomen, dan bedoelen 
wij hiermee niet, dat wij Maria eerst 
om die genaden moeten bidden, als 
wij ze willen verkrijgen. Vals ook zou 
de mening zijn, dat God geen enkele 
genade verleent, wanneer Hij er niet 
eerst om gebeden wordt. Bovendien 
zou de veronderstelling verkeerd zijn, 
dat Christus geen genaden schenkt, 
als Maria ze niet eerst heeft gevraagd. 
Tenslotte zou hij zich Maria’s midde-
laarschap te stoffelijk voorstellen, die 
zou denken, dat onze hemelse Moeder 
de ene gunst na de andere moet vragen 
om ze dan later persoonlijk uit te delen.

Hoe dan is Maria uitdeelster van de ge-
naden, en hoe bewezen, dat zij het is? De 
genaden komen door haar handen, zoals 
het water door de bedding van de rivier 
stroomt; en deze waarheid borrelt even 
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natuurlijk op uit haar taak van Medever-
losseres als het water ontspringt aan de 
bron.

Om het mensdom te verlossen im-
mers, moesten de genaden niet slechts 
verdiend, maar ook toegepast worden. 
Zo min als de levenstaak van Christus 
op Calvarië volbracht was, heeft Ma-
ria’s zending daar aan de voet van het 
kruis een einde genomen. Na Jezus 
kruisdood waren de genaden wel in 
gulle overvloed verworven, omwille 
van Zijn oneindige verdiensten, maar 
nog niet toegepast; zij zouden echter 
alle eeuwen door toegepast worden 
door de sacramenten, gebeden en goede 
werken. Evenals op de Verlosser bleef 
op de Medeverlosseres de taak rusten 
het verlossingswerk voort te zetten en 
de genaden, door haar meeverdiend, 
op de zielen toe te passen. Was Ma-
ria één met Jezus in het verdienen van 
de genaden, dan moet zij ook één zijn 
met Hem, wanneer die hemelse schat-
ten worden uitgereikt. Evenals men 
het licht niet van de lamp kan schei-
den, even onmogelijk is het Maria van 
Jezus te scheiden.

Onze hemelse Moeder Maria is 
dus over de schatten van de genaden 
aangesteld, zoals weleer Jozef over de 
graanschuren van Egypte, maar toch 
met dit verschil, dat Jozef die graan-
voorraad noch geteeld, noch had ge-
kocht, terwijl Maria de genaden, die zij 
uitdeelt, werkelijk heeft verdiend, wel 
niet in dezelfde mate als haar goddelij-
ke Zoon, maar toch heeft zij wezenlijke 
verdiensten  in  het verlossingswerk.

De leer van Maria als uitdeelster van alle 
genaden strookt ook ten volle met de leer 

van de H. Kerk, en vindt haar warmste 
verdedigers onder de pausen.

“In ware en eigenlijke zin mag 
men zeggen,” zo spreekt Leo XIII in 
Octobri mense van 22 sept. 1891, “dat 
volstrekt niets van die overgrote schat 
van alle genaden door de Heer ons 
aangebracht ... dat niets daarvan, ten-
zij door Maria, ons wordt toegedeeld, 
omdat God het zo wil”. En in hetzelfde 
document zegt hij nadrukkelijk: “Nihil 
nobis, nisi per Mariam, wij verkrijgen 
niets van God, tenzij door Maria”.

Even duidelijk heeft Pius X zich 
geuit: “Door die gemeenschap in lijden 
en willen van Christus met Maria, heeft 
de goddelijke Moeder op de waardigste 
wijze verdiend de Herstelster van het 
verloren mensdom te worden en daar-
om ook uitdeelster van al de genaden, 
die Jezus door Zijn dood en Bloed heeft 
verdiend”. (Ad diem illum 2 febr. 1904)

Benedictus XV drukt zich in zijn 
schrijven Inter sodalicia van 22 maart 
1918 niet minder duidelijk uit: “... de 
genaden, welke het mensdom uit de 
schat van de verlossing ontvangt, wor-
den als door de handen van de bedrukte 
Moeder uitgereikt”.

Het lijdt dus geen twijfel, Maria 
is uitdeelster van de genaden, en nau-
welijks is zij dan ook Moeder van de 
Verlosser geworden, of zij oefent haar 
middelaarschap uit, want bij het bezoek 
dat zij aan haar nicht Elisabeth bracht, 
heiligde zij reeds de ziel van Johannes 
de Doper, voordat deze het levenslicht 
had aanschouwd.

Thans zal onwillekeurig de vraag rijzen: 
Hoe vervult Maria haar opdracht van uit-
deelster van de genaden? Eenvoudiger 
kan het antwoord niet klinken: Naar het 
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voorbeeld van haar aanbiddelijke Zoon 
draagt zij voortdurend haar lijden op 
aan de eeuwige Vader. Is er wel een ver-
hevener gebed mogelijk? Het lijden en 
de dood van de Verlosser speelden zich 
binnen weinige uren af, maar dat offer 
verdween niet, doch bleef leven; want 
nog steeds staat het in zijn aangrijpende 
tonelen voor de blikken van de hemelse 
Vader, en ofschoon Christus in de glo-
rie zetelt, toch biedt Hij de Allerhoogste 
nog altijd Zijn offer aan, waarvan de 
verzoenende kracht eeuwig de toorn van 
de Vader zal stillen en diens ontferming 
over het zondig mensdom afroepen. Zo 
begrijpt men hoe de H. Paulus van de 
verrezen Christus kan getuigen, dat Hij 
altijd levend is om voor ons ten beste te 
spreken, semper vivens ad interpellan-
dum pro nobis (Hebr. 7, 25).

Bidt Jezus voor ons in de hemel, ook 
Maria smeekt voor ons, evenals trou-
wens alle heiligen doen (Trid. Sess. 25). 
Evenals het offer van Jezus, staat ook 
Maria’s offer voortdurend voor de ogen 
van God. Omdat de gevoelens, waarmee 
zij het bracht dezelfde zijn gebleven 
– droeg zij niet, zoals wij reeds zagen, 
haar lijden op voor de verlossing van het 
arme mensdom? – daarom omvat haar 
voorspraak in de hemel de gehele mens-
heid en alle genaden, die haar heiligen 
en voor de eeuwigheid kunnen redden. 
Het stervenswoord van de Zaligmaker 
“Consummatum est”, “het is volbracht!” 
weerklinkt zonder ophouden voor de 
troon van de Allerhoogste, en als in een 
duet vloeit met de verzoeningskreet van 
haar stervend Kind, het “Fiat!” van Zijn 
Moeder samen, het wondere fiat, waar-
door zij zich zo heldhaftig voegde naar de 
beschikkingen van Gods raadsbesluiten 

om zelfs tot redding van het mensdom de 
Koningin van de Martelaren te worden. 
Fiat! om uit medelijden voor de onsterfe-
lijke zielen en gedreven door de zuiverste 
liefde tot God, Zijn aanbiddelijke wil te 
volbrengen, altijd, overal en in alles.

Zeker, wij verliezen niet uit het 
oog, dat Christus’ offer, dankzij de ver-
eniging van de menselijke en goddelij-
ke natuur in één en dezelfde goddelijke 
Persoon een oneindige waarde bezat en 
daarom van rechtswege, de condigno, 
zoals de godgeleerden het uitdrukken, 
de verlossing bewerkte, terwijl Maria’s 
offer, hoe ook met de heiligste gevoe-
lens gebracht, slechts door goddelijke 
welwillendheid, de congruo, tot de 
verlossing kon bijdragen, maar toch 
bijdragen als werkelijke oorzaak.

Daarom zal het ons ook helder worden, 
waarom het in zekere zin betaamde, dat 
Maria met ziel en lichaam in de hemel 
werd opgenomen: zij moest immers ook 
in de hemel naast haar Zoon staan. Zij 
stond overal naast Hem, te Bethlehem, 
in het ballingsoord van Egypte, in het 
schamel huisje te Nazareth, zelfs op de 
top van Calvarië; en zij zou in de hemelse 
glorie niet aan Zijn zijde verschijnen om 
met Hem de genaden uit te delen, door 
beider lijden verdiend? Ook ons katho-
liek gevoel, dat van boven moet ingestort 
zijn, verenigt overal en altijd Moeder en 
Kind, en daarom treffen wij ook, waar 
maar een kruis is opgericht, in de kerken, 
in de huisgezinnen, maar vooral in onze 
harten, steeds het beeld van de Moeder 
van de Gekruisigde.

Het kan voor ons mensen niet anders 
dan over de hemelse dingen volgens 
onze menselijke opvattingen en woor-
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den te spreken. Heeft 
trouwens Christus zelf 
ons niet geleerd God 
onze Vader te noemen? 
En moeten wij ons te-
genover Hem niet als 
kinderen gedragen en 
daarom in kinderlijke 
eenvoud en gedreven 
door kinderlijke ge-
voelens tot Hem gaan? 
Maar dan past ons ook 
tegenover Maria geen 
andere gedragslijn dan 
die van kinderen. De 
liefde van een kind gaat door eenzelfde 
stuwkracht zowel naar vader als naar 
moeder, en toch in zekere zin, eerder naar 
moeder dan naar vader. En als het kind 
iets verkrijgen wil, dan zal het zich in-
stinctmatig tot zijn moeder wenden, wel 
wetende, dat het hart van de moeder, dit 
heerlijk beeld van tederheid, de kortste 
en zekerste weg is. Van een andere kant 
geen twijfel, of een moeder bemint al 
haar kinderen, zint op aller geluk, en is 
bereid zich zelfs voor hen te slachtoffe-
ren; maar het kan toch niet ontkend wor-
den, dat zij de grotere liefde van een of 
ander kind ook met grotere genegenheid 
beantwoordt.

Beide beginselen moeten wij ook 
op onze hemelse Moeder toepassen. 
Vandaar, willen wij des te zekerder het 
Hart van God veroveren, nemen wij 
dan onze toevlucht tot Maria; en wil-
len wij veel door Maria’s bemiddeling 
verkrijgen, laten wij ons altijd, overal 
en in alles gedragen als haar liefdevol-
le kinderen, haar met ware kinderlijke 
gevoelens bejegenen.

Gebed: O Moeder van de goddelijke 
genade, ik voel mij zo zwak en ellen-
dig, en bovendien zie ik mij van alle 
kanten bedreigd, want overal omrin-
gen mij gevaren. Aan eigen krachten 
overgelaten, zal ik op de onstuimige 

zee van dit leven onfeilbaar schipbreuk 
lijden, want het broze schuitje van mijn 

ziel wordt dan ontwijfelbaar zeker 
de speelbal van de woeste golven. O 
Moeder, red toch uw arm kind, dat in 
zijn dreigende nood, zijn armen sme-
kend naar u uitstrekt; geef mij slechts 
de genade, dat ik mij in alle mogelijke 
moeilijkheden tot u wende. Dan ben ik 
gered, want dan zult gij het bootje van 
mijn ziel eenmaal behouden de haven 

van de eeuwige zaligheid binnenleiden. 
Amen.

Oefening: Maria vóór elke  
bezigheid aanroepen.

… wordt vervolgd …



26   Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017

Verslag JKI-reis naar Fátima
Reis en bedevaart van het Jong Katholiek Initiatief (JKI) naar Fátima en 
Midden-Portugal (16-24/08/2017)

Al tijdens de JKI-reis in oktober 2016 
ontstond al het verlangen naar nóg zo’n 
reis, maar deze keer “groter”: Fátima! 
Immers: het is honderd jaar geleden 
sinds de kerkelijk erkende verschij-
ning van Onze-Lieve-Vrouw aan de 
drie Portugese herderskinderen Lúcia 
dos Santos en haar neefje Francisco 
Marto en nichtje Jacinta (beide laats-
ten nu heiligverklaard). Een verschij-
ningsreeks van het zware kaliber, met 
als hoogtepunten de openbaring van de 
devotie tot het Onbevlekt Hart van Ma-
ria (o.a. de eerste zaterdagen van vijf 
opeenvolgende maanden), het Grote 
Geheim in drie delen van 13 juli 1917 
(met nu nog voortdurende impact op de 
wereldgeschiedenis) en het Zonnewon-
der van 13 oktober 1917 (waarschijn-
lijk het grootste mirakel sinds Jezus op 
aarde verbleef). En als de Priesterbroe-
derschap dan toch een bedevaart daar-
heen organiseert op 19 en 20 augustus, 
waarom ons dan niet aansluiten en onze 
reis om dit hoogtepunt heen vlechten? 

Woensdag 16 augustus 

De dag na het feest van Onze-Lie-
ve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen, ko-
men JKI-ers in de priorijkerk Sint-Cle-
mens samen voor de start-mis. Zoals 
bij vorige reizen zal er elke dag een H. 
Mis zijn, met preek(je) over het the-
ma van de dag. Na een gezellig mid-
dagmaal stromen de 25 JKI-ers onder 

begeleiding van Pater Huysegems naar 
de luchthaven van Eindhoven. Vermits 
de vlucht vertraging heeft, krijgen we 
nog de kans  elkaar nu al beter te le-
ren kennen. Vóór het vliegtuig in Lis-
sabon landt, maakt het nog een bocht 
over het schiereiland ten zuiden van de 
Portugese hoofdstad met twee mooie 
baaien. Eerst de Bahía do Sado, waar 
we de dolfijnen uit de groenblauwe zee 

zien opspringen. Dan de Mar de Palho, 
waarover we de langste brug van Euro-
pa zien: de Ponte Vasco da Gama (12, 
3 km). Na de landing (de nacht valt al) 
kopen we nog voedsel en vooral water 
in voor onderweg. En bij een hitte van 
soms 25, maar soms 42 graden, zal dit 
geen luxe zijn! Het is al laat wanneer 
we bij ons mooie hotelletje in Pernes 
(ten zuiden van Fátima) aankomen en 
gelukkig tussen de lakens in slaap val-
len. 
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Donderdag 17 augustus 

In de ochtend reizen we naar het noor-
delijkste punt van onze reis: Torres de 
Mondego, bij de beroemde universi-
teitsstad en middeleeuwse hoofdstad 
van Portugal: Coimbra. De stad is ook 
bekend voor zijn Botanische Tuin, het 
mooie Klooster Santa Cruz (met graven 
van eerste koning Afonso Enriques en 
de legendarische koning Sebastião) en 
de twee Karmelitessenkloosters van 
zowel de H. Elisabeth van Portugal als 
Zuster Lúcia dos Santos. Daarvan zien 
we niet veel, vermits we die dag de na-
druk leggen op de prachtige natuur: ka-
no-tocht op de rivier Mondego! Na een 
korte instructie gaan we in onze twee-
persoonskano’s de heldere stroom op, 
meanderend tussen de beboste heuvels, 
rotsen en strandjes, en dat 25 kilome-
ter lang. Onderweg zien we een vlucht 
prachtige ibissen (deze reigerachtige 
vogels zie je in Noord-Europa niet). De 
zon straalt aan een staalblauwe lucht. 
Op de strandjes leggen we soms aan, en 

velen kunnen een frisse duik niet weer-
staan! Nu, soms is die duik gewoon 
plicht: in het water wadend, moeten we 
onze bootjes om een kleine stuwdam 
manoeuvreren. Onderweg kunnen in 
een oevercafeetje even van een versna-
pering genieten. Op het einde zijn onze 
spieren wat moe, de kleren tot op de 
huid nat (geen probleem: 35 graden!), 
maar we zijn gelukkig met de pracht 
van dit stuk schepping, het fitte lichaam 
en de kameraadschap. We wilden toch 
met “hoera!”-stemming starten? 

Vrijdag 18 augustus 

Gesterkt door H. Mis en gezellig ont-
bijt trekken we in de ochtend naar het 
prachtige kruisvaarderstadje Tomar. 
Hier staat het Portugese hoofdkwartier 
van de middeleeuwse Ridderorden: 
de Tempeliers en (later) de Ordem de 
Cristo. Deze ridder-monniken droegen 
de hoofdlast van de Reconquista (722-
1252): de herovering van het land door 
de christenen op de vaak drukkende 
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overheersing van de islamitische Mo-
ren (uit Noord-Afrika). Op het markt-
plein pronken de kerk Santa Maria do 
Olival (waar we – zoals in elke kerk – 
biddend drie wensen gaan doen) en het 
standbeeld van de daar begraven held: 
Grootmeester Dom Gualdim País. Deze 
vrome held schitterde al in de slag van 
Ourique (1139) en versterkte de grens 
van de christelijke gebieden met vier 
burchten, waarvan de belangrijkste 
het Convento de Cristo van Tomar is, 
met de prachtige Ronde Kapel. Geen 
wonder dat de vorst van het Moorse 
Almoravidenrijk, Joesoef I, hierop een 

enorme aanval richtte in 1195! Maar 
God was genadig: de christenen zege-
vierden! We beklimmen de heuvel en 
dan de wallen van de geweldige burcht 
en luisteren naar de deskundige uitleg 
van Roy en Andreas. Wanneer we rond 
13.00 u beneden in het stadje de brug 
over de rivier Nabão oversteken, wacht 
ons een aangename verrassing: de Ne-
derlandse Broeder René-Maria, die met 
een aantal Antwerpse taaien per fiets 
onderweg is naar Fátima! In de mid-
dag trekken we naar het verste punt op 

het Europese vasteland: de hoge klip 
van Nazaré, aan de Atlantische kust. 
Hier staat het grootste heiligdom van 
Portugal van vóór de verschijningen 
in Fátima: de mooie basiliek rond het 
wonderdadige houten beeldje van On-
ze-Lieve-Vrouw. Al in de vijfde eeuw 
sneed monnik Cyriacus in Nazareth dit 
beeldje van Maria, die het Kindje Jezus 
borstvoeding geeft. De opvolger-mon-
niken moesten voor de Byzantijnse 
beeldenstorm vluchten en landden op 
dit “verste punt van de wereld” in 714, 
hun tweede Nazareth/Nazaré. Wanneer 

we er aankomen, ligt de basiliek nog 
in de oceaan-nevel. Joyce legt ons uit, 
hoe in zo’n nevel Onze-Lieve-Vrouw 
vanuit het beeldje een bekend won-
der verrichte. Op 14 september 1182 
jaagt edelman Fuas Roupinho een hert 
achterna, maar verdwaalt in de mist 
en roept Maria aan. Daarop remt het 
paard bruusk, en de nevel trekt op. Het 
paard staat aan de rand van de klip en 
beneden ligt het te pletter gevallen hert! 
Vanuit het heiligdom gaan we naar de 
punt van de hoge klip, waar de nevel 
al is weggetrokken. In de stralende zon 
en met de azuurblauwe baai in de ach-
tergrond, vertelt ons Frederik over het 
natuurwonder van Nazaré: de hoogste 

Verslag JKI-reis naar Fátima
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golven van de wereld! Mogelijk ge-
maakt door een hier eindigende ca-
nyon van honderden kilometers op de 
oceaanbodem, worden de golven soms 
20-30 meter omhoog gekatapulteerd! 
Topsporter Garrett McNamara vestigde 
hier in januari 2013 (hij is dan al 45) 
het waaghals-wereldrecord: hij surfte 
hier over een monstergolf van 30 me-
ter! Nu verder naar een geheime parel: 
het nog relatief stille kustplaatsje São 
Pedro de Moel. In het park boven, staat 
het imposante standbeeld van de Heili-
ge Elisabeth van Portugal (ofte: Santa 
Isabel da Aragão, 1271-1336) en haar 
man, koning Denis I. Ellen vertelt ons 
hoe deze koningin haar man bekeerde, 
kloosters stichtte, als een moeder voor 
de armen zorgde en vooral beroemd 
werd als vredestichtster. Drie keer 
verhinderde ze een bloedige oorlog, 
één keer door in puur witte hofdames-
kleding, gezeten op een paard, tussen 
de tot de tanden gewapende legers te 
draven en te roepen: “Dan zullen jullie 
mijn bloed het eerst moeten vergieten!” 
Nu een bal gekocht en het strand op! 

Jongens springen de 14-graden-frisse 
oceaan in en daarna gaat ieder op het 
strand volleyballen. In topstemming 
stillen we in een restaurantje onze 
knorrende maagjes. 
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Zaterdag 19 augustus 

Tegen 9 uur komen we aan in de vroe-
gere vestingstad aan de grote rivier 
Taag: Santarém. Angela legt uit hoe 
deze Morenvesting in het jaar 1147 
werd ingenomen door de kruisridders 
van Koning Afonso Enriques. Leuk 
detail: met een beslissende en heldhaf-
tige rol voor ridders uit … het Graaf-
schap Vlaanderen! Santarém ontleent 
haar naam aan de H. Irene van Tomar 
(635-653). In de tijd dat de Germaanse 
Sueven hier heersen, wordt één van hun 
prinsen, Britald, smoorverliefd op deze 
schoonheid. Zij echter moet hem vrien-
delijk afwijzen: “Ik ben godgewijd, een 
zuster, gehuwd met Jezus.” De jonge 
man slikt het, tot hij door de intriges 
van een onwaardige monnik iets anders 
gelooft en haar door een huurling laat 
vermoorden. Naar deze maagd en mar-
telares is ook de “Cova da Iria” (“Iria” 
= Irene) in Fátima genoemd, waar de 
beroemde verschijningen plaatsvonden. 
Ook in Santarém, bezoeken we de kerk 
met één van de top-vijf eucharistische 
wonderen. Carlos beschrijft ons dat in 
het jaar 1247 een vrouw, die haar on-
trouwe man terug wil, ongelukkiger-
wijze bij een waarzegster te rade gaat. 
Die eist een geconsacreerde hostie als 

prijs. De vrouw steekt die na de com-
munie in haar zak, maar haar volgt van-
uit de hostie een bloedspoor. Thuis in 
een kist gestoken, schijnt er licht uit, 
wat haar en haar man doet bekeren. Na 
Jezus in dit wonder in de peervormige 
pyxis te hebben vereerd, vertrekken 
we naar het hoofddoel van onze reis: 
Fátima! Rond 14.00 u komen we voor 
de prachtige Basiliek van Onze-Lie-
ve-Vrouw van de Rozenkrans aan. 
Een hartelijk weerzien met andere be-
devaarders uit onze Lage Landen! We 
gaan de kerk binnen en knielen bij het 
koor, waar in 1917 de kurkeik stond, 
waarop Maria geland is. Hier wijden 
we het JKI plechtig toe aan het Heilig 
Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart 
van Maria: “Bescherm en leid ons! 
Maak onze harten gelijkvormig aan 
de Uwe! Verenig ons in broederlijke 
en eeuwige liefde! Laat onder ons de 
roepingen, vriendschappen en huwe-
lijken bloeien! Maak ons tot geschikte 
werktuigen in Uw hand om Uw Rijk uit 
te breiden!” Tegen drie uur komen we 
op “Fátima’s vlakte” aan, samen met 
honderden priesters, zusters, broeders 
en seminaristen en wel tegen de tien-
duizend bedevaarders van de Priester-
broederschap Sint-Pius X: de grootste 
Fátima-bedevaart sinds de jaren 1930! 

Verslag JKI-reis naar Fátima
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Eerst zijn we bij de grote Mis gelezen 
door P. Schmidberger, dan in schier on-
ophoudelijke processie naar de mooie 
Valinhos, waar onze massa’s de olijf-
gaarden bedekken voor het bidden van 
het Rozenhoedje. Met hun oranje sjaals 
vallen de Nederlanders op, ook bij de 
bisschoppen, die we voor een groeps-
foto kunnen versieren! We staan op de 
kaart! In de vrije tijd erna bezoeken ve-
len onder ons de huisjes van de heilige 
ziener-kindertjes. 

Zondag 20 augustus 

Om 9 uur staan we weer op dezelfde 
vlakte van zaterdag voor de grote pon-
tificale Mis van Mgr. Fellay, algemeen 
overste van de Priesterbroederschap. 

De massa’s lijken nog groter dan gis-
teren! Vlaggen van zeer veel landen, 
de onzen goed in beeld! Onder ettelijke 
olijfbomen een biechtvader met biech-
telingsliert. Mgr Fellay preekt: “De 
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boodschap van Fátima: dreiging en 
troost.” Na de grote Mis: een nieuw 
hoogtepunt! Weer knielen we vóór het 
koor van de basiliek. Met de hand op 
het evangelie, zweert één van de on-
zen, Daniël, plechtig de calvinistische 
dwaling af waarin hij werd opgevoed, 
wordt katholiek, krijgt gelijk de abso-

lutie van het sacrament van de biecht 
en gaat bij de graven van Jacinta Marto 
en Lúcia dos Santos de hele tekst on-
dertekenen! Welk een vreugde! In de 
middag stromen de bedevaarders weer 
naar Os Valinhos om het Rozenhoedje 
te bidden. In de hitte bezwijken wel een 
aantal vrouwtjes, die met spijs en drank 
weer tot leven worden gewekt. Na af-
loop: “reli-shoppen” en voor de priester 
zegenings-marathon voor devotionalia. 
In de nacht nemen we deel aan de fee-

erieke kaarsjesprocessie op het grote 
plein voor de basiliek. (Oorspronke-
lijk, bij de eerste steenlegging op 13 
mei 1928, was dit een fakkeltocht.) 

Na gezellig weerzien met de andere 
bedevaarders uit Nederland en Vlaan-
deren, snellen we naar onze verdiende 
nachtrust. In Fátima hebben we gebe-
den voor onze weldoeners en de andere 
gelovigen, die er niet bij konden zijn. 
Niet weinigen spreken achteraf nieu-
we, duidelijk voelbare zegen. Fátima, 
ons hoogtepunt, en Onze-Lieve-Vrouw 
vooral, hebben niet ontgoocheld! 

Maandag 21 augustus 

Vandaag begeven we ons naar het 
zuidelijkste punt van onze reis: het 
Natuurpark Arrábida. Het is een berg-
achtig schiereiland met witte rotsen, 
omgeven door de groenblauwe zee. 
Bij het Convento de Nossa Senhora de 
Arrábida geeft Nadia ons uitleg over de 
mediterrane plantengroei en de boei-
ende dierenwereld: dolfijnen en … 
slangen! Australische Nick vertelt ons 
in “stylish British English” de Bond-
film na, die hier werd opgenomen in 
1969 ( “On Her Majesty’s Secret Ser-
vice”) en de schalkse manier waarop 
de hoofdvertolker, Nicks landgenoot 

Verslag JKI-reis naar Fátima
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George Lazenby, voor zich de rol ver-
sierde. In de hitte van 42 graden maken 
we groepsfoto’s van boven de paradij-
selijke baai. Op de terugweg: een verla-
ten inhammetje en plons! Een gezellige 
dinertje in Setúbal sluit de dag af. 

Dinsdag 22 augustus 

Vandaag gaan we het oude centrum 
van de vaak bijzonder mooie hoofd-
stad van het Zuid-Europese kustland 
bezoeken: Lissabon. We beginnen met 
de burcht, van waaruit we de hele stad 
kunnen overschouwen: Castelo de São 

Jorge. De pater vertelt over het beleg 
van de Morenstad door de kruisvaar-
ders in 1147. Koning Afonso Enriques 
kan dan Noordwest-Europese ridders, 
in schepen onderweg naar de Tweede 
Kruistocht, overtuigen hem te komen 
helpen. Terwijl de omsingelde stad 
wordt uitgehongerd, gaan Vlaamse 
ridders aan de windkant barbecueën 
(met voor de moslims verboden var-
kensvlees en lekkere kruiden!) en … 
laten de helft van het feest liggen! En 
ja hoor: in de nacht trappen binnen-
sluipende Moren in de val en krijgen 
een “Vlaamsch” zwaard tegen de keel: 
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“Waar is de stadsmuur het 
minst sterk?” De hongeri-
ge Moren biechten op, en 
Vlamingen en Keulenaren 
gaan samen in alle stilte de 
zwakste plek ondergraven. 
Woeps! Stadsmuur inge-
stort en in de opening ge-
stormd! Maar de heidenen 
weren zich als duivels! Ko-
ning Afonso troost: “Jullie 
hebben genoeg gewerkt! 
Portugezen en Engelsen 
zullen de klus wel kla-
ren!” Het antwoord van Vlamingen 
en Keulenaren: “Wij het vuile werk 
doen en jullie de eer opstrijken! Over 
ons lijk! Morgen pakken we 
die heidenen!” En ja: met 
vernieuwde woede breken 
de ridders door, maar zijn 
iets te onstuimig en sabelen 
ook de bisschop van de stad 
(“Weer zo’n Moor!”) neer. 
Een Engels priester wordt 
nu bisschop en de ridders 
huwen plaatselijke chris-
telijke schonen. Zo komt 
er buiten het Keltische en 
het Noord-Afrikaanse, een 
nieuw, noordelijk, ingrediënt 
bij aan het voorouderschap 
van de Portugezen. Na het middageten 
naar het prachtige Klooster Mosteiro 
São Vicente de Fora. We krijgen een 
professionele rondleiding door de 
prachtige zalen, bezet met azulejo-te-
gels: wit-blauw, met mooie historische 
en stichtelijke taferelen, daaronder de 
“Vlaamse barbecue” en de sprookjes 
van La Fontaine. De sacristie lijkt wel 
een barokkerk op zich! In de crypte: 
de praalgraven van de koningsdynas-

tie Bragança. Op de por-
tretten houden de 17e tot 
20e-eeuwse koningen de 
kroon niet óp het hoofd, 
maar ernaast: ze hebben 
Onze-Lieve-Vrouw tot ei-
genlijke vorstin van Por-
tugal gekroond! Vanop het 
dak hebben we een prach-
tig uitzicht over de brede 
blauwe Taag met haven vol 
grote zeeschepen. We heb-
ben nog de tijd om recht 
tegenover de kathedraal  

(Sè) de ook weer zeer mooie kerk te 
bezoeken, gebouwd over het geboor-
tehuis van Sint-Antonius. Zeg: “van 

Lissabon”, en niet: “van 
Padua”, als je ruzie met zijn 
landgenoten wil vermijden! 
We horen van Vivian welke 
opmerkelijke gebeurtenis-
sen ervoor gezorgd hebben, 
dat deze grote franciscaan-
se heilige patroon werd van 
de verloren voorwerpen (hij 
verhoort flink!) en waarom 
hij wordt afgebeeld met het 
Jezuskind. De mooie avond 
maken we gezellig op een 
terrasje bij het machtige en 

Verslag JKI-reis naar Fátima
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monumentale plein aan de Taag: de 
Praça do Comércio. 

Woensdag 23 augustus 

In de Mis preekt de pater al over het 
thema van de dag: de ontdekkingsrei-
zen! Vorsten, wiskundigen, kapiteins 
en matrozen, missionarissen … - niet 
weinigen onder hen helden en heiligen 
- zorgen ervoor dat Portugal het start-
schot geeft voor de eerste grote Euro-
pese ontdekkingsreizen. Tussen 1415 
en … (voor een deel tot) 1999 bestaat 
een Portugees koloniaal rijk van Bra-
zilië tot Zuid-Japan! We begeven ons 
naar het uitgangspunt: het majestueuze 
West-Lissabon: Belém. We starten bij 
de Capela de São Jerónimo do Reste-
lo, op een heuveltop met mooi zicht op 
de monding van de Taag in de oceaan. 
Daar, richting westen, ligt de Portu-
gese Riviera met chique plaatsen als 
Cascais en Estoril. Nick legt ons weer 

“very British” uit, dat daar het groot-
ste casino van Europa staat, tijdens de 
tweede wereldoorlog een broeinest van 
spionnen. Onder hen: Sir Ian Fleming. 
Hier in dit “Casino Royale” komt hij 
op het idee romans te schrijven over 
dit soort wereld. Hij geeft zijn hoofd-
spion een naam: “Bond, James Bond...” 
Nu draaien we ons om naar het oos-
ten, naar de kapel van Restelo. Ont-
dekkingsreizigers als Vasco da Gama 
brachten hier de nacht in gebed door, 
voor ze met Gods zegen het ruime sop 
kozen. Daar gaan we nu heen via de 
rechte en chique laan Rúa de Torre de 
Belém, omzoomd met ambassade-vil-
la’s. Voor we aan de Taag aanbelanden, 
gaan we een bezoekje brengen aan 
onze Engelse vriend Robert, die hier 

begonnen is als leraar maar nu een 
“zoet” kraampje uitbaat. De goede jon-
ge vader geeft ons gratis ijs en drank. 
We bestoken die goede ziel met onze 
gebeden! Dan aan de oever: de door 
een zee van toeristen overspoelde Torre 
de Belém. Robyn legt uit hoe deze ver-
dedigingstoren in 1517 werd gebouwd 
ter bescherming van de rijke haven van 
Lissabon, in de bloeitijd, toen het klei-
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ne Portugal een wereldmacht was. De 
stijl wordt “manuelinisch” genoemd, 
naar de toenmalige koning Manuel I, 
een soort laat-gotiek, opgefleurd met 
motieven uit zeevaart en verovering 
(hier: in de steen verwerkte schilden 
met kruis). Langs de Taag wandelen 
we een kilometer stroomopwaarts 
naar het prachtige Monument van de 
Ontdekkingsreizen: Padrão dos De-
scobrimentos (1960). In de vorm van 
zeil en kruis staan de standbeelden van 
de helden van de maritieme expansie. 
De pater vertelt over een aantal onder 
hen: koningin Filippa van Lancas-
ter (1415: dochter van Jan van Gent, 
spoort voor het eerst tot een expedi-
tie-vloot aan), haar zoon Hendrik de 
Zeevaarder (1415: drijvende kracht 
en organisator van de ontdekkings-
reizen), Bartelomeu Días (1488: voor 

het eerst om Kaap de Goede Hoop), 
Vasco da Gama (1499: om heel Afrika 
naar India), Cabral (1500: Brazilië en 
Madagascar), Magelhães (1517: voor 
het eerst rond de aarde), Albuquerque 
(1515: Portugese alleenheerschappij 
over de Indische Oceaan) en de Hei-
lige Franciscus Xaverius (1506-1522: 
bekeert en doopt 100.000 Aziaten van 
India tot Japan!). Op dezelfde hoogte 
als het Padrão, maar op de vlakte een 
paar honderd meter landinwaarts, staat 
het overweldigendste klooster van Por-
tugal: Mosteiro dos Jerónimos! Weer 
manuelinisch, en gebouwd tussen 1501 

en 1601, als dank voor de ontdekking 
van India over zee (Vasco da Gama), en 
met het geld van de opbrengst van de 
specerijenhandel met “As Indias”. De 
Orde van de Hieronimieten werd hier 
gevestigd, met als opdracht: bidden en 
offeren voor het eeuwig heil van de 
koning van Portugal, en zielzorg ver-
lenen aan de zeevaarders en matrozen, 
die op ontdekkingsreis vertrokken. Alle 
koningen van de dynastie Avíz zijn hier 
begraven. Het klooster is zó mooi, dat 
het bleef dienen voor alles waarmee 
Portugal wilde uitpakken. Zo ook het 
EU-Verdag van Lissabon, dat hier werd 
ondertekend in 2007. Terwijl we voor 
de mooie fontein staan, kunnen we een 
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blik werpen op de andere oever, waar 
het reusachtige beeld staat van Cristo 
Rei (Christus Koning) die zijn armen 
uitstrekt richting stad. De verbinding 
tussen dit beeld en het oude centrum 
van Lissabon is ook gelijk zichtbaar: de 
2 kilometer lange  Golden Gate-achtige 
rode hangbrug “Ponte de 25 de Abril”, 
oorspronkelijk (1966) genoemd: “Pon-
te Salazár”. Dit geeft Frederik de ge-
legenheid ons een woordje uitleg te 
geven over de tijd van katholiek her-
stel in Portugal na de verschijningen in 
Fátima en onder de regering van Antó-
nio de Oliveira Salazár, eerste mister 
van 1932 tot 1968 (zie Informatieblad 
– Kruisvaarder van september jl.). Na 
een groepsfoto zwermen de JKI-ers uit. 
Velen gaan nu rechts van het Mosteiro 
naar de Jardim Botanico Tropicál. In 
dit park zijn mooie tropische planten 
samengebracht uit het hele vroegere 
Portugese koloniale rijk: Brazilië, Afri-
ka, India, Zuid-China (Macau) en zelfs 
Oceanië. Men vermoed niet, dat er zo-
veel soorten palm- en mangrovebomen 
bestaan! Onze verloofde paartjes laten 
er zich fotograferen … 

Donderdag 23 augustus 

Op onze laatste dag verdelen we ons 
in drie groepen, omdat de tijd te kort is 
binnen ons tijdsbestek alle parels van 
Midden-Portugal te vissen. 

Groep Fátima 3. 

Waarom ons niet in het genaden-oord 
verdiepen op rustiger tijden? Zo dach-
ten acht-negen onder ons. Bij de huisjes 
van de herderskinderen laten Jacintha, 
Daniël, Sabriye en Chantal ons on-
derduiken in de voorbeeldige levens 
van de jonge, 
spontane heldjes 
Lúcia, Francisco 
en Jacinta. In de 
winter van 1919 
werd Lúcia’s 
moeder ernstig 
ziek. Kleine Lú-
cia ging in de 
stromende re-
gen bij de Cova 
da Iria van On-
ze-Lieve-Vrouw 
haar genezing 



38   Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017

afsmeken en beloofde haar: “Als mama 
gezond wordt, kom ik hier met mijn 
zussen als dank negen opeenvolgende 
dagen het rozenhoedje bidden, terwijl 
we op onze knieën vanaf de weg tot 
kurkeik kruipen!” Maria verhoorde, en 
de kinderen hielden hun belofte. Sinds-
dien doen het hun vele bedevaarders 
na, waaronder onze dappere JKI-ers, 
wiens knie-vel-relikwieën nu nog op 
het pad kleven! 

Groep Sintra. 

Weer eens negen JKI-ers begeven zich 
tegelijkertijd naar het romantische Sin-
tra, 17 kilometer ten noordoosten van 
Lissabon. Het Sintramassief prikt hier 
in de oceaan en zorgt door de nevel 
voor een merkwaardig micro-klimaat: 
het geheimzinnige “Schotland” van 
Portugal, waar de Kelten meenden wa-
ternimfen te zien en vanwaar dromers 
tussen 1580 en 1640 de terugkeer ver-
wachtten van de geliefde jonge koning 
Sebastião. De mooi beboste heuvels 
daar hebben een veel koeler klimaat 
dan Lissabon, zodat de vorsten en 
andere rijken Sintra uitverkiezen tot 
zomerresidentie. Geen wonder dat de 
mooi beboste heuvels bedekt zijn met 
burchten en paleizen. Om er enkele te 

noemen: Castelo dos Mouros, Palácio 
Nacional, Palácio Queluz, Quinta da 
Regaleira, Monserrate en Palácio da 
Pena. Dat laatste krijgt van onze groep 
de hoofdaandacht. In de middeleeuwen 
zou hier een verschijning van Maria 
hebben plaatsgevonden en liet Koning 
Manuel er een klooster op bouwen, toe-
gewijd aan de Moeder van Smarten (= 
“Pena”). De aardbeving van 1755 liet 
dit instorten. De Duitse prins Ferdinand 
liet hier vanaf 1838 het huidige geel-
grijs-roze “Disneyland”-paleis verrij-
zen met prachtig-geheimzinnige park 
errond. Deze zomerresidentie van de 
koninklijke familie geldt als één van de 
zeven bouwkundige “wonderen” van 
Portugal. Pieter wilde ons nog veel 
vertellen over de mooie burcht met de 
lange muren over de heuvels: de Mo-
renburcht (Castelo dos Mouros) van 
rond 800, dat na de val van Lissabon 
in 1147 ook door koning Afonso en zijn 
ridderleger werd ingenomen. Maar: de 
tijd dringt … 

Groep Lissabon 3. 

Een derde groep van negen kiest er-
voor verdere parels te gaan opduiken in 
Lissabon. Al vroeg zijn we bij de kerk 
Convento da Madre de Deus met het 
Museu Nacional do Azulejo. De kerk 
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van rond het jaar 1700 is van binnen 
volledig en prachtvol bedekt met ko-
loniaal goud en blauwwitte tegels: de 
azulejo’s. Errond is het museum van de 
geschiedenis en de techniek van deze 
kunst, en zijn topwerken uit de 16e tot 
20e eeuw samengebracht. Omdat we 
een katholieke jeugdgroep zijn, krij-
gen we de professionele rondleiding 

volledig gratis! (Sympathieke 
mensen, die Portugezen!) Het 
gebouw, de kunstwerken en de 
gids zijn geen ontgoocheling! 
Na de rondleiding kunnen we 
de verleiding niet weerstaan 
een middagmaal te genieten 
bij het museum-restaurant. 
Het werd heel gezellig onder 
de palmbomen! Dan nog eens 
naar de Pombalijnse (zie ook 
weer Informatieblad – Kruis-
vaarder van september) Praça 
do Comércio (1755) aan de 

Taag, waarvan we de geschiedenis ver-
nemen uit de mond van Gert-Jan. Van-
uit de parkeerplaats spurten we (letter-
lijk!) de trappen op naar het plein vóór 
de jezuïetenkerk São Roque (Sint-Ro-
chus), gebouwd in 1565. Achter de so-
ber-witte façade verbergt zich binnen 
een parel van de barokkunst, waar met 
goud niet werd gespaard. Ook gezichts-
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bedrog wordt gebruikt: het plafond lijkt 
door de beschildering gewelfd, maar is 
eigenlijk gewoon … plat! De acht zij-
kapellen zijn monumenten op zich. Na 
onze genaden te hebben “besteld”, gaan 
we op het pleintje even rustig iets drin-
ken, terwijl we kijken naar Convento 
da Ordem do Carmo, de ruïne van het 
Carmelklooster, gebouwd vanaf 1389, 
maar ingestort bij de grote aardbeving 
van 1755. Minister Pombal liet het niet 
heropbouwen: “Zodat de volgende ge-
neraties zich aan de ramp herinneren.” 
Nu is hier het Nationaal Museum voor 
de Archeologie. Het klooster is gesticht 

door de heilige ridder en tweede man 
van het land in de 14e eeuw: Nuno 
Álvares Pereira (1360-1431). In de on-
afhankelijkheidoorlog zet deze jonge 
generaal “Maria” op zijn zwaard en 
redt met haar hulp drie keer het land 
tegen een Spaanse invasie, waarvan de 
Slag bij Aljubarrota (14/08/1385: 6500 
Portugezen tegen 30.000 Castilianen) 
de bekendste is. De man is een voor-
beeld van dapperheid en ridderlijke 
grootmoed: uit eigen middelen spijst 
hij scharen hongerende tegenstanders. 
Na het overlijden van zijn echtgenote 
wordt deze grote prins een nederige 
monnik, hier in dit klooster. In 1918 
wordt hij zalig-, in 2008 heiligver-
klaard. 

Terugreis.  

Tussen 5 en 7 uur ’s avonds komen 
onze drie groepen aan op de luchthaven 
van Lissabon. Kort na zevenen zitten 
we op het vliegtuig. De medepassagiers 
staan verbaasd: “Hebben jullie het hal-
ve vliegtuig afgehuurd?” Na een gezel-
lige vlucht staan we om tien over elf 
weer op de luchthaven van Eindhoven. 
We danken daar oprecht de organisa-
toren: P. Huysegems, Fabian, Angela, 
Jacintha, Ellen en Gert-Jan. Maar ook 
de ontwerpster en maakster van onze 
mooie JKI-vlag en oranje sjaaltjes: 
Laura. Met het hartelijke afscheid zijn 
we ons bewust van de genaden van 
deze mooie reis en bedevaart: “Laat 
onder ons roepingen, vriendschappen 
en huwelijken bloeien. Maak ons tot 
geschikte werktuigen in Uw hand …” 

Pater Koenraad Huysegems
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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.

Oktober: Opdat het rozenkransgebed zielen naar God moge trekken!

Beste Kruisvaarders,

Juána da Aza en haar man Felíz de Gu-
zmán kunnen maar geen kind krijgen. 
Juána maakt een bedevaart naar de kerk 
van de heilige Abt Domingo van Silos. 
Negen keer zelfs. Ze bidt en smeekt: 
“Heilige abt! Doe toch alsjeblieft iets 
voor ons hierboven, bij Jezus! Als ik een 
jongen krijg, noem ik hem naar u!”  En 
ja: Dona Juána wordt zwanger. Maar ter-
wijl ze het kind verwacht, krijgt ze een 
eigenaardige droom. Naar haar buikje 
kijkend, ziet ze wie erin zit: niet een ba-
by’tje, maar: een hondje! Erger nog: de 
jonge hond springt uit haar lichaam en 
heeft een toorts, een fakkel in de muil. 
Hij rent ermee door de wereld en zet alles 
in brand! Wat zal wel uit dit kind wor-
den? “Smal en middelgroot. Mooi ge-
zicht, rood haar en baard, en bijzonder 
mooie, eerlijke ogen. Fijne, grote handen 
en een mooi klinkende stem.” Zo’n be-
schrijving moet wel door een vrouw zijn 
uitgesproken: de Zalige Cecilia Caesari-
ni. En over wie heeft ze het? Over ons 
“hondje” als het groot is: Domingo (of 
“Dominicus”) de Guzmán, de roodharige 
Spanjaard. Wanneer de jonge kerel zes-
tien is, gaat hij studeren aan de hoge-
school van zijn streek, in Paléncia in 
Castilië, Midden-Spanje. Hij wil priester 
worden. Voor die studie zijn boeken no-
dig. En die worden  met de hand geschre-
ven of afgeschreven. Ze kosten een for-

tuin! Met enige moeite kan Domingo ze 
toch vergaren. Maar dan komt het jaar 
1194: de oogst mislukt en de winter 
komt: hongersnood! Arme mensen klop-
pen aan bij de eenentwintigjarige Domin-
go: “Hebt u iets voor mij en mijn kinde-
ren?” Veel heeft de jonge priesterstudent 
niet, maar de stroom bedelaars wil niet 
ophouden. Wat gedaan? Domingo vertelt 
aan zijn studiegenoten: “Ik zal mijn boe-
ken verkopen!” Zijn vrienden antwoor-
den: “Ben je gek? Wie gaat ze ooit kun-
nen terugkopen of afschrijven? Zo zal je 
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geen priester kunnen worden!” Maar  de 
“rooie” weert zich: “Zouden jullie me 
dan liever van deze dooie vellen laten 
studeren en de mensen laten sterven van 
de honger??” Dus boeken verkocht en 
met het geld eten gekocht voor die arme 
stakkers! Liever kostbaar bezit verliezen 
maar levens redden. Domingo geraakt 
tóch weer aan boeken en een paar jaar 
later is hij priester! Hij valt op bij Diego 
de Acebo, bisschop van Osma. En die 
maakt hem tot kanunnik: een priester, die 
met de bisschop samen bidt en werkt. In 
1203 roept de koning van Castilië, Alf-
onso VIII, de bisschop naar zich toe. “Het 
wordt tijd, dat mijn zoon en kroonprins, 
Ferdinand, gaat trouwen. We zouden het 
mooi vinden mocht hij tot bruid kunnen 
nemen: de prinses van Lusignan. Dochter 
van de christenvorsten van het Heilig 
Land. Machtig in Frankrijk en Engeland!  
Wilt u, bisschop, daarheen reizen en aan 
de vader en het meisje vragen, of ze dat 
goed vinden?” Slik! Dat betekent: te 
voet! Een paar honderd kilometers! 
“Goed dan”, zegt  de bisschop, “maar dan 
neem ik wel een taaie man mee, die ik 
kan vertrouwen: Domingo!” En taai ís 

Domingo. Uit liefde tot Jezus, en om 
meer hulp van de hemel te krijgen voor 
zichzelf en zijn naasten, leidt hij vrijwil-
lig een hard leven. Grote delen van de 
dag bidt en studeert hij stil, grote delen 
van het jaar vast hij, hij slaapt nooit in een 
bed en in de buurt van steden en dorpen 
draagt hij nooit schoenen. Scherpe stenen 
en doornen doen hem op de duur niet 
meer janken! Komt er regen, dan begint 
de jonge man voor de Goede God 
dankliederen te zingen! Zo’n kerel kan 
de bisschop van Osma gebruiken! In Lu-
signan hebben de onderhandelingen suc-
ces: vader en dochter gaan akkoord met 
het huwelijk! Dus: alles inpakken voor 
de reis naar de bruiloft in Spanje! Maar 
… nu wordt het prinsesje ineens ziek! En 
zo geen klein béétje: na een aantal dagen 
… sterft ze! Snik… Waarom gebeurt dat 
nu? De Goede God zal antwoorden: ge-
duld! Intussen is het 1204. Op de lange 
terugweg komen onze twee priesters door 
een streek met mooie kastelen in 
Zuid-Frankrijk: de Languedoc, met ste-
den als Toulouse, Carcasonne, Albi en 
Agen. Ze willen een kerk binnengaan om 
te bidden of de Mis op te dragen. Maar 

Eucharistische Kruistocht
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wat is dat? Er is van alles kapotgeslagen 
en het hangt vol spinnenwebben! Hier is 
al lang niemand meer geweest! Hier gaat 
dus niemand meer naar de Mis! Ze gaan 
aan de mensen uitleg vragen. Die ant-
woorden: “Natuurlijk gaan we niet naar 
die duivelse “Mis”! Dat is een uitvinding 
van de Synagoge van satan, van de Ka-
tholieke Kerk! Zoals ook die idiote sacra-
menten! Jullie schijnheilige priesters 
gebruiken daarbij dingen, die je kan aan-

raken: water voor een doopsel, olie voor 
oliesel en vormsel, brood voor jullie 
communie, lichamen van een man en een 
vrouw voor jullie trouwerij … Ei!! Bah!! 
Alles wat je kan aanraken komt van die 
boze God van het Oude Testament: de 
duivel, de satan! Maar wij volgen de goe-
de God van het Nieuwe Testament, en die 
maakt geen dingen, die je kan aanraken, 
maar alleen maar geesten: engelen en 
zielen. Wij volgen de goede engel Jezus, 

die ons leert, dat we ons van het 
lichaam en alle andere, vieze aan-
raakbare dingen moeten bevrij-
den om zo naar de hemel te kun-
nen zweven! Maar dat gaat niet 
zomaar. We moeten een paar keer 
in volgende levens herboren wor-
den, de vrouwen moeten eerst als 
mannen herboren worden! Jam-
mer genoeg is onze reine ziel in 
zo’n boos lijf terechtgekomen! 
Neen, wij volgen jullie schijnhei-
lige priesters niet, maar wel een 
onze Volmaakten, onze 
Goed-Mannen (“Bonshommes”) 
en Goed-Vrouwen, de Reinen! 
Zij zijn arm als de apostelen, 
vooral zo arm als apostelin Maria 
Magdalena!” Bisschop Diego en 
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zijn jonge priester Domingo zijn ge-
schokt: “Wie heeft die mensen zo’n boze 
halve waarheden en hele leugens in her-
senen en hart geplant?” Na een beetje 
dóórvragen, horen ze het: Bogomil van 
Macedonië en zijn aanhangers, de “ka-
tharoi” of “ketters”! In de streek noemt 
men ze ook: “albigenzen”. Naar hun 
hoofdkwartier: de stad Albi. Daar en in 
de buurt hebben de ketters eigen bis-
schoppen en alles! Maar die aanvoerders 
en aanvoersters maken wél indruk! Ze 
zijn arm, in tegenstelling tot bepaalde 
katholieke priesters, die het soms duide-
lijk “breder” hebben (=meer te eten en 
betere kleren en huizen hebben) dan de 
meeste andere mensen van de streek. En 
werkelijk: de hoofdketters (de “reinen”) 
leven zó, dat ze niemand bestelen of be-
driegen in hun goederen of geld, ze delen 
uit aan armen, ze vasten vaak, ze gebrui-
ken geen geweld en doden zelfs geen 
dier! Maar of dit de armoede van Jezus 
is? Getrouwd wordt er niet meer, dus 
“komen” velen “zo” “samen”. Wanneer 
iemand onder deze ketters gevaarlijk ziek 
wordt, krijgt hij geen eten of drinken 
meer, maar legt men hem in de kou, zodat 
hij vroeger sterft en “bevrijd” wordt van 

het “boze” lichaam! Als zo iemand dan 
tóch nog opknapt, verstikken zijn mede-
ketters hem! Doet dan niemand iets tegen 
deze gekheid?? De priesters ter plaatse 
zijn geen voorbeeld en niemand luistert 
naar hen. Ook de cisterziënzer-monikken, 
die de paus stuurt, worden weggehoond. 
“Vader”, zegt Domingo tegen zijn bis-
schop, “wíj moeten deze misleide men-
sen terughalen naar het ware geloof! We 
zullen hun uit het evangelie bewijzen, dat 
dit gevaarlijke onzin is, en tonen wat Je-
zus écht geleerd heeft! Anders komen ze 
niet in de hemel!” In 1206 nodigen Do-
mingo/Dominicus en Bisschop Diego 
van Osma hun tegenstanders-ketters uit 
tot openlijke gesprekken. Maar ... ze be-
reiken evenveel als alle andere missiona-
rissen vóór hun: niets! De paus, Innocen-
tius III, stuurt nu (in 1208) zijn gezant, 
Pater Pieter van Castelnau, naar Reimond 
VI, Graaf van Toulouse, om hem te vra-
gen in te grijpen en de leiders van de ket-
ters op te pakken. Maar … de graaf wei-
gert! Hij en de andere leiders in de streek 
spelen met de ketters onder één hoedje! 
Erger: op de terugweg naar Rome wordt 
Pieter van Castelnau vermoord! De paus 
roept nu de Franse koning, Filips Augus-

Eucharistische Kruistocht
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tus, op, tegen de ketterse gra-
ven en hertogen in te grijpen. 
Dat betekent: oorlog! Tussen 
het katholieke Noord-Frank-
rijk en de ketterse Languedoc. 
De Albigenzenkruistocht is 
begonnen! Maar twintig lan-
ge jaren moet hij nog duren. 
De Franse koning kan zelf 
niet ingrijpen, want hij is nog 
een aardig tijdje “zoet” met 
de moeilijk te temmen Vla-
mingen. Wie zal het kruis-
vaarderleger aanvoeren? De 
Engelse ridder Simon van 
Montfort! Onmiddellijk stort 
hij zich op ketterhertog Roger 
Trancavel en gaat hem belegeren in de 
vestingstad Carcassone. Vesting gebro-
ken, Trancavel gepakt! Maar de ketter-
vorsten halen hulp in Spanje: Pedro van 
Aragón gaat hun helpen. Het wordt een 
harde winter: ridder Simon moet zich met 
zijn leger ingraven in Fanjeaux en wach-
ten op hulp van ridders uit Duitsland. 
Intussen (we zijn in de zomer van 1209) 
begint zijn medestander Arnaut Amaury 
beleg te slaan rond de volgende ves-

tingstad van de katharen: Bé-
ziers. Normaal wonen daar 
5000 mensen, maar nu heb-
ben er zich daar meer dan 
15.000 verschanst. Ook ka-
tholieken. Arnaut Amaury 
roept: “Katholieken! Verlaat 
de stad nu het nog kán! Niet 
dat jullie onnodig vallen on-
der onze zwaarden!” Hun 
antwoord: “Neen! Deze ka-
tharen zijn onze vrienden!” 
Nu wagen de kettertroepen 
een uitbraak! Mislukt! Om-
gekeerd: door de opening 
kunnen nu Amaury’s troepen 
de stad binnenstormen! Eén 

van zijn katholieke ridders roept nog: 
“Hoe gaan we de onschuldigen nog kun-
nen herkennen?” Maar hij krijgt als ant-
woord: “God zal ze wel uitsorteren! Kil 
(=dood) ze allemaal!” Er vallen er 7000: 
schuldigen en onschuldigen! Niet mooi! 
Maar gelukkig is nu Simon van Montfort 
er weer, en hij kan het bevel overnemen. 
Op 12 september 1213 botst hij met zijn 
ridderleger in Muret op een overmacht 
van ketterse troepen! Heer help! Wie niet 

waagt, niet wint! En wer-
kelijk: Simons kruisrid-
ders verslaan de Graaf 
van Toulouse en de ko-
ning van Aragón! Maar 
… met oorlog bekeert 
men nog geen zielen! 
Onze Dominicus is nu 
weer aan de beurt: hij 
heeft toestemming om in 
de Languedoc te gaan 
missioneren. Dat is ge-
vaarlijk: de ketters hebben 
al een hoop priesters om 
het leven gebracht! Maar 
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er gebeurt iets ei-
genaardigs met 
onze rooie Span-
jaard. De Zalige 
Alanus de Rupe: 
In het jaar 1214 
loopt Dominicus 
door een bos bij de 
verlaten kerk van 
Prouille, meer we-
nend dan biddend. 
“Hoe kunnen we 
die verharde men-
sen van de ketterse 
gekheden wegha-
len en weer goede 
christenen, katholieken laten worden?” 
Terwijl hij net barrevoets (zonder schoe-
nen) in doornen trapt, ziet hij verderop 
iets heel verrassends tussen de bomen: 
een bijzonder mooie vrouw, met aan 
elke kant van haar twee sterke jonge 
mannen, allen gebaad in licht! De mooie 
dame roept hem toe: “Domingo!” Do-
minicus heeft het door: “Dit is On-
ze-Lieve-Vrouw met twee engelen!” Hij 
snelt erheen en Maria spreekt: “Weet je 
welk wapen je moet gebruiken om de 
wereld te bekeren?” Hij: “Lieve Moe-
der, dat weet u beslist beter …” Maria 
spreekt: “Onthoud, dat in dit soort oor-
logen, de stormram (=de balk waarmee 
de muren van vijande- lijke burchten 
worden gebroken) zal zijn: mijn Psal-
ter!” Haar … wat?? “Psalter” betekent: 
het deel van de Heilige Schrift (Bijbel), 
dat “Boek der Psalmen” heet. Een Psalm 
is een gebed, dat de Heilige Geest deed 
opschrijven, meestal door de hand van 
koning en profeet David. Je weet wel: 
die als jongeman door Gods kracht en 
zijn slinger de boze Filistijnse soldaat en 
reus Goliath een steen door het voor-

hoofd knalde. In het totaal zijn er 150 
verschillende psalmen. Ze passen voor 
elk soort toestand waarin we ons kunnen 
bevinden: vreugde en verdriet, geluk en 
ongeluk … Tegelijk is het een gebed 
waarin de bidder God eert, dankt en om 
hulp vraagt. Priesters en kloosterlingen 
bidden in hun breviergebed alle psalmen 
in de loop van een week, alle 150. En nu 
komt Maria aan met “haar Psalter”: 150 
… niet psalmen, maar: Weesgegroetjes. 
In groepjes van tien en voorafgegaan 
door een Onzevader en gevolgd door 
een “Eer (of: Glorie) zij de Vader”: een 
“tientje”. Vijf zulke tientjes vormen een 
“Rozenhoedje”, drie Rozenhoedjes vor-
men de “Rozenkrans”. Drie soorten Ro-
zenhoedjes zijn er: de Blijde, Droevige 
en Glorievolle Geheimen (ook ge-
noemd: “Mysteries”). Tijdens elk van de 
tientjes denken we vooral aan het “ge-
heim”: een gebeurtenis, een hoogtepunt 
uit het leven van Jezus en Maria. Bij-
voorbeeld beschouwen we de geboorte 
van Jezus, Zijn kruisdood, Zijn Verrij-
zenis … Zo herinneren we ons aan wat 
Jezus en Maria voor ons hebben gedaan. 
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En: wat we zelf kunnen 
doen, zoals deze twee 
heiligste voorbeelden. 
Als we zo beschouwend 
bidden, worden we mak-
kelijker zelf zoals Jezus 
en Maria: vol liefde voor 
God en de naaste, dapper, 
hulpvaardig, heilig … 
Wat Onze-Lieve-Vrouw 
in het bos “mijn Psalter” 
noemt, heet nu: “Rozen-
krans”. Waar komt die 
naam vandaan? Van wat 
Maria er bij haar ver-
schijning aan Dominicus 
in Prouille aan toevoegt: “Wie mijn 
Psalter bidt, vlecht mij een krans van 
rozen.” Ze gaat verder: “Domingo, 
wanneer je deze verstokte (= die zich 
niet willen bekeren, hier: de katharen/
ketters) zielen wil heroveren voor de 
Goede God: preek mijn Psalter (=Ro-
zenkrans)!” Daarna verdwijnt On-
ze-Lieve-Vrouw. Op de plek waar dit 
gebeurde staat nu het klooster van 
Prouille. Dominicus heeft na deze ver-

schijning nieuwe moed: “Op naar Tou-
louse!” In de stad aangekomen, begin-
nen ineens, vanzelf, de klokken te 
luiden! Dominicus stapt met rasse 
schreden naar de verlaten en stoffige 
hoofdkerk, de kathedraal. Verbluft volgt 
hem het volk van de stad: “Wat is daar 
aan de hand? Er kan toch niemand in de 
klokkentoren!” Binnen: nieuwe verba-
zing! Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
(wat velen nog kennen van vóór de tijd 
dat ze ketters werden) heeft de armen 
naar omhoog gestrekt! Omhoog, wat is 
daar te zien? De preekstoel! En wie 
staat daar? Ja: Dominicus! Op dat ogen-
blik wordt de lucht buiten donker van 
de wolken … En dan: heftig dreunende 
donder en bliksem! De mensen begin-
nen om hulp te bidden. Dan openen zich 
de wolken: eigenaardig, geel-bleek licht 
valt op Dominicus. Deze keer luisteren 
de mensen wél naar hem! Niet alleen 
bewijst hij hun de leugen van de ketterij 
en de waarheid van het evangelie. Do-
minicus leert hun ook nog de “Psalter 
van Onze-Lieve-Vrouw”, de Rozen-
krans, te bidden. Daarvoor moet men 
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geen geleerde zijn, dat kan iedereen! 
Door de wonderen geloven velen en le-
ren ze het Rozenhoedje bidden. Maar er 
zijn nog honderdduizenden zielen te 
bekeren, en dat kan Dominicus niet al-
leen. Hij roept op zijn tochten door heel 
West-Europa jongemannen samen: “We 
moeten de ketterij overwinnen! IJver 
voor het verkeerde moet met ijver voor 
het ware geloof beantwoordt worden, 
valse nederigheid en armoede met de 
echte nederigheid en armoede van Jezus, 
het prediken van valsheid moet over-
wonnen worden met het preken van de 
waarheid!” “Hoera!” roepen vele jonge 
kerels en ze volgen Dominicus vanaf het 
jaar 1216. De Orde van de Predikheren, 
later genoemd “Dominicanen”, is gebo-
ren! Maar om de ketters te bekeren moe-
ten de nieuwe priesters zo arm leven als 
de aanvoerders van de ketters, en moe-
ten ze het ware geloof door grondige 
studie beter kennen dan de tegenstan-
ders. Door hun goede woorden, door 
hun voorbeeldig en arm leven, door hun 
goedheid, door hun werklust maar ook 
… door het Rozenkransgebed bekeren 
ze de ketters! De dominicanen reizen 
prekend en biddend door heel West-Eu-
ropa, en ontvlammen de wereld weer 

voor Jezus en Maria! Dominicanen, 
worden ook “Domini canes”, “(waak-) 
honden van de Heer” genoemd. Nu be-
grijpt Dona Juána het visioen van toen 
ze nog met haar kleine Domingo in ver-
wachting was: deze “hond van de Heer” 
zet de wereld in brand voor het evange-
lie! Met zijn dappere mannen en de Ro-
zenkrans bekeert hij de verstoktste zie-
len! Op 21 december 1218 komt de 
51-jarige Dominicus aan in het klooster 
van Bologna. Uitgeput van zijn predik-
tochten zijgt hij neer. De Heilige Domi-
nicus, verspreider van de Rozenkrans, 

mag de hemel ingaan! 
Deze maand gaan we het 
doen zoals hij: door onze 
goedheid en ons voor-
beeld, door een goed 
woord, maar vooral door 
het goed, beschouwend 
bidden van het Rozen-
hoedje: helpen ongelovi-
ge mensen uit onze om-
geving bekeren!

Pater K. Huysegems
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De Dief
Een Iers verhaal

De school is uit. Maar niet alle jongens gaan 
direct naar huis. Er staat nog een stelletje bij 
de schoolpoort te babbelen. Hoor je, hoe Mi-
chiel zijn gewichtig nieuws vertelt? “Ik heb 
gehoord, dat de bijen van de meester aan het 
zwermen zijn”.

Dat slaat in! Zo iets moet je van dicht-
bij zien. Daarom stelt Daragh voor met z’n 
allen de tuin van de meester in te gaan om 
eens een kijkje te nemen. Maar zo moedig 
zijn ze niet allemaal. Michiel moet beken-
nen, dat hij wel een beetje bang is. De school 
staat immers zo dichtbij! “Waar moet je bang 
voor zijn,” vraagt Daragh. “Dat de meester 
en zijn vrouw dadelijk buiten komen.” “Wie 
wil op de uitkijk blijven staan en ons onmid-
dellijk een teken geven, als er gevaar dreigt?” 
Dat baantje zal de jongste van de troep wel 
op zich nemen. Dat is juist iets voor Tonnie 
Manning. “O.K.,” lacht Daragh. “Een fluitje 
als de meester de school uitkomt, Ton”.

Even een sprongetje en de bijenvrien-
den zijn over de heg. Ze krijgen van Tonnie 
nog de goede raad op te passen voor de ste-
ken, maar deze waarschuwing vindt Daragh 
onnodig. “Wees maar gerust.”

Tonnie speelt nu voor spion. Hij gaat 
zo zitten, dat hij zowel de school als de tuin 
in de gaten kan houden. Die tuin vindt hij 
toch wel mooi. Rozen- en bessenstruiken; 
mooie witte kiezel langs de paden. Een 
kanjer van een witte steen ligt midden in het 
rotspartijtje. En ... plotseling worden Tonnies 
ogen groot. Wat ziet hij daar? Prachtig! Een 
klein, mooi miniatuurhuisje onder de scha-
duw van een rozenstruik. Het is van hout en 
heeft twee verdiepingen; de onderste wit en 
de bovenste rood. Drie echte glazen ramen 

zitten er in! Daar doorheen ziet hij echte ta-
fels, stoelen, bedden enz. En de bewoonster? 
Wel, mevrouw zit voor de deur.

Nog nooit had Tonnie zo’n leuk pop-
penhuisje gezien. Het was af! En dit mooi 
stukje speelgoed is natuurlijk van de kleine 
Nance, het dochtertje van de meester. Jam-
mer, dat zijn zusje, Eibhlin, zo iets ook niet 
heeft. Die stakker! Al drie lange maanden 
ligt ze ziek in bed. Wat zou Tonnie deze pop 
graag voor haar meenemen. Hij kijkt eens 
goed rond. Niemand te zien. Zonder nog 
verder te denken, springt hij over de heg, 
stopt de pop onder zijn windjack, klautert 
terug en gaat met zijn schat op huis aan. Hij 
zal zijn zusje gelukkig maken. 

“Ik heb een cadeautje voor je meege-
bracht, Eibhlin. Kijk eens.” En hij geeft haar 
de pop. Zo komt hij haar kamertje binnen. 
Het vermagerde gezichtje van de kleine zie-
ke kleurt en haar oogjes stralen. “O, Tonnie, 
hoe kom je daaraan?” “De kleine Nance van 
de meester geeft ze je.”

Moeder, die juist, binnenkomt, wordt 
door Eibhlin ontvangen met de uitroep: 
“Mama, kijk eens wat Nance van de meester 
mij stuurt.” “Is het echt,” vraagt moeder. “Ja 
moeke, Tonnie bracht ze mee.” 

De dief kijkt naar zijn voeten en begint 
zijn tenen te tellen. Hij durft moeke of Eib-
hlin niet goed aan te kijken. Hij luistert naar 
moeke, die tegen de gelukkige zieke zegt: 
“Wat een goed kind is die Nance. Vind je 
dat ook niet? Haar cadeautje zal jou gauw 
beter maken.”  Tranen van dankbaarheid en 
geluk komen in haar ogen. Ook Tonnie is 
blij, maar in zijn binnenste voelt hij iets, dat 
hem bang maakt.
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Die avond durft hij zijn avondgebed 
niet te doen en kruipt hij in bed met niet 
méér dan één Onze Vader. Zijn oefening 
van berouw kan hij niet bidden, want hij 
weet niet zeker of hij tegen God kan zeg-
gen: “Ik betreur al mijn zonden”.     

Het wordt een onrustige nacht. Dik-
wijls schrikt hij wakker. Eerst verbeeldt hij 
zich, dat Nance bij Eibhlin komt om de pop 
te zoeken ... Wat later ziet hij de meester 
naar hem kijken. Die verdenkt hem zeker 
al van diefstal. Plotseling begint Tonnie in 
het rond te slaan, want een zwerm bijen valt 
hem aan. Zo gaat het heel de nacht door en 
hij is blij als moeder hem ‘s morgens roept. 
Dan is alles voorbij en hij denkt: “Het kan 
me niets schelen en de pop zal Eibhlin beter 
maken”.

Wanneer hij naar school gaat, komen 
de jongens op hem af. Zij willen natuurlijk 
weten, waar hij gisterenavond gebleven is. 
Hij zou toch op de uitkijk blijven staan! 
“Moeder riep me. Ik moest een boodschap 
doen ...” Bij het binnenkomen van de klas 
kijkt hij schuw naar Nance. Hij meent te 
zien, dat ze heeft gehuild. De eerste keer 
dat de meester zijn naam noemt, springt hij 
verschrikt recht, in de veronderstelling dat 
hij een beschuldiging van diefstal zal horen. 

Nog nooit had hij op school zo’n be-
roerde dag gehad. Maar bij zijn thuiskomst 
ziet hij hoe Eibhlin opkikkert van de pret 

met haar pop. “Ik maak me geen zorg. De 
pop zal Eibhlin beter maken.”

‘s Nachts komen echter die angstige 
dromen weer terug. Nu speelt zelfs de po-
litie mee. Een van die kerels zit onder zijn 
bed verborgen, en een andere staat achter 
het overgordijn. Ze zijn de dief op het spoor 
en komen hem halen! Dat wordt hem te 
erg en op zijn angstgeschreeuw komt vader 
haastig naar zijn slaapkamertje. “Wat man-
keer je, jongen?” “Die agenten willen me 
meenemen!” “Je ijlt, jongen. Hier is geen 
agent. Ga maar gauw slapen.”

Tonnie is er slecht aan toe. ‘s Nachts 
wordt hij achtervolgd en overdag meent hij, 
dat de mensen op straat hem nawijzen. Het 
is alsof ze tegen elkaar zeggen: “Daar is de 
dief. Hij heeft de pop van Nance gestolen. 
Hoe vind je dat?” 

Maar dat is nog niet het ergste. Het 
allerverschrikkelijkste komt op de eerst-
volgende zondag. Tonnie gaat naar de H. 
Mis van pater Ronan. En waarover preekt 
de priester? “Gij zult niet stelen. En als je 
hebt gestolen, wordt de zonde niet verge-
ven, voordat je alles weer hebt teruggege-
ven.” Nu begint Tonnie te vrezen, dat hij 
een doodzonde heeft gedaan. Hij weet wel, 
dat hij te biechten moet gaan. Maar dan zal 
de priester zeker tegen hem zeggen, dat de 
pop naar Nance terug moet. “Nooit, nooit 
geef ik die pop terug, want die maakt Eib-
hlin beter!” 

Op een avond zit hij aan het voetein-
de van Eibhlins bed zo’n beetje met haar 
te babbelen. Haastig komt moeder binnen. 
“De mevrouw van de meester en Nance 
komen hierheen.” Tonnie wenst, dat de 
aarde zal opensplijten om hem te verzwel-
gen. Wat nu? Slechts één gedachte komt 
in hem op: “Ze willen Eibhlin de pop af-
nemen!” Het kan hem niet schelen, wat ze 
zullen doen of zeggen, maar één ding staat 
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vast: ze krijgen de pop niet! Daar hoort hij 
ze al in de gang. Hij staat op wanneer ze 
de kamer binnenkomen, maar durft ze niet 
aan te kijken. Hij telt zijn tenen maar weer 
... Vijf aan elke voet. Eén grote en vier klei-
nere ... Tweemaal vijf is tien. Tien in het 
geheel ... Nee, meer als tien kan hij er niet 
vinden. Angstig luistert hij, of er iets over 
de pop gezegd wordt. Maar wat is dat nu? 
Eibhlin begint er zelf over. “Wat fijn van je 
om mij je eigen pop te sturen. Vanaf de dag, 
dat Tonnie ze bracht, ben ik beter aan het 
worden.” “Ja, zo is het, mevrouw,” zegt zijn 
moeder. “Ik zal u altijd dankbaar blijven. 
Onze Lieve Heer moge het u lonen”. 

Noch Nance, noch haar moeder zeg-
gen een woord. Ton gluurt schuw in hun 
richting. Nance staat verwonderd met open 
mond te luisteren naar de geschiedenis van 
haar pop. Dan ziet hij zijn gelukkig zusje 
zitten met de pop vast in haar armen ge-
klemd. 

“Ik kon Tonnie haast niet geloven, 
toen hij van jouw cadeautje vertelde,” zegt 
ze. Er niets van begrijpend, kijkt Nance 
naar Tonnie. Die heft het hoofd een beetje 
op en hun ogen ontmoeten elkaar. Nooit 
zullen we weten, wat Nance in zijn ogen 
las. Wat Tonnie in de hare zag was: dank-
baarheid, liefde en zachtheid. 

“Vind je ze fijn, Eibhlin?” vraagt ze. 
“Reuze! Ik houd er meer van dan van iets 
anders op de hele wereld!” “Ik heb nog 
een huisje, waar ze in woont. Dat stuur ik 
je morgen. Tonnie moet het maar komen 
halen.” Daar komt echter zijn moeder te-
gen op. “Maar Nance, je zult het missen.” 

“O nee, het zal Eibhlin nog sneller beter 
maken.”

Tonnie meent, dat hij droomt. Is Nan-
ce een gewoon meisje of een engel? Hij wil 
wel voor haar op de knieën gaan zitten. De 
mevrouw en Nance gaan heen, maar, nau-
welijks is de kamerdeur dicht of de schul-
dige vliegt de gang in, achter het huis uit 
en staat nog vóór hen op straat. “Nancy,” 
zegt hij, “Ik ... ik haalde de ... de pop weg.” 
“Dat geeft niets, Tonnie. Jij was goed voor 
Eibhlin.”

Hier weet hij niets op te zeggen. Zo-
veel goedheid maakt hem sprakeloos. Met 
dankbare ogen volgt hij het tweetal, dat 
huiswaarts keert.

En of hij de volgende dag na school 
in z’n nopjes is, wanneer hij het poppen-
huisje mee naar huis brengt! Twee gelukki-
ge kinderen poetsen die avond de meubels, 
zemen de ruiten en leggen de pop te bed in 
haar eigen huisje.

‘s Zaterdags gaat Tonnie biechten 
en vertelt zijn kwaad aan de priester. Voor 
penitentie moet hij elke week het poppen-
huisje schoon maken tot Eibhlin weer sterk 
genoeg is.

Uit: “De Gouden Wiek”, 63e jaargang nr. 2, 1951, geschreven door Patrick Pearse, (grote 
Ierse vrijheidsheld, in 1916 neergeschoten), bewerkt door Fr. Domitiaan.

Juffrouw Elly

De Dief



Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017   53

Puntje

 
Beste Kruisvaarders,

Onze Lieve Vrouw verscheen in 1917 
zes keer aan de kinderen van Fátima: 
Lucia, Jacinta en Francesco. Maria 
droeg de Rozenkrans bij zich! Bij de 
tweede verschijning zei Maria: “Bid 
elke dag het Rozenhoedje”. En bij de 
zesde verschijning: “Ik ben Onze Lieve 
Vrouw van de Rozenkrans!” Zij zegent 
heel bijzonder de gezinnen, waarin het 
Rozenhoedje gezamenlijk wordt gebe-
den. Onder de hoede van Maria, wat 
een steun voor de ouders! Een Rozen-
hoedje bidden betekent vijf tientjes  
van de Rozenkrans bidden. 

Het rozenkransgebed is een eenvoudig 
gebed, maar bid het wel zo goed moge-
lijk met eerbied en aandacht, anders is het 
een verknoeid, onwerkzaam gebed! Het 
is vooral de verbinding van het bidden 
met de lippen en het overdenken (over-
wegen) van de gebeurtenissen uit het le-
ven van Jezus, Maria en Jozef. Het moet 
ons dus aanzetten tot overweging van de 
geheimen. En dan is het een voortreffe-
lijk gebed, dat ons verrijkt! 

Hier volgt een voorbeeld, hoe je een tien-
tje overwegend kan bidden. We nemen 
het geheim: “Jezus wordt in de Tempel 
opgedragen” ... Daar komt bijvoorbeeld 

bij het eerste Weesgegroet in ons de ge-
dachte aan Maria’s gehoorzaamheid aan 
het gebod van de Heer. Liefde voor de 
gehoorzaamheid zal hier de vrucht zijn. 
Dan beschouwen wij bij het tweede 
Weesgegroet haar bescheiden gang naar 
de Tempel, in armoede. Zo moet ook 
onze wandel zijn. Bij het derde: het ge-
luk van haar hart, Jezus in haar armen te 
dragen, terwijl Zijn hoofdje tegen haar 
hart aanligt: verlangen naar innige om-
gang met God. Bij het vierde: de jube-
lende vreugde van elke Israëliet bij zijn 
intrede in het heiligdom van de Heer. Bij 
het vijfde: Maria’s offerwil in vereniging 
met de offerwil van haar goddelijk Kind. 
In stilte al onze offers ermee verenigen. 
Bij het zesde: Simeons jubel en Maria’s 
moedergeluk. Ons hart juicht met haar 
hart mee. En zo verder ... Bij het laatste: 

Luister eens, het Puntje voor oktober is:

Bij het dagelijks Rozenhoedje denken aan de geheimen!

Eucharistische Kruistocht
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Maria’s nadenken over de betekenis van 
de duistere profetie van het zwaard dat 
haar ziel doorboort - en haar vreugdevol-
le wil alles met Jezus te dragen. Ja, zo 
moet ook onze wil zijn! 

Elk Weesgegroet moet doordrongen zijn 
met ons stil verlangen: zo moeten ook 
mijn gedachten, mijn handelwijze, mijn 
wil zijn ... 

Zo begrijpen we de betekenis van het 
rozenkransgebed! De overdenkende of 
beschouwende methode opent voor ve-
len een gesloten boek. Het Rozenhoed-
je mag dus niet gedachteloos zijn, niet 

slechts een langdurig herhalen van de-
zelfde formule. We moeten het leven van 
Jezus, Maria en Jozef overwegen, zoals 
ook het kerkelijk jaar doet. Goed gebeden 
schenkt het rozenkransgebed ons: rust, 
kracht, en blijdschap!

Doe je best voor de belangrijke intentie 
van oktober. Het gaat om de redding van 
de zielen en de triomf van het Onbevlekt 
Hart van Maria! Als je een Rozenhoed-
je hebt gebeden, mag je ’s avonds in de 
Schatkist een 5 invullen in de kolom 
Tientjes en bovendien een 1 in de kolom 
Puntje

Pater C. de Beer

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van  augustus
Aantal Schatkisten:   4
Dagelijkse Toewijding  149
H. Mis  43
H. Communie  43
Geestelijke Communie  109
Offers  318
Tientjes  750
Bezoek aan het Allerheiligste  41
Meditatie  2
Goed Voorbeeld  102
Puntje  49

Puntje



Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017   55

Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

84. Jezus aan het kruis.

Hij heeft zich aangeboden,  
omdat Hij zelf het wilde.  

Isaïas 53, 7

Zo hing nu Jezus onder vreselijke pijnen 
aan het schandhout van het kruis. Zijn 
Bloed vloeide op de aarde neer. Maar 
de Joden werden door Zijn smarten niet 
tot medelijden bewogen. Integendeel, 
zij bespotten Hem nog en riepen: “Bah! 
Gij, die de tempel van God afbreekt en in 
drie dagen opbouwt, red U zelf; indien 
U Gods Zoon bent, kom dan af van het 
kruis!  – Anderen heeft Hij gered, zichzelf  
kan Hij niet redden; Hij heeft Zijn ver-
trouwen gesteld op God; laat deze Hem 
nu bevrijden, wanneer Hij Hem genegen 
is; Hij heeft toch gezegd: ‘Ik ben de Zoon 
van God!’” Doch Jezus bad: “Va-
der, vergeef het hun, want ze weten 
niet, wat ze doen!” 

Ook een van de gekruisigde mis-
dadigers hoonde Jezus: “Zijt Gij 
de Christus niet? Red Uzelf en 
ook ons!” Maar de andere berispte 

hem en sprak: “Vreest u God nog niet, nu 
u toch dezelfde straf ondergaat? En wij 
terecht; wij krijgen ons verdiende loon; 
maar Hij heeft niets verkeerds gedaan”. 
Hierop zei hij tot Jezus: “Jezus, gedenk 
mijner, wanneer Gij in Uw rijk zijt geko-
men”. Jezus sprak tot hem: “Voorwaar, 
Ik zeg u: Heden zult u met Mij zijn in het 
paradijs”. 

Het gelovig, berouwvol opzien naar Je-
zus, die aan het kruis de helse slang, dat is 
satan, heeft overwonnen, geneest de ziek-
ten van de ziel, d.i. de zonden. Zo genas 
het zien naar de koperen slang, die Mozes 
in de woestijn aan het kruis had gehecht, 
de wonden van het lichaam, die door de 
giftige slangen waren toegebracht. 

Eucharistische Kruistocht
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Bijbelse geschiedenis

85. Maria onder het kruis.

O, gij allen, die voorbijgaat langs de 
weg, aanschouw en zie, of er een smart 

is zoals mijn smart!  
Klaag1. 1, 12

Het dichtst bij het kruis stonden de Moe-
der van Jezus en de Apostel Johannes, 
Zijn beminde leerling. Toen Jezus Zijn 
blikken tot hen wendde, sprak Hij tot 
Zijn Moeder: “Vrouw, ziedaar uw zoon!” 
En tot Johannes: “Ziedaar uw Moeder!” 

En van hetzelfde uur af nam Johannes de 
Moeder van Jezus bij zich op. 

Maria, die onder het kruis staat, heeft 
haar voorbeeld in de heldhaftige moe-
der van de zeven Makkabese broeders. 
Zij blijft standvastig, ook dan, wanneer 
een zevenvoudig zwaard van droefheid 
haar ziel doorboort  – In de persoon van 
Johannes zijn aan de Moeder van God 
alle Christenen opnieuw tot kinderen ge-
geven!

86. Jezus sterft aan het kruis. 

Hij is voor allen gestorven.  
2 Kor. 5, 15

Omtrent de middag ontstond er over het 
gehele land een dikke duisternis, die drie 
uren duurde. Tegen het einde van de duis-
ternis voelde Jezus zich van God en de 
wereld geheel verlaten, en Hij riep met 
luide stem: “Mijn God! Mijn God; waar-
om hebt Gij Mij verlaten?” Een weinig 
later sprak Hij: “Ik heb dorst!” Toen reikte 
een soldaat Hem op een hysopstengel een 
in azijn gedoopte spons aan. Nadat Jezus 
even van de azijn had gedronken, sprak 
Hij: “Het is volbracht!” Vervolgens riep 
Hij met luide stem: “Vader, in Uw han-
den beveel Ik Mijn geest!” En Hij boog 
het hoofd en stierf. 

Op dit ogenblik beefde de aarde; de rotsen 
scheurden en de graven sprongen open; 
en veel lichamen van gestorven rechtvaar-
digen stonden op, en zij verschenen, na 
Zijn Verrijzenis, aan velen in de stad. Het 
voorhangsel van de tempel scheurde van 
boven tot beneden. De soldaten, die Je-

zus bewaakten, schrokken, en hun hoofd-
man riep uit: “Waarachtig, deze Man was 
rechtvaardig; deze Man was de Zoon van 
God!” Ook het aanwezige volk sloeg zich 
sidderend op de borst en keerde zwijgend 
naar Jeruzalem terug. Alle bekenden van 
Jezus stonden intussen van verre toe te 
zien; en ook de vrouwen, die Hem van 
uit Galilea hadden vergezeld om Hem te 
dienen, waren hiervan getuigen.

Zo is dan nu het werk van de Verlossing 
volbracht! Met uitgestrekte armen heeft 
Jezus de hel overwonnen en de mensheid 
gered, zoals eenmaal Mozes, zijn voor-
beeld, door het uitstrekken van de armen 
de Amalekieten overwon en het Joodse 
volk redde. Uit Zijn wonde vloeide het 
water van de genade en verzoening, zoals 
eens in de woestijn uit de rots het reddende 
water voor de Israëlieten vloeide. –  De 
mensheid was gered en God verzoend; het 
Oude Verbond hield op te bestaan. Daar-
om scheurde het voorhangsel, dat tot nu 
toe het Heilige van de Heiligen afscheid-
de. Alle bloedige offers hielden nu op. 
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Onze Overledenen
Hr. J.H. de Heisakkers Eindhoven 01 10 1995
Mevr. J.C.M.  van Doeveren Delft 05 10 2007
Mevr. E.M. van Os-van Leeuwen Groesbeek 05 10 2011
Hr. F.J. Pelgrom Amsterdam 09 10 1990
Hr. Ch. Manders Den Haag 11 10 2011
Hr. H.C. de Vreede Nootdorp 11 10 2013
Mevr. E.E.M. Nikkelen-Braudigom Haarlem 22 10 2004
Mevr. W.M. Bruines-Dona Amsterdam 22 10 2005
Mej. J.T.H. Willems Nijmegen 24 10 1999
Mevr. A. Hennekes Arnhem 27 10 2004
Hr. M.J. van Haren Nijmegen 27 10 2012
Mej. H.T.H. Pepels Stein 31 10 2005

Jaarprogramma 2017
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
07-10  Banneux Bedevaart District Benelux
08-10  Leiden Parochiefeest met Pater Schmitt
16-10 21-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
11-11  Gerwen  Geen Derde-Orde-bijeenkomst !!!
11-11  Leiden H. Vormsel
12-11  Utrecht Reconciliatie St. Willibrordkerk
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

0

50

100

150

200

250

6 aug 13 aug 15 aug 20 aug 27 aug gem

Eu
ro

s

Gerwen Leiden

Collecten in augustus



58   Informatieblad   Nr. 298  oktober 2017

Kalender Gerwen
Oktober Rozenkransmaand

zo. 1 10.30 Hoogmis 17e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
ma. 2 18.30 H. Mis Feest van de HH. Engelbewaarders (3e kl.)
di. 3 18.30 H. Mis H. Theresia-van-het-Kind-Jezus, maagd (3e kl.)
wo. 4 7.15 H. Mis H. Franciscus van Assisi (3e kl.)
do. 5 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van 

O.H. Jezus Christus Hogepriester (3e kl.); ged. 
HH. Placidus en gez., mart.

vr. 6 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. H. Bruno, bel.
za. 7 7.15 H. Mis 
  8.00 Vertrek Bedevaart naar Banneux
  8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, feest van O.L. Vrouw 

v.d. de H. Rozenkrans (2e kl.); ged. H. Marcus, 
paus en bel.; na de H. Mis Lof met Rozenhoedje

zo. 8 10.30 Hoogmis 18e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 9 18.30 H. Mis H. Johannes Leonardi, bel. (3e kl.); ged. HH. 

Dionysius, Rusticus en Eleutherius, mart.
di. 10 18.30 H. Mis H. Franciscus Borgia, bel. (3e kl.)
wo. 11 7.15 H. Mis Feest van het Moederschap van de H. Maagd 

Maria (2e kl.)
do. 12 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
vr.  13 7.15 H. Mis H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
za. 14 8.30 H. Mis H. Callixtus I, paus en mart. (3e kl.)
zo. 15 10.30 Hoogmis 19e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma.  16 18.30 H. Mis Kerkwijdingsfeest van de kerken, wier wij-

dingsfeest niet bekend is (1e kl.; bisdom ‘s Her-
togenbosch)

di. 17  18.30 H. Mis H. Margaretha Maria Alacoque, maagd 
(3e kl.)

wo. 18 7.15 H. Mis H. Lucas, Evangelist (2e kl.)
do. 19 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Petrus van Alcantara, bel. (3e kl.)
vr. 20 7.15 H. Mis H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
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za. 21 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Hilarion, 
abt, en HH. Ursula en gezellinnen, maagden en 
mart. 

zo. 22 10.30 Hoogmis 20e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uit-brei-
ding van het Geloof; Missiezondag

ma. 23 18.30 H. Mis H. Antonius Maria Claret, biss. en bel. (3e kl.)
di. 24 18.30 H. Mis H. Rafaël, aartsengel (3e kl.)
wo. 25 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Chrysanthus en 

Daria, mart.
do. 26 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Evaristus, paus en 

mart.
vr. 27 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
za. 28 8.30 H. Mis HH. Simon en Judas, Apostelen (2e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 29 10.30 Hoogmis Feest van Christus Koning (1e kl.) (21e zondag 

na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding 
van de wereld aan het H. Hart van Jezus 

ma. 30 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
di. 31 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)

November

wo. 1 18.30 Hoogmis Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
do. 2 10.30 Requiem (2) Allerzielen (1e kl.)
  aansl. Requiem (3)
  18.30 gezongen Requiem (1) 

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 28 oktober
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand
• Heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven
• Dames: 3. roepingen
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Kalender Leiden
Oktober Rozenkransmaand

zo. 1 10.30 Hoogmis 17e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
vr. 6 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. H. Bruno, bel.
za. 7 6.00 H. Mis  Eerste zaterdag v.d. maand, feest van O.L. Vrouw 

v.d. de H. Rozenkrans (2e kl.); ged. H. Marcus, 
paus en bel.

  7.00 Vertrek Bedevaart naar Banneux
zo. 8 10.30 Hoogmis Plechtige viering van het Feest van O.L. 

Vrouw v.d. H. Rozenkrans (2e kl.); ged. 18e 
zondag na Pinksteren; na de Mis Lof met Ro-
zenhoedje; Parochiefeest tot 18.30 uur!

vr.  13 19.00 H. Mis H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
za. 14 9.00 H. Mis H. Callixtus I, paus en mart. (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 15 10.30 Hoogmis 19e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 20 -------- geen H. Mis H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
za. 21 -------- geen H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Hilarion, 

abt, en HH. Ursula en gezellinnen, maagden en 
mart. 

zo. 22 10.30 Hoogmis 20e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbrei-
ding van het Geloof; Missiezondag

vr. 27 19.00 H. Mis door de week (4e kl.)
za. 28 9.00 H. Mis HH. Simon en Judas, Apostelen (2e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 29 10.30 Hoogmis Feest van Christus Koning (1e kl.) (21e zondag 

na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding 
van de wereld aan het H. Hart van Jezus 

November

wo. 1 19.00 Hoogmis Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
do. 2 10.30 Requiem (2) Allerzielen (1e kl.)
  aansl. Requiem (3)
  19.00 gezongen Requiem (1)
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Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 14 en 28 oktober
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Vorming volwassenen: leven in Gods tegenwoordigheid: zondag 1 oktober
Parochiefeest met viering 25-jarig priesterjubileum van Pater R. Schmitt:  
 zondag 8 oktober
Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 15 oktober
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 1 (voetbaltoernooi) en  
 22 oktober (Bijbelse Geschiedenis: Aartsvaders)

Eucharistische Kruistocht

Kalender Utrecht
Hoogmissen oktober 
zondags 17.00 uur

Reconciliatie Sint Willibrordkerk

Zondag 12 november

Mgr. Bernard Fellay,  
algemeen overste van de  

Priesterbroederschap St. Pius X

10.30 u. Reconciliatie en Pontificale
 Mis
13.30 u Receptie (voor iedereen;
 tegen vrije bijdrage)
16.00 u Lof met Rozenhoedje

Adres kerk: Minrebroederstraat 21, 
 3512 GS Utrecht 
(zie de website www.sintwillibrord-
kerk.nl/contact voor meer informatie 
over parkeren, OV, etc.)

Adres receptie: Lucasbolwerk 24,
 3512 EJ utrecht 
(max. 10 minuten te voet van de kerk)

7

                                 
St. Willibrordkerk

            Utrecht

            
                       Hoogmissen
          oktober

zondags 17.00 uur

                                    
                                                                                                     

Activiteiten in Leiden
 Catechismusonderricht:

Zaterdag 21 en 28 oktober
- Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
- Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)

 Vorming volwassenen: leven in Gods tegenwoordigheid: zondag 1 
oktober

 Parochiefeest met viering 25-jarig priesterjubileum van Pater R. Schmitt:
zondag 8 oktober

 Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 15 oktober
 Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 1 (voetbaltoernooi) en 

22 oktober (Bijbelse Geschiedenis: Aartsvaders)

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 bedraagt: € 17,00.
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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 58 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 60

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 61

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

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

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

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

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

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur

De erediensten worden verzorgd  
door de priesters van de 

Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

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