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Geachte Lezers,

Het godsvolk onder het Oude Verbond had de Ark van het Verbond als allerheiligst 
bezit. Gods aanwezigheid werd aangeduid door een vuurgloed of een wolk boven de 
Ark. Al bij de bevrijding uit de slavernij van de farao toonde God Zijn aanwezigheid 
in een wolkkolom overdag en een vuurkolom ’s nachts. Zoals die vuurkolom is de 
paaskaars zinnebeeld voor Christus: God-met-ons! Onmiddellijk voor de doortocht 
door de Rode Zee stelde de wolkkolom zich achter het volk om het te beschermen 
tegen de vijandige macht. En hoe opgetogen was het volk later toen het de Ark van 
het Verbond met zich mee mocht voeren! In de Ark lagen de stenen tafelen met de 
Tien Geboden, een vaas met Manna en de staf van Aaron. De priesters moesten de 
Ark voor het volk uit dragen en zo werd het de weg getoond (Josue 3, 4); zo kwam 
het droogvoets door de Jordaan in het beloofde land bij Jericho aan (ibid. 16). 

Het oude is vergaan, het zinnebeeld heeft vervulling gevonden, de verzoening 
voor onze zonden is gebracht door het Bloed van het ware Lam Gods, Onze Heer 
Jezus Christus (Hebr.)! Hoe opgetogen moeten wij dan niet zijn, nu we Jezus mo-
gen meevoeren in de Sacramentsprocessie! Hij die de vervulling is van de Wet, het 
ware Manna en de Herder bij uitstek! In Hem vinden we alles! Met Zijn Godheid en 
verheerlijkte mensheid, ziel en lichaam gaat onze Heiland verscholen onder brood-
gedaante met ons mee. En we horen Hem nog zeggen: “Thomas, zalig zij, die niet 
zien en toch geloven!” Zijn woord is, historisch bevestigd, waarheid!

De processie is een mooi symbool van ons leven, dat een trektocht is door 
de woestijn van ons relatief kort aards bestaan tot we in het hemels vaderland, ons 
einddoel, zijn aangekomen. Om er te komen, moeten we wel onder de leiding van 
God, dus bij Jezus blijven, d.w.z. Zijn geloofsleer en moraal kennen, ernaar leven 
en het goddelijk leven van het H. Doopsel en H. Vormsel onderhouden door de H. 
Eucharistie en de H. Biecht. Concreet doen we dit door aan de traditie van Zijn Kerk 
en alles wat zij door haar priesters onderricht, trouw te zijn en zeker niet te schip-
peren met de wereld, waar satan wil heerser zijn  en slaven maken. Trouw zijn door 
ook alle zondagen naar de kerk te gaan, mits een geldige reden verhindert; en door 
bij een goede reden voor afwezigheid vooraf aan de priester dispensatie te vragen. 
Onze Moeder de H. Kerk brengt ons altijd weer samen; en dan kunnen we zien, wat 
ons geloof in de praktijk waard is. “U zult niet doden”, is wel een heel grove maas 
van het net. Hoe gaat u om met uw naaste, huisgenoot van het geloof, in woord en 
daad? Dezelfde vraag kunnen we ook stellen m.b.t. de priester, de man Gods, die 
werkt in de wijngaard van de Heer? Scepsis, kritiek tegenover hem in bijzijn van 
kinderen, werkt vanzelf door in jeugdigen en zal hun minder volgzaam maken, 
met alle noodlottige gevolgen van dien. De Kerk cultiveert Gods liefde onder de 
mensen en maakt de onderlinge band sterk, wat dan ook vanouds naar buiten toe 
aantrekkelijk werkt. Dat gaat vanzelf! Laten we deze kans van apostolaat liggen? 
Het is een verantwoordelijkheid!

Ik nodig u van harte uit voor onze Sacramentsprocessie in Gerwen op 3 juni 
a.s., het heerlijk familiefeest van Jezus’ Kerk! Welkom!

Pater Carlo de Beer
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Ze hebben Hem onttroond
Hoofdstuk 8

Het liberalisme, of de maatschappij zonder God

“Indifferentisme is atheïsme zonder de naam.”
Leo XIII

Na de principes van het politieke li-
beralisme te hebben onderzocht, wil 
ik proberen uiteen te zetten hoe de 
steeds verder voortschrijdende ge-
loofsafval, die nu bijna heel de chris-
tenheid heeft verwoest, zijn oorzaak 
vindt in de liberale beginselen. Dat 
laat Paus Leo XIII ons in zijn Ency-
cliek Immortale Dei zien in een klas-
sieke tekst die we met grote aandacht 
in ons op moeten nemen.  

Het “nieuwe recht” 

“Maar die verderfelijke en zeer be-
treurenswaardige zucht naar nieu-
wigheden die in de 16e eeuw de kop 
opstak, bracht eerst grote beroering 
teweeg in de christelijke godsdienst, 
vond spoedig als vanzelf haar weg 
in de filosofie en drong daarna door 
tot alle niveaus van de maatschappij. 
Daar moeten we de oorsprong zoeken 
van de moderne beginselen van mate-
loze vrijheid die tijdens de grote be-
roeringen van de vorige eeuw werden 
gedroomd en verkondigd als grond-
slag van een nieuw recht, tot dan toe 
onbekend en op meerdere punten niet 
alleen met het christelijk, maar ook 
met het natuurlijk recht in strijd. 

Het eerste van al die beginselen is dit: 
gegeven het feit dat alle mensen tot het-

zelfde ras behoren en dezelfde natuur be-
zitten, zijn ze gelijkwaardig en daardoor 
in het dagelijks leven gelijk. Iedereen is 
voor zichzelf alleen verantwoordelijk, 
zodat hij in geen enkel opzicht onder-
worpen is aan het gezag van iemand an-
ders: hij mag in volle vrijheid over alles 
denken wat hij wil en hij mag doen wat 
hem bevalt. Niemand heeft het recht om 
anderen te bevelen. In een op die begin-
selen gebaseerde gemeenschap vertegen-
woordigt de overheid slechts de wil van 
het volk dat, alleen maar van zichzelf af-
hankelijk, ook de enige macht is om zich 
iets op te leggen. Het kiest zijn lastheb-
bers, maar zo, dat het hun niet zozeer de 
rechtsmacht overdraagt als wel de functie 
om die macht in zijn naam uit te oefenen. 
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Over Gods gezag wordt niet gesproken, 
alsof God niet bestond of zich helemaal 
niet bekommerde om de mensenmaat-
schappij, alsof de mensen persoonlijk 
of als gemeenschap geen verplichtingen 
hadden tegenover God, alsof men zich 
de een of andere macht kon voorstellen 
waarvan de oorzaak, de kracht en het ge-
zag niet uitsluitend in God zelf zouden 
berusten. 

Het springt in het oog dat op die manier 
de staat niets anders is dan een menigte 
die het heft in handen heeft en zichzelf 
bestuurt. Maar zodra men de opvatting 
huldigt, dat het volk de bron is van alle 
recht en macht, kan de staat zich aan 
geen enkele verplichting tegenover God 
gebonden achten, officieel geen enke-
le godsdienst belijden en niet verplicht 
zijn om na te gaan, welke onder alle de 
enig-ware is. Evenmin moet dan de staat 
de ene godsdienst boven de andere ver-
kiezen en er een in het bijzonder steu-
nen. Integendeel, hij moet dan aan alle 
(religies) dezelfde rechten toekennen, 
mits de openbare orde er maar niet door 
verstoord wordt. Bijgevolg moet iedereen 
vrij zijn om zich als rechter op te werpen 
over alle godsdienstige problemen, moet 
iedereen vrij zijn om de godsdienst van 
zijn voorkeur aan te nemen of ze allemaal 
te verwerpen als er hem geen bevalt. Uit 
dat alles vloeien noodzakelijkerwijze 
voort de ongebreidelde vrijheid van elk 
geweten, de absolute vrijheid om God al 
of niet te aanbidden en de door niets be-
knotte ongebondenheid in opvattingen en 
de propaganda ervan.”1

Gevolgen van het “nieuwe recht”

“Daar de staat op die tegenwoordig 
erg populaire beginselen berust, is het 
wel duidelijk waarheen de Kerk, heel 
onrechtvaardig, verbannen wordt. 
Waar de praktijk die leer volgt, wordt 
de katholieke godsdienst nl. gelijk-
gesteld met of zelfs ondergeschikt 
gemaakt aan gemeenschappen die er 
vreemd aan zijn. Met de kerkelijke 
wetten wordt helemaal geen rekening 
gehouden. De Kerk, die van Jezus 
Christus de opdracht en de zending 
heeft gekregen om alle volkeren te 
gaan onderwijzen, moet ervaren dat 
elke bemoeienis met het officiële 
onderwijs haar verboden wordt. In 
kwesties van gemengd recht vaar-
digen staatshoofden zonder enige 
ruggenspraak willekeurige decreten 
uit, waarbij ze openlijk de soeverei-
ne minachting tonen voor de heilige 
wetten van de Kerk. Zo brengen ze 
de huwelijken van christenen onder 
hun jurisdictie, vaardigen ze wet-
ten uit over de huwelijksband, over 
de eenheid en de bestendigheid van 
het huwelijk, leggen ze de hand op 
kerkelijke goederen en ontzeggen ze 
de Kerk het recht op bezit. Kortom, 
ze behandelen de Kerk, alsof ze het 
karakter noch de rechten van een vol-
waardige gemeenschap had en slechts 
een organisatie was zoals andere in de 
staat. Al haar rechten, al haar wettige 
macht tot handelen maken ze afhan-
kelijk van de toestemming en gunst 
van de regeringen.”2

Ze hebben Hem onttroond
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De uiterste consequenties 

“Zo is er tegenwoordig in de door 
velen bevorderde politieke situatie 
een neiging van denken en willen 
ontstaan om de Kerk helemaal uit 
de maatschappij te verdrijven, of ze 
blijvend aan de staat te onderwerpen 
en vast te ketenen. De meeste door 
de regeringen genomen maatregelen 
gaan van dat voornemen uit. Wetten, 
overheid, godsdienstloze opvoeding, 
beroving en uitroeiing van klooster-
orden, afschaffing van de tijdelijke 
macht van de pausen, alles is op het-
zelfde doel gericht: de christelijke 
instellingen in het hart treffen, de 
vrijheid van de katholieke Kerk ver-
nietigen en een eind maken aan haar 
andere rechten.”3

Leo XIII heeft dus laten zien, dat 
het nieuwe recht, dat van de liberale 
beginselen, naar een staat voert die 
onverschillig staat ten opzichte van 
de godsdienst. Dat indifferentisme 
is, zegt hij, een vorm van “atheïsme 
zonder de naam”4, dat de katholieke 
godsdienst uit de maatschappij wil 
wegvagen. Met andere woorden: het 
oogmerk van de goddeloze liberalen 
is geen ander dan de opruiming van 
de Kerk door de vernietiging van de 
katholieke staten die de Kerk onder-
steunen. Die staten waren een bol-
werk van het geloof. Ze moesten dus 
neergeslagen worden. En waren die 
bolwerken van de Kerk eenmaal ver-
nietigd en was er een einde gemaakt 
aan de politieke instellingen die haar 
beschermden en van haar weldoende 
invloed getuigden, dan zou de Kerk 
zelf verlamd en neergeslagen zijn 

en daarmee het christelijk gezin, de 
christelijke school en de christelijke 
geest, tot zelfs de christelijke naam 
toe! Leo XIII ziet dus duidelijk het 
door de vrijmetselaarssekten beraam-
de duivelse plan dat vandaag zijn ui-
terste consequenties heeft bereikt. 

Het seculariserende liberalisme aan 
het werk in Vaticanum II  

Maar het tot dan toe nog nooit bereik-
te toppunt van goddeloosheid werd 
pas een feit, toen de Kerk zelf, of 
tenminste wat ervoor wilde doorgaan, 
op het Tweede Vaticaans Concilie het 
beginsel van de godsdienstloze staat, 
of wat weer op hetzelfde neerkomt: 
de regel van gelijke bescherming van 
de Staat voor de aanhangers van alle 
religies aannam door de Verklaring 
over de Godsdienstvrijheid. Ik kom 
er nog op terug. Daaruit blijkt ook dat 
de liberale ideeën tot in de hoogste 
regionen van de Kerk zelf zijn door-
gedrongen. Daar kom ik ook nog op 
terug.
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Ze hebben Hem onttroond

Om de logische lijn van de liberale 
beginselen kort samen te vatten en 
te laten zien tot welke consequenties 
dat voert voor de Kerk, volgt hier het 
schema dat ik op 26 februari 1978 bij 

mijn brief aan kardinaal Seper voeg-
de. Er wordt een verhelderende pa-
rallel getrokken tussen Quanta Cura 
van Pius IX en Immortale Dei van 
Leo XIII. 

*
*    *

Leo XIII: Immorale Dei5

1. Veroordeling van het individua-
listische, indifferente rationalis-
me en van het indifferentisme en 
monisme van de staat

“Alle mensen … zijn … onderling ge-
lijk. Iedereen is zo exclusief zijn eigen 
heer en meester dat hij in geen enkel 
opzicht aan andermans gezag onder-
worpen is. Hij kan in volle vrijheid 
denken wat hij wil en mag doen wat 
hem bevalt … Het openbaar gezag is 
alleen maar de wil van het volk … dus 
wordt het volk beschouwd als de bron 
van alle recht … Daaruit volgt, dat de 
staat zich aan geen enkele verplichting 
tegenover God gebonden acht, officieel 
geen enkele godsdienst belijdt en niet 
gebonden is om er een te kiezen boven 
de andere.”

2. Gevolg: het “recht op godsdienst-
vrijheid” in de staat

“… maar dat die aan alle confessies ge-
lijke rechten moet toekennen, zolang 
de openbare orde er maar niet onder 
lijdt. Bijgevolg is iedereen vrij om in 
alle religieuze kwesties zijn eigen me-
ning te volgen, de godsdienst van zijn 
voorkeur aan te nemen of ze allemaal 
af te wijzen, als er hem geen bevalt …

Pius IX: Quanta Cura6

1. Aanklacht van het naturalisme 
en van de wijze waarop het in de 
staat wordt toegepast

“Velen zijn tegenwoordig van mening, 
dat het goddeloze en absurde begin-
sel van het naturalisme moet gelden 
voor de maatschappij. Ze durven te 
verkondigen, dat, wil er een model-
systeem komen op politiek gebied en 
er vooruitgang worden geboekt in het 
burgerlijk leven, er absoluut een maat-
schappij nodig is met een regering die 
doet alsof de godsdienst niet bestond, 
of die tenminste geen onderscheid 
meer maakt tussen de ware godsdienst 
en de (vele) valse.”

2. Gevolg: het “recht op de gods-
dienstvrijheid” in de staat 

“En tegen de leer van de H. Schrift, 
de Kerk en de heilige vaders in bewe-
ren ze zonder blikken of blozen dat de 
‘maatschappij het best gediend wordt 
door aan het gezag niet de macht toe 
te kennen om hen die de katholieke 
godsdienst onteren, door wettelijke 
straffen in toom te houden, tenzij de 



Informatieblad   Nr. 304  juni 2018   7

*
*    *

Zeker, het eerste beginsel van het li-
beralisme dat ik hierboven het indivi-
dualistisch, indifferente rationalisme 
noem, wordt door Vaticaan II niet be-
leden, maar, en dat zal ik u laten zien, 
al het andere wel. Het indifferentisme 
van de staat, het recht op godsdienst-
vrijheid voor de sektariërs van alle 
godsdiensten, de vernietiging van 
het publiek recht van de Kerk en de 
afschaffing van de katholieke staten, 

alles is erin te vinden. Heel die rij 
gruwelen is er op schrift gesteld: een 
eis van de logica van een liberalisme 
dat zijn naam niet bekend wil maken, 
maar er de vergiftigde bron van is.

1.  PIN 143
2.  PIN 144
3.  PIN 146
4.  PIN 148
5.  PIN 143-144
6.  PIN 39-40

3. Gevolgen van dat “nieuwe recht”

“Daar de staat gegrondvest is op die 
tegenwoordig zo toegejuichte begin-
selen, ligt het voor de hand, dat de 
Kerk onrechtvaardig in een hoek ge-
drukt wordt. Waar men zulke leer in 
de praktijk brengt, wordt de katholie-
ke godsdienst op één lijn gesteld met 
genootschappen die haar vijandig ge-
zind zijn, als ze al niet voor geringer 
worden gehouden … Kortom, ze be-
handelen de Kerk alsof die noch het 
karakter, noch de rechten van een vol-
waardige gemeenschap had en slechts 
een vereniging was zoals de anderen 
in de staat.”

handhaving van orde en rust erom 
vraagt’ …”

“De vrijheid van geweten en 
godsdienst is een recht van ieder 
mens. Dat recht moet in elke goed 
geleide gemeenschap verkondigd en 
gegarandeerd worden …”

3. Gevolgen van dat “nieuwe 
recht”: een aanslag op de Kerk

Pius IX stelt de onder 2. aangehaalde 
“mening” aan de kaak als “een val-
se mening, hoogst noodlottig voor de 
katholieke Kerk en het heil van de 
zielen.”

Meer zegt hij er niet over, maar 
verderop verklaart hij, dat alles erop 
neerkomt “de godsdienst te verwijzen 
naar de rand van de samenleving”.
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Hoofdstuk 9
De gewetensvrijheid en de vrijheid van godsdienst

“Onder de verleidelijke naam van vrijheid van eredienst
verkondigen ze de wettelijk erkende geloofsafval van de maatschappij.”

Leo XIII

In zijn encycliek Libertas gaat Paus Leo 
XIII de door het liberalisme verkondig-
de nieuwe vrijheden na. Stap voor stap 
zal ik zijn uiteenzetting volgen.1

“Het is wel goed de verschillende soor-
ten vrijheden die men ons voorschotelt 
als verworvenheden van onze tijd afzon-
derlijk te beschouwen.” 

De godsdienstvrijheid (of vrijheid van 
geweten en eredienst) is de eerste: ze 
wordt, zoals Leo XIII verklaart, opgeëist 
als een morele vrijheid van het persoon-
lijk geweten en als een sociale vrijheid, 
een door de staat erkend burgerlijk recht.

“Die vrijheid, die zo duidelijk in strijd 
is met de deugd van geloof, die vrij-
heid van godsdienst, zoals ze genoemd 
wordt, die vrijheid die berust op het 
beginsel dat het iedereen vrij staat om 
de godsdienst van zijn eigen smaak te 
belijden of zelfs helemaal geen, we moe-
ten ons eerst afvragen of de mens daar 
aanspraak op mag maken. – Neen na-
tuurlijk! Het gaat hier zonder twijfel om 
een van de grootste en heiligste plichten 
van de mens, om het gebod, dat de mens 
beveelt God vroom en godvruchtig te 
aanbidden. Die plicht volgt vanzelf uit 
het feit dat wij altijd van God afhanke-
lijk zijn, door Gods wil en voorzienig-
heid geleid worden en dus, eenmaal uit 
Zijn hand voortgekomen, ons tot Hem 
moeten wenden.” 

Maar als het individu zijn eigen koning 
is en wordt geacht de oorsprong te zijn 
van zijn rechten, dan moet zijn geweten 
hem wel geheel van God en godsdienst 
onafhankelijk verklaren. Leo XIII gaat 
dan over tot de godsdienstvrijheid als 
burgerlijk recht.2

“Maatschappelijk beschouwd wil diezelf-
de vrijheid, dat de staat op geen enkele 
wijze eer bewijst aan God en geen open-
bare eredienst toestaat, dat geen enkele 
godsdienst de voorkeur krijgt en dat alle 
godsdiensten als gelijkgerechtigd worden 
beschouwd, zonder rekening te houden 
met het volk, zelfs als dat verklaart ka-
tholiek te zijn.” 

Ja, als de maatschappij slechts een op on-
derlinge afspraken berustende verzame-
ling van soevereine personen is, is ze ook 
aan God niets verschuldigd en beschouwt 
de staat zich vrij van alle godsdienstige 
plichten. Maar dat is duidelijk onwaar, 
zegt Leo XIII:

“Want er valt niet aan te twijfelen, dat 
de mensen zich in gemeenschappen ver-
enigen, omdat God het zo wil. Dat geldt 
zowel voor de leden als voor het gezags-
patroon van die gemeenschappen, voor 
hun oorsprong en voor de omvang en 
het belang van de voordelen die ze de 
mens bieden. God heeft de mens gemaakt 
voor de gemeenschap en hem met zijn 
medemensen verenigd om hem daardoor 

Ze hebben Hem onttroond



Informatieblad   Nr. 304  juni 2018   9

in staat te stellen te voorzien in zijn na-
tuurlijke behoeften. Die zou hij immers 
niet kunnen bevredigen door eigen in-
spanning alleen. Daarom moet de bur-
gerlijke maatschappij God onvoorwaar-
delijk erkennen als haar oorsprong, haar 
Schepper, en aan Zijn macht en gezag de 
hulde brengen van Zijn eredienst. Noch 
in naam van de gerechtigheid, noch in die 
van de rede kan de staat atheïstisch zijn. 
Evenmin mag hij, wat op atheisme zou 
neerkomen, alle godsdiensten, zoals men 
dat uitdrukt, over één kam scheren en er 
zonder onderscheid dezelfde rechten aan 
toekennen.”

En Leo XIII past goed op, dat hij een 
noodzakelijke precisering niet achterwe-
ge laat; als er abstract gesproken wordt 
over “godsdienst” wordt er impliciet be-
doeld “de enig-ware godsdienst”, nl. die 
van de katholieke Kerk: 

“Aangezien het noodzakelijk is om in 
de maatschappij één enkele godsdienst 
te belijden, moet de enig-ware beleden 
worden. En die is, vooral in katholieke 
landen, gemakkelijk te kennen aan de 
tekenen van de waarheid die op haar een 
overduidelijke stempel drukken”. 

Bijgevolg moet de staat de ware gods-
dienst als zodanig erkennen en het ka-
tholicisme belijden.3 De volgende regels 
veroordelen onherroepelijk het zoge-
naamde agnosticisme van de staat, zijn 
zogenaamde neutraliteit op godsdienstig 
gebied: 

“De staatshoofden moeten de godsdienst 
dus in stand houden en beschermen, als 
ze, wat hun plicht is, door een wijs en 
nuttig beleid willen zorgen voor de belan-

gen van de gemeenschap. Want het open-
baar gezag is ingesteld ten bate van de 
onderdanen. Hoewel het naaste doel van 
dat gezag de zorg voor het aardse wel-
zijn van de burgers is, heeft het toch de 
plicht om het bereiken van het opperste 
en hoogste goed: de eeuwige zaligheid 
van mensen, niet tegen te werken, maar 
te bevorderen. Dat nu wordt zonder gods-
dienst onmogelijk”. 

Op die regels, waarin het grondbeginsel 
van de verhouding tussen staat en gods-
dienst (de ware godsdienst natuurlijk) 
vervat ligt, kom ik nog terug.

*
*    *

De Encycliek Libertas is van 20 juni 
1888. Een jaar later kwam Leo XIII op 
de godsdienstvrijheid terug om die in zijn 
brief aan de keizer van Brazilië4 voortref-
felijk geformuleerd en vol apostolische 
ijver opnieuw te veroordelen. Hieronder 
volgen een paar uittreksels waaruit het 
ongerijmde en goddeloze van de gods-
dienstvrijheid blijkt; het kan immers niet 
anders, of die veronderstelt dat de staat 
atheïstisch is: 

“Maatschappelijk gezien, berust de vrij-
heid van godsdienst op het beginsel dat 
de staat, zelfs als het een katholieke natie 
betreft, geen enkele vorm van godsdienst 
moet belijden of begunstigen. Hij moet 
ten opzichte van alle confessies onver-
schillig blijven en ze als juridisch gelijk-
waardig beschouwen. Het gaat hier niet 
om feitelijke verdraagzaamheid die in 
bepaalde omstandigheden ten opzichte 
van afgescheiden godsdiensten in acht 
genomen kan worden, neen, het gaat 
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erom, aan onrechtzinnige godsdiensten 
rechten toe te kennen die alleen maar toe-
komen aan de ene, ware godsdienst die 
door God voor de wereld is gesticht en 
die door duidelijke, precieze eigenschap-
pen en herkenningstekens is aangewezen, 
opdat allen hem als zodanig kunnen ken-
nen en aannemen. 

Zo’n vrijheid plaatst waarheid en dwa-
ling, geloof en ketterij, de Kerk van Jezus 
Christus en de een of andere menselijke 
instelling op één lijn. Ze brengt een be-
treurenswaardige en rampzalige schei-
ding teweeg tussen de gemeenschap 
van de mensen en God, de Schepper. Ze 
heeft tenslotte treurige gevolgen, zoals 
het indifferentisme van de staat op gods-
dienstig gebied of, wat op hetzelfde neer-
komt, zijn atheïsme”. 

Dat zijn gouden woorden! Woorden die 
we eigenlijk van buiten moesten leren. 
De vrijheid van godsdienst betekent het 
indifferentisme van de staat tegenover 
alle vormen van godsdienst. Vrijheid 
van godsdienst betekent onvermijdelijk 
staats atheïsme. Want een staat die ver-
klaart, dat hij alle goden erkent of be-
gunstigt, erkent er in werkelijkheid géén, 
vooral niet de ware God! Dat zeggen wij, 
als men ons de godsdienstvrijheid van 
Vaticaan II als een verovering voorstelt, 
een flinke vooruitgang, een voortschrij-
den van de leer van de Kerk! Is atheïsme 
soms een vooruitgang? Ligt de “theolo-
gie van de dood van God” in de lijn van 
de traditie? De dood van God langs de 
wettelijke weg: ondenkbaar! 

U ziet wel, dat wij daar nu aan sterven: 
in naam van de godsdienstvrijheid van 
Vaticaan II heeft men een einde gemaakt 

aan de nog katholieke staten, heeft men 
ze ontdaan van elke kerkelijke binding, 
heeft men uit de grondwetten van die Sta-
ten het eerste artikel dat de onderdanig-
heid van de staat aan God, zijn Schepper, 
verkondigde of waarin de staat de ware 
godsdienst beleed5, geschrapt. Daar wil-
den de vrijmetselaars niets van weten en 
toen hebben ze het radicale middel ge-
vonden: de Kerk door de stem van haar 
leergezag dwingen om de vrijheid van 
godsdienst te verkondigen, alleen maar 
dat, maar voldoende om als onontkoom-
baar gevolg de verwereldlijking te ver-
krijgen van de katholieke staten.  

U weet wel (het is een door de kranten 
van New York gepubliceerd historisch 
feit) dat kardinaal Bea vlak voor het 

concilie een bezoek is gaan brengen aan 
de B’nai B’rith, de ‘Zonen van het Ver-
bond’, een alleen voor joden toegankelij-
ke vrijmetselaarssekte, die grote invloed 
heeft op het door het westen gepredikte 
mondialisme.6 In zijn hoedanigheid als 
secretaris van het pas door Johannes 

Ze hebben Hem onttroond
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XXIII opgerichte Secretariaat voor de 
Eenheid van de Christenen heeft Bea 
hun gevraagd: 

“Vrijmetselaars, wat wilt U?” 

Ze hebben hem geantwoord:

“De godsdienstvrijheid, verkondig de 
vrijheid van godsdienst en er zal een 
einde komen aan de vijandschap tus-
sen de vrijmetselarij en de katholieke 
Kerk!” 

Wel, ze hebben ze gekregen, hun gods-
dienstvrijheid, waardoor de vrijheid van 
godsdienst van Vaticaan II een over-
winning is voor de vrijmetselarij! Dat 
wordt nog bevestigd door het feit dat 
president Alfonsin van Argentinië, die 
enkele maanden geleden officieel op het 
Witte Huis in Washington en door B’nai 
B’rith in New York is ontvangen, door 
die vrijmetselaars gedecoreerd is met 
de medaille van de godsdienstvrijheid, 
omdat hij een regime heeft ingevoerd 
dat vrijheid van eredienst, vrijheid van 
godsdienst wil.7 Nu, wij weigeren de 
godsdienstvrijheid van Vaticaan II, wij 
wijzen die af met dezelfde woorden als 
de pausen van de 19e eeuw. Wij steunen 
op hun gezag, alleen maar op hun gezag. 
Kunnen wij sterker bevestigd worden 
in de waarheid dan juist door de kracht 
van de traditie, van de constante leer van 
de pausen Pius VI, Pius VII, Gregorius 
XVI, Pius IX, Leo XIII, Benedictus XV, 
enz.? Die hebben allen de vrijheid van 
godsdienst veroordeeld, zoals ik u in ons 
volgende gesprek zal laten zien.

*  
*    *

Om dit hoofdstuk te besluiten, herhaal ik 
nog maar eens de passage uit de brief “E 
giunto”, waarin Paus Leo XIII opnieuw 
laat zien, hoe bewonderenswaardig hel-
der en categorisch zijn oordeel is over de 
godsdienstvrijheid (die hij hier vrijheid 
van eredienst noemt): 

“Maar het is overbodig die gedachten de 
onderstrepen. In aan de katholieke wereld 
gerichte officiële documenten hebben wij 
al herhaaldelijk aangetoond, hoe vals de 
leer is van diegenen die onder de verlei-
delijke naam van ‘vrijheid van eredienst’ 
de wettelijk erkende geloofsafval van de 
maatschappij verkondigen en deze zo 
van haar goddelijke Schepper verwijde-
ren”. 

Vrijheid van godsdienst, dat is de wette-
lijk erkende geloofsafval van de maat-
schappij, knoop dat goed in uw oren! 
Dat antwoord ik Rome telkens als ze 
me willen verplichten om het concilie 
in zijn geheel, of de Verklaring over de 
Godsdienstvrijheid in het bijzonder te 
accepteren. Op 7 december 1965 heb ik 
geweigerd mijn handtekening onder dat 
conciliestuk te zetten, en twintig jaar later 
zijn mijn motieven om die ondertekening 
te blijven weigeren alleen maar sterker 
geworden: Men tekent geen geloofsaf-
val!!

1.  PIN 201 e.v.
2.  Vergelijk ook de in het vorige hoofdstuk aangehaalde 

teksten uit de encycliek Immortale Dei van  Leo XIII 
en Quanta Cura van Pius IX. Zie ook het volgende 
hoofdstuk.

3.  d.w.z. Die erkenning in de grondwet opnemen.
4.  Brief E giunto van 19 juli 1889, PIN 234-237.
5.  Vgl. hoofdstuk 32, voetnoot 11.
6.  Vgl. H. le Caron, blz. 46.
7.  Journal de Genève, 23 maart 1985.
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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)

Wonderbare Moeder, bid voor ons.

In onze moedertaal is deze aanroeping, 
zoal niet onnauwkeurig, dan toch op 
zijn minst onduidelijk. Het Latijnse 
Mater admirabilis zou zonder twijfel 
juister weergegeven worden door: be-
wonderenswaardige Moeder; maar wij 
denken er niet aan, die aanroeping te 
veranderen, omdat zij zo geheel met 
ons volk is samengegroeid.

Als moeder is Maria ontegen-
sprekelijk bewonderenswaardig. Werd 
zij immers niet op een bovennatuurlij-
ke wijze moeder, en wel moeder van 
de Verlosser, en bleef in haar Moe-
derschap haar maagdelijkheid niet 
ongeschonden bewaard? Doch als wij 
Maria met die titel begroeten, dan is 
het niet onze bedoeling alleen haar 
Moederschap, maar wel geheel haar 
persoonlijkheid om haar bewonde-
renswaardige verhevenheid te roemen.

Bewonderenswaardig zijn, is niet, 
zoals trouwens eenieder gemakke-
lijk begrijpen kan, een afzonderlijke 
eigenschap, die de mens siert, maar 
eerder een uitvloeisel van het heerlijke 
licht dat een persoonlijkheid doortrilt; 
en in zoverre stemmen zowel de be-

minnelijkheid als de bewonderens-
waardigheid overeen, dat zij beide uit 
de heerlijke eigenschappen van een 
persoon ontkiemen. Maar terwijl de 
beminnelijkheid de genegenheid gaan-
de maakt, roept de bewonderenswaar-
digheid de verbazing in ons wakker. 
Ook wordt men door de beminnelijk-
heid aangetrokken, terwijl men door 
de bewonderenswaardigheid meer op 
afstand wordt gehouden, want diep 
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dringt in de bewonderaar het bewust-
zijn door, dat de persoon van onze 
bewondering ontzaglijk hoog boven 
ons uitsteekt. Vandaar zegt ook de H. 
Augustinus zeer juist: wij bewonderen 
wat groot, wat zeldzaam, wat nieuw 
is.

Mogen wij van de allerzaligste Maagd 
niet getuigen, dat zij in zekere zin, 
bewonderenswaardig is in alles? 
Verdient zij niet inderdaad onze be-
wondering om haar vrijdom van de 
erfzonde, om haar goddelijk Moe-
derschap, om haar volheid van gena-
den, om al de buitengewone gaven, 
waarmee de Allerhoogste de ziel van 
Zijn Moeder heeft getooid, om haar 
trouwe beantwoording aan de genade, 
om haar verheven deugden, om haar 
stichtelijk leven en haar heilige dood, 
om haar hoge verheffing in de hemel, 
om haar tedere bezorgdheid voor haar 
kinderen, die in dit oord van balling-
schap nog moeten worstelen, om haar 
grootse verheerlijking, zowel op aar-
de, als in het rijk van de zaligen, om 
de ontelbare weldaden, die zij ruste-
loos en met kwistige hand onder haar 
kinderen uitdeelt?

En toch dunkt ons, dat al deze 
heerlijkheden door de H. Kerk niet 
bedoeld worden, wanneer zij ons de 
aanroeping bewonderenswaardige 
Moeder op de lippen legt.

Waarom de Kerk dan de Moe-
der van de Heer bewonderenswaardig 
noemt? Om haar duizelingwekkende 
verheffing, en om de heldhaftigheid 
van haar deugden. Of wekt de held-
haftigheid, waardoor iemand zich zo 
hoog boven zijn gelijken verheft, niet 
de bewondering?

Maria’s wonderbare verheffing 
door vrijheid van de erfzonde en het 
goddelijk Moederschap hebben wij 
reeds naar krachten verheerlijkt; daar-
om willen wij hier al de aandacht ves-
tigen op het heldhaftig karakter van 
Maria’s deugd, en zo wordt ons tevens 
de gelegenheid geboden om eniger-
mate tenminste te schetsen hoe ver-
dienstelijk haar leven was. Vergeten 
wij toch nooit, dat Maria zelf uit het 
goud van haar daden de kroon heeft 
gesmeed die haar in de hemel  siert als 
de Koningin van alle heiligen.

Een eerste bewijs van het heldhaftig 
karakter van haar deugd vinden wij 
bij de boodschap van de engel.

Vooraleer dit te ontwikkelen, 
willen wij de lezer opmerkzaam ma-
ken op het feit, dat Maria een men-
senkind was zoals wij en dat bijge-
volg haar hart gevoelig was als het 
onze, en zelfs veel fijner besnaard dan 
dat van gewone stervelingen, omdat 
haar hart uiterst zuiver was en zelfs 
de bedorvenheid van de wereld niet 
kende. De gevoeligheid, als zij maar 
niet in wekelijkheid ontaardt, is een 
uitmuntende eigenschap, en daarom 
treffen wij haar even goed in Maria’s 
hart aan, als in het onze. Gaf ook Je-
zus geen blijk van echte gevoeligheid, 
toen Hij in de Hof van Olijven bij de 
aanblik van Zijn lijden water en bloed 
zweette; bij het graf van Lazarus in 
tranen uitbrak, en bij het zien van de 
hongerige menigte in de woestijn de 
ontroerende woorden sprak: “Ik heb 
medelijden met de schare!” En dat 
Maria’s hart werkelijk uiterst gevoe-
lig was, bleek dat niet zonneklaar toen 
Jezus als twaalfjarige knaap bij Zijn 
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eerste bezoek aan de Tempel van Zijn 
Vader te Jeruzalem buiten weten van 
Zijn ouders was achtergebleven? Al 
dat angstig navragen en bange zoe-
ken, drie dagen lang, en die droeve 
klacht van haar gemartelde liefde: 
“Zie, Uw vader en ik, zochten U met 
angst in de ziel”, tonen zij niet haar 
gevoelig hart?

Willen wij echter Maria’s bewon-
derenswaardigheid in haar volheid 
kennen, gaan wij dan de grote ogen-
blikken van haar leven na, en voor-
eerst het ogenblik van haar goddelijk 
Moederschap.

Toen de aartsengel Gabriël, op 
Gods bevel, in de schamele woning 
van Nazareth verscheen om Maria 
mede te delen, dat zij in Gods raads-
besluiten uitverkoren was om de 
moeder van de Verlosser te worden, 
hoe gedroeg zij zich toen, wat was 
haar houding? Om deze in haar volle 
heldhaftigheid te waarderen, mogen 
wij niet vergeten, dat Maria uit de ge-
wijde Boeken wist, wat de Messias te 
wachten stond. Zij kende immers de 
voorspelling van de profeet Isaïas, die 
zes eeuwen te voren, de sluier van de 
toekomst had opgelicht en het beeld 
van de lijdende Zaligmaker in al zijn 
schrikwekkendheid had getekend. 
“Ik heb Hem aanschouwd,” zegt hij, 
“versmaad en overgeleverd aan de 
mensen, een man van smarten, die 
weet wat lijden is ... onze krankhe-
den heeft Hij gedragen, onze ellenden 
op zich genomen ... Hij werd gewond 
om onze ongerechtigheden, en ver-
brijzeld om onze misdaden ... als een 
lam werd Hij ter slachtbank geleid” 
(Is. 53). Maria wist ook, dat de pro-

feet de Verlosser met een aardworm 
had vergeleken en had voorspeld, dat 
Hij de schande van de mensen en het 
voorwerp van aller bespotting zou 
worden. Ontgaan was haar ook niet 
de voorspelling: “Zij hebben Mijn 
handen en voeten doorboord, en al 
Mijn beenderen geteld” (Ps. 21).

O Maria, wat zult u de Godsge-
zant antwoorden, want hij stelt u in 
Naam van God voor om moeder te 
worden van die Man van Smarten! 
Maar moeder te worden van zulk een 
beklagenswaardig kind, zal iedere 
vrouw weigeren, want haar leven zal 
vergaan in geween en haar hart zal 
breken onder zulk een geweldige lij-
denslast. Wat zult u doen Maria? Ach, 
smeek de Heer, dat Hij deze lijdens-
kelk van u wegneemt. Maar neen! 
Maria was die sterke, die heldhafti-
ge vrouw, die, waar het slechts Gods 
H. Wil gold en het heil van de arme 
wereld, voor geen offer terugdeins-
de. Wat haar ook in de toekomst mag 

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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te wachten staan, zonder aarzelen, 
sprak zij: Zie de dienstmaagd van de 
Heer, mij geschiede naar uw woord, 
alsof zij zeggen wilde: “O God, wilt 
U mijn hart door het lijden verplet-
teren, zie, hier is het, want uit liefde 
voor U, wil ik het geheel en al laten 
vermorzelen. 

Is Maria inderdaad geen bewon-
derenswaardige Moeder?

Maar nog uit andere feiten zal de 
heldhaftigheid van haar ziel stralen. 
Toen zij haar aanbiddelijk Kind de 
Allerhoogste in Jeruzalems Tempel 
opdroeg, ontmoette zij in het heilig-
dom de eerbiedwaardige grijsaard Si-
meon, die tot haar deze profetische 
woorden richtte: “Een zwaard van 
droefheid zal uw hart doorboren!” 
Kon wel ooit de hoogste moederweel-
de wreder verstoord worden?

Maria komt de Almachtige het 
enige offer bieden, dat Hem vol-
maakte voldoening kan schenken; en 
bovendien had nooit een moeder op 
die heilige plaats onschuldiger en hei-
liger offer aan God gebracht; en tot 
beloning moet de gezegende Moeder 
van de Heer uit de mond van de heili-
ge grijsaard vernemen, dat zij omwil-
le van dat Kind smarten zal moeten 
verduren, die ieder ander moederhart 
hadden gebroken. En toch, zij neemt 
haar offer niet terug; zelfs geen klacht 
ontsnapt aan haar lippen. Heldhafti-
ge ziel als zij was, was zij voor haar 
bovenmenselijke taak ten volle bere-
kend.

Het moordend staal van Herodes be-
dreigde Maria’s Lieveling. Door een 
engel van de hemel in de slaap ver-

maand, wekt Jozef zijn vlekkeloze 
Bruid: wij moeten vluchten, wil ons 
Kind niet door Herodes’ zwaard om-
komen. Zonder de minste trek van 
ontevredenheid op het gelaat, treft 
Maria in allerijl de toebereidselen 
voor de reis. Maar Moeder Gods, wilt 
u vluchten in de nacht, op ongebaan-
de wegen, en in dorre woestijnen, u 
met uw Kind wagen in het land van 
de ballingschap, God weet hoe lang, 
u blootstellen aan ontbering en verla-
tenheid? Maar Maria kent geen aarze-
len, want God heeft gesproken, en dat 
is voor haar genoeg.

Komt zij hier ook niet voor als 
de bewonderenswaardigste van alle 
moeders?

Doch zo ergens, dan heeft Ma-
ria’s zielegrootheid schitterend uit-
geblonken op Calvarië. De grootste 
misdaad, welke de wereld ooit heeft 
aanschouwd, is dan voltrokken. Aan 
Zijn kruis toch hangt de Verlosser in 
doodsstrijd, het hoofd met doornen 
omkranst, het lichaam door de gesel-
riemen doorploegd, één wijde wonde, 
handen en voeten met ruwe nagelen 
doorboord!

En Maria? Het Evangelie getuigt 
van haar: zij stond aan de voet van 
het  kruis. Wel is haar hart gebroken 
door het nameloze lijden, maar geen 
smart, zelfs de felste niet, is in staat 
haar moed te breken; vandaar stond 
zij recht, ongebogen naast hel kruis. O 
Maria, wat is er toch van uw Kind, het 
mooiste van alle menschenkinderen 
geworden! Ik aanschouw Zijn doods-
bleke gelaat, met bloed besmeurd, 
en Zijn gebroken ogen met bloed be-
lopen; ik zie, hoe uit dat gekneusde 
en verbrijzelde lichaam, het bloed 
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uit duizend wonden vloeit. Is dat uw 
Kind, uw Jezus?

Waar een moeder treurt bij het 
sterfbed van haar kind, daar verschij-
nen slechts medelijdende harten om 
haar moed in te spreken en haar te 
bewegen tot overgeving aan Gods H. 
Wil, welke alleen de berusting kan 
brengen en het offer dragelijk maken. 
Maar op Calvarië bevindt de Moeder 
van Jezus zich te midden van men-
sen, die er slechts op zinnen om Jezus’ 
lijden en haar smarten te vergroten, 
en van alle kanten hoort zij slechts 
verwensingen en bespottingen uit de 
bloeddorstige menigte naar het kruis 
opklinken.

O Maria, kunt u al dat lijden 
verdragen? Zinkt u niet ter aarde in 
bezwijming, uitgeput door een over-
stelpende smart?

Neen! de bewonderenswaardige 
Moeder stond recht en ongebogen, zo-
als het Evangelie getuigt. De eeuwige 
Vader wilde, dat ook zij de lijdenskelk 
tot de laatste druppel toe zou ledigen, 
en heldhaftig zette Maria haar lippen 
aan de alsembeker en dronk, totdat 
zelfs de droesem was genomen.

Dat is de heldhaftigheid van Maria; 
en wanneer middeleeuwse kunste-
naars Maria op Calvarië afbeelden 
als in bezwijming liggend in de armen 
van de beminde leerling, dan is deze 
voorstelling slechts het spel van hun 
grillige verbeelding, die, waar het de 
Moeder van de Heer geldt, zich niet 
boven de gewone menselijke zwak-
heid kon verheffen. Bovendien is deze 

voorstelling openlijk in strijd met het 
H. Evangelie, dat uitdrukkelijk ge-
tuigt, dat Maria stond aan de voet van 
het kruis.

Maar wie verwondert het dan ook, dat 
bij het zien van die sterke, ongebro-
ken, heldhaftige Moeder, de heiligen 
in vervoering geraken, en de H. Ig-
natius martelaar uitroept: “Zij is een 
hemels wonder, en biedt ons een al-
lerheiligst schouwspel”; dat een H. 
Johannes Damascenus de woorden 
van de lippen komen: “O wonder aller 
wonderen!”, dat de H. Efrem tot haar 
deze woorden richt: “Ik begroet u, o 
verhevenste wonder van de wereld!”

Gebed: O bewonderenswaardige 
Moeder van Gods Zoon, engelen 

en heiligen brengt u in verrukking 
door uw hoge zielenadel en door een 

deugd, die haar gelijke niet kent; 
ach, ontferm u toch over mij, die 

zo laf, zo karakterloos, zo misdadig 
ben. O sterk mijn zwakke wil met 

uw heldenmoed, opdat ik zonder de 
minste aarzeling mij steeds van mijn 

plichten mag kwijten, zodra Gods 
Wil mij duidelijk is, en ik bereid 
mag zijn om die Wil te vervullen, 
zelfs ten koste van de zwaarste of-

fers. Amen.

Oefening: Op ogenblikken, waarop 
onze getrouwheid aan God voor 

offers, zelfs voor zware offers staat, 
ons dan afvragen: hoe zou Maria in 
deze omstandigheid hebben gehan-

deld?

… wordt vervolgd …

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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Marieke Oude Elferink als Zuster Maria Lidwina ingekleed

Terugblikken
Op zondag 22 april 2018 is de Nederlands postulante Marieke Oude Elferink uit 
Denekamp als Zuster Maria Lidwina ingekleed bij de Zusters van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X in Göffingen (D)! Proficiat voor deze stap vol toewijding! 
Vergeten wij niet voor onze zuster te bidden!
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Terugblikken
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Eerste H. Communie

Hemelvaartsdag, 10 mei jl., is in Gerwen en Leiden een extra grote feestdag 
geworden door de Eerste H. Communie van drie kinderen, die, goed voorbereid, 
de ten hemel opgestegen Jezus in hun hart mochten terug verwelkomen! Van 
harte proficiat!
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Terugblikken
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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.

Juni: Voor offergezindheid bij de priesters!

Beste Kruisvaarders,

Stel je voor, dat er in jouw klas een 
nieuwe leerling bijkomt. De jongen is 
beleefd en heeft eerlijke, blauwe ogen. 
Je vraagt naar zijn naam en woonplaats 
en hij antwoordt normaal. Stel je hem 
echter andere vragen, dan antwoordt hij 
wel met “ja” of “neen”, maar hij stelt 
zelf géén vragen. Niet aan jou, niet aan 
iemand anders. En zo sterft elk gesprek 
snel uit. Ook begint de nieuwe nooit 
zelf een gesprek. Pffff! Dan in de les: 
die gast steekt nooit zijn hand op, dus 
ook dáár hoor je hem nooit! Geheim-
zinnige vent! Dit gebeurt écht in het jaar 
1553 aan de universiteit van Pavia in 
Noord-Italië. De studenten zijn het over 
de jongen met de haakneus eens: “Is die 
símpel! Hoe wil die kerkelijk en wereld-
lijk recht studeren, met zo’n holle sche-
del? Zó en met andere pesterijen wordt 
“Haakneusje” dan behandeld! Dan komt 
er een examen, waarbij de studenten zelf 

een heel opstel moeten schrijven en uit 
de rechtsregels een oplossing voor een 
moeilijke zaak moeten vinden. Nadat de 
professor de examens heeft verbeterd, 
zegt hij: “Hoe zwaar vergissen jullie je 
in “Haakneusje”! Zijn examen is bui-
tengewoon briljant! En hij is bekom-
merd om het welzijn van de zielen. Ik 
verwacht, dat Carlo nog een groot man 
wordt in het herstel van de Kerk!” Al-
len staan verbaasd! Ook “Haakneusje” 
zelf: hij weet nog niet of hij zijn leven 
helemaal aan Jezus zal geven. 

Carlo (Karel) heet de jongeman. Op 2 
oktober 1538 is hij geboren in het (toen) 
grootste kasteel van Italië, op één van de 
mooiste plekjes van het land: Rocca di 
Arona, aan de zuidpunt van het sprook-
jesachtige meer Lago Maggiore, aan 
de rand van de Alpen, even ten zuiden 
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van Zwitserland. Hij is de derde 
van zes kinderen. Zijn vader is 
Graaf Gilberto Borromeo, die 
hier vanuit het enorme kasteel 
de noordelijke grens van de 
landstreek Lombardije (hoofd-
stad: Milaan) moet verdedigen. 
Zijn moeder is de vrome Mar-
garita de Medici. Nauwelijks is 
de jongen 10 jaar oud, of zijn 
goede mama sterft. Is Carlo 
dáárdoor zo stil geworden? Dan 
(hij is nauwelijks 12!) wordt de 
jongen tot abt (leider) “gebom-
bardeerd” van een klooster aan 
hetzelfde Lago Maggiore. En 
dat terwijl hij niet eens kloos-
terling of priester is! Jammer 
genoeg bestaat dat sinds de late 
middeleeuwen: adelijken worden abt 
“zonder zorg”, wat betekent: ze hoeven 
maar één keer in het jaar in het klooster 
op te dagen, maar kunnen er wel inkom-
sten van opstrijken. Maar “Haakneusje” 
neemt zijn plicht ernstig: hij vraagt en 
ontvangt de tonsuur (opname onder de 
godgewijden), hoewel hij niet weet of 
hij priester wil worden. Al gauw komt 
Carlo erachter dat het gedoe met “zon-
der zorg” niet deugt. Het geld dat hij 
voor zijn postje ontvangt, deelt hij bijna 

geheel uit aan 
arme mensen.

En dan komt 
de tijd aan de 
universiteit 
van Pavia. 
Papa Gilber-
to is trots op 
zoonlief, die 
niet alleen 
prachtige cij-

fers haalt voor zijn examens, maar tegen 
alle verlokkingen om “de grote” uit te 
hangen, zichzelf offertjes oplegt, om 
van de hemel de kracht te krijgen be-
scheiden en hulpvaardig te mogen blij-
ven. Papa mag echter de bekroning van 
Carlo’s studies niet meer meemaken: 
in 1554 verliest de jongen zijn geliefde 
papa. Maar van het jaar 1559 kan Carlo 
weer genieten: hij haalt zijn doctorstitel 
in de rechten, hij mag (eindelijk) terug 
naar zijn mooie thuis en … op Kerstmis 
wordt zijn oom tot Paus Pius IV geko-
zen! Carlo pakt het serieus op: “Dan ga 
ik elke week biechten en mijn commu-
nie opofferen, opdat Heeroom (=pries-
ter-oom) zijn werk als plaatsvervanger 
van Jezus (=Paus) wijs, heilig en met 
grote vrucht voor Gods eer en de red-
ding van de zielen moge verrichten!” 

Oom Pius weet van Carlo’s briljant 
brein en ander talent. Onmiddellijk 
haalt hij de 23-jarige neef naar Rome 

Eucharistische Kruistocht
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en benoemt hem tot bestuurder van de 
Pauselijke Staat (heel Midden-Italië), 
verbindingsman met de Lage Landen 
(ons!) en tot kardinaal (=man die mee 
een paus mag kiezen). Carlo valt on-
der tranen neer: “Heeroom, Heilige 
Vader! Doe dit niet! Ik ben jong en 
nog niet eens priester! Bovendien ben 
ik uw neef! Wat zullen de mensen wel 
zeggen?” En ja: het duurt niet lang of 
Paus Pius IV en Carlo Borromeo oog-
sten afkeuring en spot. Maar oom-paus 
is onverbiddelijk: “Niemand lijkt mij 
geschikter en beter te vertrouwen!” 
Oom-paus krijgt gelijk: Carlo Borro-
meo is een verstandig, zeer praktisch 
bestuurder, die ook nog de harten van 
de mensen wint door zijn goedheid, 
vooral voor zijn zorg voor de armen. 
Zelf bescheiden levend, beveelt hij 
de raadgevers van de paus (curie) een 
eenvoudige zwarte toog te dragen. Hij 
richt in Rome ook de “Academie van 
de Vaticaanse Nachten” op, waarbij ie-
dere knappe kop een voordracht moet 
houden over de deugd (=hoe goed te 
leven). Zijn collega’s zijn verrast: Car-
lo kan door die oefening ineens wél 
mooie en leerrijke toespraken houden!

In die tijd leert Carlo Borromeo “de 
Apostel van Rome”, de Heilige Filip 

Neri, kennen. Hoewel deze 25 jaar ou-
der is, worden de twee de beste vrien-
den. Filip Neri brengt Carlo (zoals 
iedereen trouwens) voortdurend aan 
het lachen. Zo gaat Filip eens langs 
een stokstijve Zwitserse Gardist aan 
het Vaticaan. Filip wandelt er rond, en 
de wachter beweegt zelfs geen oog. 
“Eens kijken of die écht is,” zegt Filip 
en snokt aan de soldaat zijn baard! De 
wachter is wel degelijk écht! Hij kan 
snelle Filip niet vangen, maar Filips 
vrienden vinden het kostelijk! En Car-
lo krijgt nu zijn tong veel losser, hoe-
wel hij van vroeg ’s avonds tot na de 
ochtendmis bewust niet praat, om zich 
helemaal te openen voor Jezus in Mis 
en Communie. 

Als kardinaal krijgt Carlo ook de ver-
antwoordelijkheid over een eigen kerk-
gebouw in Rome: Santa Prassede. Ze 
staat boven de vroegere woning en het 
graf van de adellijke heilige martela-
res Praxedis, die door de apostel Petrus 
werd bekeerd. De kerk bezit ook nog 
een bijzondere kostbaarheid: de korte 
stenen zuil waaraan Jezus werd vastge-
ketend en gegeseld. Alleen: het kerk-
gebouw is in verval. Carlo Borromeo 
aarzelt niet: “Het mooie redden, maar 
het kapotte vervangen door een waar-
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dig gebouw in de nieuwe, blije stijl: ba-
rok!” Dan valt hem bij de Hoogmis ook 
nog op, dat de muziek veel te wild is, 
zodat niemand zijn gedachten nog bij 
Jezus kan houden! Ook daarin is Carlo 
kordaat: “Voortaan: alleen Gregori-
aaanse zang of andere muziek die helpt 
de ziel tot God te verheffen!” Door zijn 
vriend, Pater Filip Neri, leert Carlo een 
talentvolle jonge musicus kennen, die 
hemelse muziek componeert: Giovanni 
da Palestrina. Die zal beroemd worden 

met zijn gecom-
poneerde Mis: 
“Missa Papae 
Marcelli”. Carlo: 
“Uw muziek zal 
hier ook worden 
gezongen!” Bor-
romeo en Pa-
lestrina worden 
goede vrienden. 

De 16e eeuw is een tijd van zware el-
lende in de Kerk: priesters, die hun 
werk niet goed doen, vorsten, die hun 
onderdanen verplichten protestants te 
worden en zo loshakken van de ware 
Kerk en het ware geloof. Om weer 
orde op zaken te stellen, komt er een 
Concilie (=kerkvergadering) in Trente 
(Noord-Italië). Maar om verschillen-
de redenen wordt dit twee keer stilge-
legd. Carlo Borromeo gaat weer naar 
oom-paus: “Heerom, maak alsjeblieft 
het heilige werk af! Anders gaan nog 
méér zielen verloren!” Paus Pius IV: 
“Graag, maar dan moet jij het orga-
niseren!” Al in 1562-63 slaagt Carlo 
Borromeo daarin: het Concilie besluit 
de oprichting van seminaries voor goe-
de priesteropleiding en de uitgave van 
een korte samenvatting van het ware, 

christelijke, katholieke geloof: de ca-
techismus. Carlo Borromeo stort zich 
op dit werk en weet de belangrijkste 
waarheden van ons geloof op een kor-
te duidelijke wijze op te schrijven in 
vraag- en antwoordvorm. Elke katho-
liek hoort de catechismus in de loop 
van zijn leven te leren!

Intussen vergeet Carlo zijn eigen fa-
milie niet. Hij maakt het voor zijn 
zus mogelijk in een passend klooster 
in te treden. Hij komt gedurende zijn 
werk vele degelijke jonge mannen en 
vrouwen tegen. Hij regelt het, dat de 
besten onder hen zijn broers en zussen 
ontmoeten. Dan komt de verliefdheid 
en … ze huwen allen gelukkig! Carlo 
is dus huwelijksmakelaar! Alleen: hij 
weet niet of hij zelf ook een degelijke 
schone zal uitnodigen, of, of hij toch 
maar zal verder gaan op de weg naar 
het priesterschap. 

Op 19 november 1562, krijgt Carlo een 
heftige schok: zijn oudere, bewonder-
de, knappe broer Federico sterft plots, 
na pas drie dagen ziekte! De raad van 
de familie Borromeo komt samen en 
beslist: “Carlo, jij bent nu de oud-
ste overgebleven zoon. Jij moet onze 
naam voortzetten. Je bent niet verplicht 
verder de weg naar het priesterschap 
te gaan. Dus: trouw met een adellijk 
meisje, je kent er genoeg, en krijg kin-
deren! Carlo staat echter nog onder 
schok: bij de begrafenis van Federico 
stelt hij vast: “Dus zó vergankelijk is 
al de schittering en glans hier op aarde 
…” 

Carlo wordt door Paus Pius IV naar 
Rome teruggeroepen: “Tja, ik had je 
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graag als priester en bisschop gezien, 
maar ik denk, dat je verplicht bent te 
huwen, om de naam van jouw familie 
voort te zetten!” Carlo begint schel-
machtig te glimlachen: “Té … laat! Net 
[op 7 februari 1563, Carlo is 24 jaar] 
heeft één van uw andere kardinalen, 
Bisschop Serbelloni, mij in de Sixtijnse 
Kapel tot priester gewijd! Evenzeer in 
het geheim heb ik mijn eerste Heilige 
Mis opgedragen, in de Sint-Pietersba-
siliek, boven de graven van de aposte-
len Petrus en Paulus. U kunt zich niet 
voorstellen hoeveel geluk ik bij die Mis 
ondervond! Jezus liet mij voelen, dat 
ik in de voetstappen van Zijn aposte-
len mag treden en aan het werk mag 
om veel zielen te helpen redden! De 
volgende dag heb ik de Mis gelezen in 
de Jezuïetenkerk. Samen met hen wil 
ik de herovering van de christenheid 
beginnen!” Paus Pius IV gromt even: 
“Sluwe vos!” Maar dan: “Om eerlijk 
te zijn, neefje, ik ben geweldig geluk-
kig dat je priester bent! Leer eerst maar 
alle priesterwerk goed te doen. Dan wil 
ik je tot bisschop maken. Een degelijk 
man als jij heb ik namelijk nodig om 
het Aartsbisdom Milaan uit het slop te 
halen! Aartsbisschop Ippolito ligt daar 
op sterven!” Op 12 mei 1564 wordt 
Carlo bisschop gewijd, op 23 septem-

ber kan hij het enorme aartsbisdom 
Milaan overnemen: 2200 kerken, 3200 
priesters en 150 kloosters, 800.000 ge-
lovigen in Noord-Italië en Zwitserland. 

Snel stelt Aartsbisschop Borromeo de 
ellende van zijn bisdom vast. De ka-
thedraal van de Heilige Ambrosius is 
letterlijk vervallen: lekkend dak, stuk-
ken muur weg, mensen die over het 

open stuk rennen 
om hun weg af te 
korten, zonder voor 
het allerheiligste 
een kniebuiging te 
maken, maar wel 
schreeuwend door 
het huis van God. 
Borromeo: “Voor 
zoiets heeft Jezus 
uit Zijn gordel een 
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zweep gemaakt en alle 
lawaaimakers naar bui-
ten gemept met de woor-
den: “Het huis van Mijn 
Vader is een huis van 
gebed! Gij echter hebt 
er een rovershol van ge-
maakt!” Borromeo haalt 
de beste architecten en 
vakmannen.  “Dak dicht, 
muren dicht, altaar hoger 
maken, zodat ieder bin-
nen de kerk de Heilige 
Mis kan volgen!” Zo 
gezegd, zo gedaan. 

Erger is echter de toestand van de zie-
len. Priesters, die het geloof niet goed 
kennen, en dus gelovigen die vrijwel 
onwetend zijn. Priesters, die niet meer 
naar de gezamenlijke gebeden komen 
en dus verslappen. Bisschoppen die 
ambten en aflaten verkopen. Pries-
ters die “trouwen”. Een hele kloos-
terorde die in luiheid leeft. Rijke en 
arme burgers, die zich te buiten gaan 
in wilde, losbandige feesten. Schrik-
barende, duivelse hekserij. Binnen-
dringen van de protestantse dwaalleer 
van Zwingli, vooral in Zwitserland, 
maar ook al in Noord-Italië. En alsof 
dat nog niet genoeg is: de stadhouder, 
die in naam van de Spaanse Koning 
Filips II vanuit Milaan Lombardije 
regeert, wil de bisschop en priesters 
tot zijn knechten maken en hindert 
hen van alle kanten om de zielen te 
kunnen helpen. Maar: zoals een edel-
man later vaststelt: “Carlo Borromeo 
is hier niet gekomen om het zich mak-
kelijk te maken. Hij begint onmiddel-
lijk de stad vanaf de grond herop te 
bouwen!” 

Maar zijn werk wordt snel onderbro-
ken: oom Paus Pius IV sterft op 9 
september 1565. Op naar Rome dus, 
om een nieuwe paus te kiezen! Maar 
in Rome heerst tumult! Net had Bor-
romeo’s overleden oom-paus name-
lijk een stommiteit begaan: hij wilde 
een dertienjarige jongen tot kardinaal 
maken. De dominicanen-pater en bis-
schop van Sutri, Antonio Ghislieri, die 
hard was voor zichzelf, met succes het 
protestantisme uit Noord-Italië had te-
ruggedrongen en om zijn heiligheid en 
begaafdheid door de paus naar Rome 
was gehaald, heeft het gewaagd Pius 
IV openlijk tegen te spreken. “Heilige 
Vader, u hebt niet het recht Jezus’ Kerk 
belachelijk te maken! Alleen bekwame 
en deugdzame (= die sterk zijn in het 
goede te doen) personen mogen verant-
woordelijkheid dragen. Dat kan toch 
een kind nog niet!” Pius IV is woedend 
geworden: “Ga terug naar je bisdom!” 
Terwijl bisschop Ghislieri onderweg is, 
sterft dus Pius IV en komen de kardi-
nalen naar Rome gestroomd. Onmid-
dellijk neemt Borromeo het voortouw: 
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“Broerders kardinalen, 
wij hebben de plicht de 
waardigste, sterkste, hei-
ligste man te kiezen. Als 
we iets anders doen, dan 
zullen we ellende over 
de Kerk halen en in het 
volgende leven hard ge-
straft worden!” Andere 
kardinalen vragen: “Aan 
wie had u gedacht?” Bor-
romeo: “Aan de wegge-
jaagde pater en bisschop 
Ghislieri!” De kardinalen 
staan verbaasd: “Was die 
niet in ruzie met uw eigen oom-paus?” 
Borromeo: “Ja, maar hij had honderd 
procent gelijk en is een verstandig, 
sterk en deugdzaam man!” Nu: die 
wórdt gekozen, op zijn weg naar het 
noorden bij de kraag gevat, naar Rome 
gebracht en daar neemt hij de naam 
Paus Pius V aan. En Borromeo heeft 
zich niet vergist: Pius V wordt een 
grote, heilige paus, die onder andere 
onze “Tridentijnse” Mis on-afschaf-
baar maakt, het rozenkransgebed ver-
der verspreidt en katholieke landen 
samensmeed een vloot 
te vormen tegen de aan-
vallende Turkse schepen, 
die verslagen worden in 
de Zeeslag bij Lepanto 
(7 oktober 1571, Rozen-
kransfeest). 

Vanaf 1565 kan Borro-
meo zich eindelijk de 
bezem door zijn aartsbis-
dom halen. Hij is vastbe-
raden alle besluiten van 
het Concilie van Trente 
precies door te voeren. 

Onvermoeibaar trekt hij 
rond, overal zelf prekend, 
de zwakken moed ge-
vend. Kunst en muziek in 
het kerkgebouw worden 
gemaakt zoals in Santa 
Prassede. Alle heidense 
schilderingen, beelden 
en muziek worden on-
middellijk verwijderd. 
Eindelijk keert de waar-
dige eredienst terug! 

Degelijke priestersemi-
naries en andere katho-

lieke colleges worden opgericht, vaak 
in samenwerking met de orde van de 
Jezuïeten of met de Oratoria van Fi-
lip Neri. De Ursulinen van de Heilige 
Angela Merici worden gehaald, om de 
meisjes degelijk onderwijs en opvoe-
ding te geven. De Broederschap van 
Sint-Jan de Doper komt ook, voor de 
bekering van gevangenen, vooral van 
ter dood veroordeelden. In het hele 
aartsbisdom moeten de priesters de 
catechismus leren en hem daarna niet 
alleen aan de kinderen, maar aan het 

hele volk aanleren, vaak 
in zondagsscholen. 

Carlo Borromeo zelf 
geeft zijn priesters een 
voorbeeld van beschei-
den leven: hij behoud 
maar zoveel personeel 
als nodig (maar betaalt 
hun wel goed), eet en 
bidt met hun samen in 
zijn huiskapel en ver-
deelt het grootste deel 
van zijn adellijk bezit 
voor armenzorg, on-
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derwijzing en restauratie van kerken. 
Alsmaar meer gaat Borromeo vasten: 
brood, water, groenten. Het priesterse-
minarie van Milaan betaalt hij uit eigen 
zak. Hij verbiedt priesters en monniken 
meer dan één ambt te hebben, aan wild 
vermaak deel te nemen (bijvoorbeeld 
de door de Spanjaarden meegebrach-
te stierengevechten) en verplicht hun 
weer duidelijk herkenbare en niet te 
pronkerige priesterlijke kleding te dra-
gen. Anders zijn ze eraan schuld dat Je-
zus uit de ogen en de herinnering van 
de mensen verdwijnt! 

Borromeo ontdekt ook, dat de klooster-
orde van de Humiliaten maar 170 leden 
heeft maar toch 90 kloosters bezit. Dus 
nog geen twee man per gebouw! En 
dan daar een luilekker leventje leiden! 
Aartsbisschop Borromeo twijfelt niet: 
hij schaft die verrotte orde onmiddel-
lijk af!  

En wat dacht je: dat iedereen “hoera” 
roept? Door zijn moedig optreden krijgt 
Borromeo gevaarlijke vijanden. Iets 
ongelooflijks gebeurt: vroegere over-
sten van de Humiliaten geven één van 
hun broeders de opdracht naar de kapel 

van de aartsbisschop te gaan. Die gast 
is niet gekomen om braafjes en vroom 
mee te bidden. Terwijl niemand het 
verwacht, haalt deze valse broeder in-
eens een pistool tevoorschijn en schiet 
Bisschop Borromeo in de rug! “Iiiii-
iiiiiii!!!!!!” Iedereen duikt verschrikt 
naar beneden. De neergevallen bis-
schop zegt: “Doorbidden!” Zelf geeft 
hij geen kik meer en de terrorist vlucht. 
Na het gebed komt ieder bezorgd naar 
hun geestelijke vader kijken: hij leeft 
nog! Zijn rug heeft een kneuzing, die 
nooit meer zal weggaan, maar het koor-
hemd, de toog en het onderhemd zijn 
héél! Een wonder! De moordenaar 
wordt gepakt en ter dood veroordeeld. 
Bisschop Borromeo gaat naar het ge-
recht: “Spaar hem! Geef hem nog de 
kans zich te bekeren!” 

Bisschop Borromeo trekt door elk 
dorp van zijn enorm bisdom, om te 
preken, het vormsel toe te dienen, 
te troosten, te helpen, moed te ge-
ven en orde te herstellen. En dat 
op een ezel gezeten of met pikhou-
weel en touwen over de besneeuw-
de bergkammen van de Alpen trek-
kend. Zo bereikt hij in 1570 de 
parochies van Zwitserland. Hele 
streken zijn van het ware geloof 
afgevallen. In de katholieke paro-
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chies wordt de bisschop vriendelijk en 
ontvangen en krijgt hij bloemen van … 
de kinderen van de pastoor (!), die hem 
met vrouw aan de hand blijkbaar onwe-
tend toelacht. Borromeo: “Vriend, dat 
is niet eens een geldig huwelijk! Laat 
de kinderen met de mama elders wonen 
en deel er nooit meer de woning mee!” 
De bisschop schrijft aan zijn gelovigen 
voor: “Niet huwen met protestanten 
en in de katholiek gebleven kantons 
(gebiedjes) geen grond verkopen aan 
protestanten! Anders verliezen jullie 
kinderen het geloof!”

Maar erger is het in 1583 in het Meso-
leina-dal, aan de Italiaanssprekende 
kant: daar vervloeken de inwoners el-
kaar, hun vee en hun bezit. Overal dui-
velse verschijnselen, te afschuwelijk 
om te beschrijven! Heel het dal leeft in 
donkere dreiging, terreur en angst! In 
één geval is de aanvoerder van al dat 
boos gespook een machtige, afgevallen 
priester! Niemand is nog veilig, zielen 
gaan in massa’s verloren. Borromeo 
preekt en smeekt hun: “Hoe kunnen 
jullie je aan de duivel overleveren? Hij 
zal zijn “vrienden” niet belonen, want 
hij is een leugenaar en mensen-moor-
denaar vanaf het begin! Zien jullie die 
ellende niet? Willen jullie in dit en het 

volgende leven in een hel leven? Jullie 
kunnen nog gered worden! Kap met 
de satan! Alle boeken met hekserij en 
vervloekte voorwerpen verbranden!” 
Een meisje schreeuwt naar de bisschop: 
“Help mij!” In de Mis krijgt ze vreem-
de stuiptrekkingen (haar hele lichaam 
schudt) en moet ze braken. Bisschop 
Borromeo neemt de monstrans met het 
Allerheiligste en zegent haar speciaal. 
Onmiddellijk en voor altijd is ze be-
vrijd van de bezetenheid van de dui-
vel! Een wonder, want gewoonlijk is 
er een langdurige en moeilijkere dui-
veluitdrijving nodig. De mensen gaan 
biechten en hun heksentuig verbranden. 
Maar elf personen blijven hardnekkig 
en zijn vastbesloten de anderen met 
hun duivelskunsten nog miserie aan te 
doen! Hoewel hij altijd zoveel moge-
lijk een zachte en milde vader is, moet 
Borromeo hier streng zijn: “Als jullie 
dat doen, schakel ik de wereldlijke arm 
(politie en gerecht) in!” En ja: die zijn 
er niet zoetjes mee. Carlo Borromeo 
blijft er toch overtuigd van, het goede 
te hebben gedaan: “Anders begint het 
duivels circus opnieuw!” 

In Milaan zelf komt altijd andere mise-
rie van een kant waarvan het niet zou 
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moeten: van de stadhouder in naam 
van de katholieke koning van Spanje, 
Lombardije en de Nederlanden: Filips 
II. In 1572 is dat Luis de Requesens y 
Zúñiga. Altijd hindert de stadhouder de 
doorvoering van de heilzame besluiten 
van het Concilie van Trente, met ande-
re woorden: hij gaat de baas spelen in 
puur kerkelijke dingen, wat hem nooit 
toekomt. Hij gaat op een dag zover, 
Bisschop Borromeo in zijn paleis op 
te sluiten en geen enkel contact met een 
gelovige meer mogelijk te maken. Eerst 
draagt Borromeo die onrechtvaardig-
heid met waardige gelatenheid, maar 
omdat na langere tijd het zielenheil 
van zijn mensen in gevaar komt, stapt 
hij persoonlijk naar stadhouder Re-
quesens: “Als je niet ophoudt, moet ik 
je excommuniceren! Dan krijg je tot 
je bekering geen sacramenten meer 
en mag geen enkele katholiek nog 
met jou omgang hebben!” Requesens 
gelooft het niet. Maar wie niet horen 
wil, moet voelen: de mensen verlaten 

hem en de priesters geven hem geen 
Communie meer, hoewel hij het in ver-
schillende kerken probeert. Requesens 
besluit nu een list. Hij schrijft een brief 
naar de nieuwe paus, Gregorius XIII. 
“Ik ben geëxcommuniceerd omdat de 
Bisschop van Milaan het niet met mij 
eens is. Maar ik wordt nu verplaatst 
naar Vlaanderen (waar!) en zou voort-
aan weer de Communie willen. Kunt u 
geen brief schrijven dat een priester mij 
de absolutie mag geven?” Wat Reque-
sens er niet bij vertelt, is dat hij wel de 
benoeming heeft, maar nog lang niet 
uit Milaan weggaat! Dus verschijnt 
hij op een dag bij een priester met de 
brief van toelating van de paus en die 
geeft hem de absolutie. Borromeo hoort 
ervan, licht de paus in en besluit nu, 
dat overal waar Requesens verschijnt 
de Mis moet worden stopgezet, tot hij 
zich bekeert of het bisdom verlaat. In 
1573 is het zover: Requesens pakt in en 
verdwijnt naar de Nederlanden. Daar is 
hij milder en verslaat in februari 1574 
Prins Lodewijk van Nassau in de Slag 
op de Mookerheide. 

Tegen het jaar 1576 ziet iedereen het: 
de stad Milaan en het hele bisdom zijn 
flink verbeterd: overal weer orde en be-
keringen. Maar dan zal een Oostenrijk-
se prins op doorreis naar Spanje de stad 
bezoeken. De overheid maakt het volk 
geestdriftig voor grote feesten bij die 
gelegenheid, inclusief stierengevech-
ten, drink- en vreetgelagen en andere 
uitspattingen, terwijl er voor de armen 
te weinig geld is. De bisschop waar-
schuwt: “Niets tegen feestvieren op 
gezonde wijze, maar keer toch niet te-
rug naar de ellende van vroeger! Denk 
je dat de goede God ons dan nog zal 
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zegenen?” Maar de pret 
begint en de meeste men-
sen willen de wilde gele-
genheid toch niet voorbij 
laten gaan! Al in augustus 
wordt de waarschuwing 
waarheid: de oogst mis-
lukt door plantenziekten 
en de pest breekt uit! 
Overal verspreiden vlooi-
en het virus. De ingewan-
den van de besmetten breken dóór en 
de ontlasting komt via het bloed in 
barstende builen afschuwelijk stinkend 
naar buiten! 

De stadsregering en de Spaanse stad-
houder vluchten in paniek de stad uit en 
laten het bestuur aan de bisschop. Die 
is niet laf en handelt ogenblikkelijk. Hij 
beveelt openbare biddagen met proces-
sies, waarbij hij zelf met een kruis in de 
hand en een strop om de hals voorop 
gaat: “Heb medelijden met Uw volk, o 
Heer! Vergeef hun! Barmhartigheid!” 
Overal gaat Borromeo bekering pre-
ken. Hij verdeelt nu zijn laatste bezit, 
ook de gordijnen van zijn woning, om 
er kleren voor de armen van te maken. 
Hij verzoekt zijn priesters niet weg te 
lopen, maar de stervenden bij te staan 
en te verzorgen (besmettingsgevaar!). 

En de bisschop geeft zelf het goede 
voorbeeld. Overal preekt hij bekering. 
De rijken roept hij op, hun overtollig 
bezit te verkopen om de noodlijdenden 
te kleden en nieuw voedsel uit het bui-
tenland in te voeren. En werkelijk: het 
hart van de edele dames smelt en hun 
kettingen, ringen en armbanden ook! 
De meeste mensen bekeren zich en gaan 
biechten, maar er zijn nog een aantal 
hardnekkige door-vierders, die zich en 
anderen wijsmaken, dat ze door zich 
verder vol te stoppen, zullen bewaard 
blijven. Illusies! De “Zwarte Dood” 
(=de builenpest) heeft geen genade met 
hen. Eind december 1576 zijn er 25.000 
doden, daaronder 150 dappere priesters. 

Borromeo overleeft en gaat met over-
gebleven goede priesters de doden be-
graven, de tranen afdrogen, een groot 
ziekenhuis bouwen en meerdere wel-
dadige verenigingen oprichten, om alle 
soorten van nood te lenigen. Nu keren 
de gevluchte regeerders terug en willen 
Bisschop Borromeo voor het gerecht 
slepen, omdat hij zogezegd zijn be-
voegdheden heeft overschreden en in 
het wereldlijk bestuur heeft ingegrepen. 
Maar het volk staat als één man achter 
zijn geliefde bisschop: “Raak onze lieve 
en dappere vader niet aan!!” 
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In november 1584 gaat Bisschop Bor-
romeo voor de jaarlijkse retraite (tijd 
van stilte en gebed) naar de berg Varal-
li. In zijn kamer wordt hij ernstig ziek 
en voelt zijn einde naderen. Hij gaat 
op de naakte grond liggen. Zó vinden 
hem op drie november de andere pries-
ters, en één geeft hem de laatste sacra-
menten. Ze horen hem nog zeggen: “Ik 
kom, lieve Jezus, ik kom …” De hei-
lige Carlo Borromeo, oftewel Carolus 
Borromeus, wordt door zijn “schaap-
jes” (=gelovigen) beweend: “Onze red-
der was nog maar 46 jaar oud …” 

Wat is zijn bisdom intussen prachtig 
veranderd: weer eerbied in de liturgie, 
kundige en heilige priesters, een be-
keerd en vroom volk! In heel de we-
reld gaan bisschoppen het voorbeeld 
van Sint-Carolus in Milaan volgen. 
Het katholiek geloof keert terug in 
vroeger protestantse gebieden en ver-
overt ook de “nieuwe wereld” (vooral 
Midden- en Zuid-Amerika). Dat moet 
ook in onze tijd overal en zeker in onze 

landen weer gebeuren! De sleutel tot 
de herleving: weer heilige en bekwa-
me priesters, zoals Carlo Borromeo en 
zijn trouwe medewerkers! Daarvoor 
heeft de goede God Monseigneur Mar-
cel Lefebvre op 1 november 1970 de 
Priesterbroederschap Sint-Pius X laten 
oprichten. Daarvoor bidden en offeren 
wij vreugdig in deze maand juni! 

Pater K. Huysegems
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Moedertjes Angsten
Een verhaal van een Eerste H. Mis door Reimmichl

Moedertje Schoonebeek uit Iependam 
had een enige zoon en deze zoon was 
student op het gymnasium, en om dit 
studentje maakte moedertje zich de 
grootste zorg.

“O lieve God,” zuchtte moedertje 
vaak, “wat heeft een mens toch zorgen 
aan zijn hoofd om zo’n jongen! ... Je 
moet je het bloed uit je vingers werken 
en je week in, week uit afbeulen en dan 
nog bij de mensen gaan aankloppen ... 
En bij al dat sjouwen, moet je nog zor-

gen, dat Sjef het er goed afbrengt, dat 
hij niet blijft steken en dat het geld niet 
naar de maan is ... Maar als Sjef het 
tot geestelijke schopt – ik bid er soms 
de halve nacht wel voor – o, dan weet 
ik niet, wat te beginnen van blijdschap 
en geluk! ... Dan kan ik eindelijk eens 
wat rusten en is het met mijn zorg en 
mijn angst tenminste gedaan! Ik kan 
me in de verste verte niet voorstellen, 
hoe mooi en heerlijk dat wezen moet 
... Maar, o God, voordat dit gebeurt, 

moet er nog heel wat water 
door de Maas stromen en ik 
geloof niet, dat ik zo lang nog 
leven zal”.

Er is heel wat water door de 
Maas gegaan, en nu is het zon-
dag en in de kerk te Iependam 
staat een jonge priester aan 
het altaar en vooraan, in de 
eerste bank, knielt moedertje 
Schoonebeek en weent; maar 
niet uit droefheid, neen, uit 
ware en heilige vreugde weent 
moedertje vandaag.

De pasgewijde aan het 
altaar is haar Sjef en van de 
toren luiden de klokken en 
buiten knallen de vreugde-
schoten en rolt de echo; in het 
kerkpad staan in lange rijen de 
schutters met hun grote plui-
men en vooraan bij het altaar 
verdringen zich de witte bruid-
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jes; op het koor is een massa vreemde 
zangers, die heel mooi zingen; op het 
altaar staan vele vreemde geestelijken 
– zelfs de deken is er – en door alle 
kerkramen stroomt heldere zonneschijn 
binnen. Wanneer de zonnestralen op 
het zware goud bestikte misgewaad 
vallen, dat Sjef aan heeft en wanneer 
Sjef dan even een beweging maakt, dan 
schittert en fonkelt het, dat men bijna 
met de ogen knippert.

In het gouden kazuifel lijkt Sjef 
zijn moedertje een engel toe, zo niet 
mooier dan een engel. En nu bidt 
moedertje weer: “O mijn lieve, goede 
God, wat een vreugde, wat een geluk! 
Ik weet haast niet meer, waar ik ben 
en ik zou hier wel altijd willen blijven 
... Als het in de Hemel zó is, 
dan is het er goed en mooi! ... 
O God, ik dank U, ik dank U! 
... Sjef is nu geborgen naar li-
chaam en ziel en ik heb geen 
enkele zorg meer. Ik voel mij 
licht als een veertje vandaag, 
niemand weet, hoe gelukkig 
ik ben ...  O lieve Heer en 
God, kon ik U maar genoeg 
bedanken!”

Onafgebroken staart 
het moedertje naar het altaar. 
Zulk een plechtige, heerlijke 
Hoogmis is het in Iependam 
nog nooit geweest. Trou-
wens, moedertje Schoone-
beek heeft in haar leven nog 
nooit een plechtige Eerste 
Mis gezien. Daarom lijkt haar 
vandaag alles dubbel groots 
en dubbel mooi. Nu klinkt 
van het altaar: “Gloria in ex-
celsis Deo!” O, wat kan Sjef 

mooi zingen! ... Dat had ik nooit kun-
nen denken! ... Machtig blaast het orgel 
zijn klanken de ruimte in en jubelend 
vallen ook de zangers in. En terwijl op 
het koor het Gloria wordt verder gezon-
gen, schrijden de geestelijken met de 
pasgewijde naar de rood beklede zetels 
en gaan daar zitten.

Moedertje wordt bleek en begint 
te beven: “Wat is dát nu? Sjef wordt 
niet goed, hij gaat zitten en uitrusten, 
ze moeten hem zelfs helpen! ... O he-
mel, hij heeft het zeker op zijn maag, 
de jongen. Hij is nog nuchter ... en dan 
dat zware kazuifel ... en op het koor 
houden ze maar niet op ... O God, help 
mijn jongen toch ... Alle heilige helpers 
in de nood, sta hem bij!”
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Maar zij staan al weer op en met 
krachtige tred gaat Sjef weer op het al-
taar toe. Het is zeker overgegaan – God 
zij dank! – en hij zingt weer heel goed.

Maar nieuwe zorgen en angsten komen 
het moedertje kwellen. “O Heer, kijk 
hem nu weer eens lang in het misboek 
bladeren! En hij heeft zulke slechte 
ogen, de jongen!” zucht het vrouw-
tje, “kijk, hij kan helemaal niet verder 
meer. O grote goedheid, de andere 
geestelijken moeten er aan te pas ko-
men! Er zingt al een ander! Sjef kan 
niet meer ... Zeker te weinig gestu-
deerd! ... Heilige Moeder Maria, wat 
een schande! Als hij nu tegen het einde 
van de Mis ergens was blijven steken, 
nou ja, dan ging het nog, maar zo direct 
al in het begin! O hemelse goedheid, 
het Evangelie kent hij ook al niet, dat 
moet ook alweer een ander zingen! En 
Sjef staat boven toe te kijken, hoe de 
anderen het hem voordoen en de de-
ken trekt zulk een boos gezicht! Arme 
Sjef, wat schaamt hij zich, wat een rood 
hoofd heeft hij!”

Maar nieuwe kwellingen komen over 
het vrouwtje ...

Bij het Credo moet Sjef weer uit-
rusten en de geestelijken gaan weer 
zitten. Sjef ziet er zo bleek en matjes 
uit, dat het vrouwtje denkt, dat hij ie-
der moment ineen kan zakken. Dikke 
zweetdruppels staan moedertje op het 
voorhoofd, zo’n angst heeft ze, en ze 
roept alle Heiligen in de nood aan, dat 
ze Sjef sterkte moeten schenken en 
hem nog eens uit de nood helpen.

Nu duurt de rust langer en Sjef 
schijnt er zó van opgeknapt, dat hij nu 

een flink eind verder komt met de Mis. 
Hij kan het nu ook weer, de jongen. 
Alleen moet de deken af en toe eens 
ingrijpen.

Daar gaat het belletje van het Sanctus 
en het vrouwtje bidt: “O lieve God, nu 
komt straks de heilige Consecratie, het 
heiligste van de Mis ... Als Sjef iets 
verkeerd doet, gaat hij de hel in ... O 
lieve Moeder Maria, sta hem bij, en 
Onze lieve Heer, doe een oogje toe als 
hij zich soms mocht vergissen, vergeld 
het hem niet! Het is pas de eerste keer, 
dat hij de Mis leest, de jongen!”

Het moedertje is zó in angst en 
beven en bidt zo vurig en aandachtig, 
dat het helemaal niet meer ziet, wat 
op het altaar gebeurt. Als ze weer op-
kijkt, is Sjef reeds bij de Communie. 
Ze schrikt er vreselijk van. “Hemelse 
goedheid!” denkt ze, “dat is niet moge-
lijk. Dat is veel te snel gegaan! ... Sjef 
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heeft een stuk weggelaten, een groot 
stuk overgeslagen! Met opzet heeft hij 
het niet gedaan, dat weet ik wel. Nee 
dat doet mijn Sjef niet. Maar ach, je 
vergist je zo gauw. Misschien heeft hij 
het niet in het boek gezien. Misschien 
ook heeft hij het niet gekund ... O lieve 
God, neem het hem niet kwalijk, hij zal 
het nog wel beter leren”.

Nu moet moedertje zelf te Communie 
gaan. Als Sjef met eigen handen haar 
Onze Heer uitreikt, breekt er weer een 
straal van vreugde door in het hart van 
het bezorgde vrouwtje. Maar toch kan 
ze maar niet met haar gepieker ophou-
den. Steeds nog maar bidt ze God om 
vergeving voor Sjef, als hij zich vergist 
mocht hebben.

Zodra de Mis geëindigd was, strom-
pelde het vrouwtje de sacristie in, nam 
Sjef bij de hand en trok hem naar een 
hoek. “Wel, Sjef, je bent moe, hè?” 
fluisterde moedertje angstig, “en je bent 
niet helemaal goed en je hebt twee keer 
moeten rusten onder de Mis”.

“Ik ben helemaal niet moe,” zegt 
de pasgewijde priester, “en ik heb niet 
gerust onder de Mis. Ik weet niet, wat 
u bedoelt, Moeder”.

“Maar je bent toch twee keer on-
der de Mis gaan zitten!” antwoordde 
moeder.

“Ja, maar niet omdat ik moe was!” 
verklaarde de priester lachend. “Dat is 
gebruikelijk bij plechtige Missen.”

“O, is dat gebruikelijk?” deed ze 
verlicht, “ja, dat weten wij ouwetjes zo 
niet ... Maar Sjef, je bent toch een paar 

keer blijven steken? Je ben toch wel 
een beetje beschaamd en mat geweest, 
hè? Maar ze hebben je nog al gauw ge-
holpen en dadelijk ging er een ander 
voor je zingen ...”

“Nee, moeder, ik ben helemaal 
niet blijven steken!” verzekerde de 
priester lachend, “bij de plechtige 
Hoogmissen zingt een ander het Epistel 
en het Evangelie”.

“Kijk eens aan, wat je toch op je 
oude dag nog allemaal kan leren! ... 
Nou, maar dan ben ik erg blij, hoor, 
Sjef. Ik dacht vast, dat je was blijven 
steken,” zei moedertje getroost. “Maar, 
Sjef, na de Consecratie is het veel te 
gauw gegaan; je hebt toch niets over-
geslagen? Je hebt toch geen fout ge-
maakt? Ik maak me zo angstig daarover 
... Er komt bij zo’n Mis zoveel te pas en 
als je iets verkeerd hebt gedaan, kom je 
nog in de hel ...”

“O moeder,” lachte de priester, 
“maak u nou toch geen zorgen voor 
niets! Ik heb alles keurig netjes gedaan 
en geen puntje van een i weggelaten. 
De deken heeft steeds toegekeken. U 
hebt altijd gedacht, dat, als ik maar een-
maal geestelijke was, alle zorg van u 
weg zou zijn. En nu ben ik geestelijke 
en nu maakt u zich over de geestelij-
ke nog meer zorgen, dan vroeger over 
het kleine studentje. Maar zo gaat het 
in de wereld: de zorgen houden nooit 
op en moeders zijn er nu eenmaal, om 
zich bezorgd en beangst te maken”. Hij 
drukte haar warm de hand. Er rolde een 
kanjer van een traan over haar rimpels-
noetje. Getroost en dolgelukkig ging 
Moedertje Schoonebeek naar buiten ... 

Juffrouw Elly
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

Zoals God de 
Vader Zijn 
Zoon onze 
Heer Jezus 
Christus zond, 
zo zendt Jezus 
Zijn priesters 
in de wereld. 
“Zoals de Va-
der Mij heeft 
gezonden, zo 
zend Ik u.” (Jh 
20, 21) 

Door de priesterwijding is ervoor ge-
zorgd, dat het priesterschap niet meer 
uitsterft. Zonder priesters zouden we 
noch het H. Misoffer, noch de HH. Sa-
cramenten hebben. Het tabernakel zou 
leeg staan, en het altaar geen betekenis 
meer hebben. 

Bidden jullie deze maand voor de 
priesters en de seminaristen die tot 
priester worden opgeleid, opdat zij 
goede en offervaardige priesters zullen 
zijn, trouw aan hun roeping en ijverig 
in hun dienst aan God en aan de zielen, 
zoals – na het grote voorbeeld van de 
H. Carolus Borromeus in het artikel 
van Pater Huysegems – ook nog eens 

blijkt uit het volgende verhaal over een 
oude, stervende, maar echte priester en 
man Gods!

Als je het gebed voor de priesters hebt 
gebeden, mag je ’s avonds de kolom 
Puntje van de Schatkist invullen. Doe 
je best! Hier volgt het verhaal …

In een klein Bretons dorpje (Frankrijk) 
lag een oude pastoor in doodsstrijd. 
Aan zijn bed gekluisterd, wachtte hij 
zijn tijd af om te sterven. Dat ogen-
blik was niet ver meer, want zijn lon-
gen waren al zo krachteloos, dat er nog 
slechts een zwakke ademhaling was. 
Men berichtte hem toen, dat een van 
zijn parochianen, die reeds lang met 
God en de Kerk had gebroken, aan het 
sterven was, zoals hij zelf. Hij zond 
een kapelaan naar hem toe, die van 
deze zieke onverrichter zake weer te-
rugkeerde. “Mijn God!” riep de oude 
priester, “keer terug, ik smeek u, en 
herinner hem, dat hij mij beloofde niet 
te sterven, vóór hij zich met God had 
verzoend”. De kapelaan ging terug en 
zei het hem. Doch de zieke antwoord-
de met een spottende glimlach: “Het 
was aan de oude pastoor dat ik dat 
beloofde”. Voor de tweede keer werd 

Luister eens, het Puntje voor juni is:
Iedere dag het gebed voor de heiliging en de 

offergezindheid van de priesters bidden! 
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Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   april
Aantal Schatkisten:    14
Dagelijkse Toewijding   566
H. Mis   117
H. Communie   89
Geestelijke Communie   267
Offers   370
Tientjes   1.427
Bezoek aan het Allerheiligste   30
Meditatie   58
Goed Voorbeeld   171
Puntje   351

de priester weggestuurd. 
Toen sprak de oude herder: 
“Haal een draagbaar.” Men 
gehoorzaamde. Hij liet er 
een matras op leggen en 
zich in dekens wikkelen, 
want er stond een ijskou-
de wind buiten. “Vooruit,” 
zei hij. En in de donkere 
nacht, verlicht door een 
brandende fakkel, droeg 
men de stervende priester langs harde 
en lange wegen naar de verafgelegen 
hoeve. Toen de zondaar die draagbaar 
zag binnenkomen met de bleke grijs-
aard, riep hij: “God! Wat komt u hier 
doen?” – “U redden,” antwoordde de 
priester. Men plaatste de draagbaar 
bij het bed en liet de twee stervenden 

samen alleen. Toen men 
weer binnenkwam, snik-
ten ze allebei. De oude 
pastoor zegende voor de 
laatste maal de zieke. “Tot 
binnenkort, in de hemel,” 
zei hij. De droeve stoet 
keerde terug in de nacht, 
zwijgend als bij een  be-
grafenis. Men hoorde niets 
dan de stap van de dragers 

op de grintweg, en in de bomen deed 
de wind de bladeren ritselen. Toen ze 
teruggekomen waren, trok men de de-
kens weg. Het versleten lichaam van 
de oude pastoor bewoog niet meer. 
Hij was trouw en ijverig geweest tot 
de dood! Wat een voorbeeld!

Pater C. de Beer

De Bijbelse Geschiedenis door R. Businger  
wordt in het volgende IB, nr. 305,  

met de Handelingen van de Apostelen voortgezet!
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Jaarprogramma 2018
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
03-06  Gerwen Sacramentsprocessie
16-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
24-06  Antwerpen Schoolfeest
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
30-06  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
09-07 14-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
09-07 19-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
22-07 02-08 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
25-08 26-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
08-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
15-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
06-10  Banneux Bedevaart District Benelux
07-10  Leiden Parochiefeest
13-10  Leiden Aanbiddingsdag
15-10 20-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
10-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
25-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
25-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
02-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning
    (+Derde Orde FSSPX)
08-12  Den Haag Mars voor het Leven
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Sacramentsprocessie 2018
Het welslagen van de Sacramentsprocessie hangt mede af van u als vrij-
willigers! Bevestig of u zich weer zoals vorig jaar kunt inzetten voor 
bijv. de ceremonie, de muziek, de omgevingswerkzaamheden (kerkver-
siering, rustaltaren, opruimen, schoonmaken, enz.), de catering, de foto-
grafie, enz.. Schrijf  a.u.b. naar c.debeer@stpiusx.nl 

Wij vragen ook om:

•  Strooibloemen voor de processie, en die zo mogelijk a.u.b. zaterdag 2 juni in de 
priorij af te geven; of thuis zelf de bloemblaadjes te plukken en op 3 juni mee te 
brengen.

•  Bijdrage in de onkosten van deze dag

Collecten in april 2018

Het Vastenoffer 2018 heeft in Nederland € 5.774,95 opgebracht. € 2.887,48 is op 11 
mei jl. overgemaakt naar de Zusters Karmelietessen in Quiévrain (B). De andere 
helft dient voor ons apostolaat in Nederland. Hartelijk dank! 

De collecte op Zondag Goede Herder, 15 april j.l., heeft in Nederland € 581,70 op-
gebracht. Dit bedrag is op 11 mei jl. als gift aan ons Priesterseminarie Herz Jesu in 
Zaitzkofen (D) overgemaakt. Nog eens een welgemeende dank!
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Kalender Gerwen
Juni

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

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

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

zo. 3 7.00 H. Mis
  10.30 Hoogmis Plechtige viering van Sacramentsdag (2e zondag
  12.15 Sacraments- na Pinksteren); nadien voortzetting van het feest
   processie  in de tuin!
ma. 4 18.30 H. Mis H. Franciscus Caracciolo, bel. (3e kl.)
di. 5 18.30 H. Mis H. Bonifatius, biss. en mart. (3e kl.)
wo. 6 7.15 H. Mis  H. Norbertus, biss. en bel. (3e kl.)
do. 7 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); Mis van de 2e zondag na 

Pinksteren
vr. 8 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis Feest van het Allerheiligst Hart van Jezus (1e 

kl.)
za. 9 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Primus 

en Felicianus, mart.
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 10 10.30 Hoogmis 3e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 11 18.30 H. Mis H. Barnabas, apostel (3e kl.)
di.  12 18.30 H. Mis H. Odulfus, bel. (3e kl.; bisdom ‘s Hertogenbosch 

en Rotterdam); ged. H. Johannes a. S. Facundo, 
bel., en HH. Basilides, Cyrinus, Nabor en Nazari-
us, mart.

wo. 13 7.15 H. Mis H. Antonius van Padua, bel. en kerkl. (3e kl.)
do. 14 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Basilius, biss. en kerkl. (3e kl.)
vr.  15 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Vitus, Modestus 

en Crescentia, mart.
za. 16 11.00 gez. Requiem Mis van de Begrafenis met Absoute voor Mej. 

H.A.M. Knoops (2e kl.);
    Bijeenkomst Derde Orde
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zo. 17 10.30 Hoogmis 4e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 18 18.30 H. Mis H. Ephrem van Syrië, bel. en kerkl. (3e kl.); ged. 

HH. Marcus en Marcellianus, mart.
di. 19 18.30 H. Mis H. Juliana van Falconiëri, maagd (3e kl.); ged. HH. 

Gervasius en Protasius, mart.
wo. 20 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Silverius, paus en 

mart.
do. 21 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Aloysius van Gonzaga, bel. (3e kl.)
vr. 22 7.15 H. Mis H. Paulinus, biss. en bel. (3e kl.)
za. 23 8.30 H. Mis Vigilie van de H. Johannes de Doper (2e kl.)
zo. 24 10.30 Hoogmis Geboorte van de H. Johannes de Doper (1e kl.); 

ged. 5e zondag na Pinksteren
ma. 25 18.30 H. Mis H. Wilhelmus, abt (3e kl.)
di. 26 18.30 H. Mis HH. Johannes en Paulus, mart. (3e kl.)
wo. 27 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); Mis (voor sommige plaatsen) 

van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
do. 28 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Vigilie van de HH. Petrus en Paulus, apostelen (2e 

kl.)
vr. 29 18.30 gez. H. Mis HH. Petrus en Paulus, Apostelen (1e kl.)
za. 30 8.30 H. Mis Gedachtenis v.d. H. Paulus, Apostel (3e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen

Juli

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

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

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 9 en 30 juni
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. Roepingen
Sacramentsprocessie: zondag 3 juni
Derde Orde: bijeenkomst op zaterdag 16 juni
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Kalender Leiden
Juni

vr. 1 18.00 Lof
  19.00 H. Mis  Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

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

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

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

ring van Sacramentsdag in Gerwen!
vr. 8 18.00 Lof
  19.00 gez. H. Mis Feest van het Allerheiligst Hart van Jezus (1e 

kl.)
za. 9 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Primus 

en Felicianus, mart.
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 10 10.30 Hoogmis 3e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr.  15 19.00 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Vitus, Modestus 

en Crescentia, mart.
za. 16 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 17 10.30 Hoogmis 4e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 22 19.00 H. Mis H. Paulinus, biss. en bel. (3e kl.)
za. 23 9.00 H. Mis Vigilie van de H. Johannes de Doper (2e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 24 10.30 Hoogmis Geboorte van de H. Johannes de Doper (1e 

kl.); ged. 5e zondag na Pinksteren
vr. 29 -------- geen H. Mis HH. Petrus en Paulus, Apostelen (1e kl.)
za. 30 -------- geen H. Mis Gedachtenis v.d. H. Paulus, Apostel (3e kl.)

Juli

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

zo. 8 10.30 Plechtige  7e zondag na Pinksteren (2e kl.); Eerste Plech-
   Hoogmis tige Mis van de Neomist Victor Pasichnik
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Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 2, 9, 16 en 23 juni
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters) 
Jong Katholiek Initiatief: zondag 10 juni
Eucharistische Kruisvaarders: zondag 17 juni

Kalender Utrecht
Juni

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

zo. 10 17.00 Hoogmis 3e zondag na Pinksteren (2e kl.)
zo. 17 17.00 Hoogmis 4e zondag na Pinksteren (2e kl.)
zo. 24 17.00 Hoogmis Geboorte van de H. Johannes de Doper (1e 

kl.); ged. 5e zondag na Pinksteren

Juli

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

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

Onze Overledenen
Mevr. M.E.V. Smit-van der Lende Huizen 11 06 2015
Hr.  J.H. de Beer Rijswijk 12 06 1986
Mevr. M. Finkenflügel-Vosch van Avesaet
   Zutphen 19 06 2006
Mevr. M.W. Groen-Vesterink Doesburg 28 06 2006
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk

Heuvel 21
5674 RR Nuenen

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 42

Leiden

Kapel O.L.V. van de 
Rozenkrans

Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon 
 +31(0)71 782 05 05 of 

+31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 44

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 45

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

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

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

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

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

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur

De erediensten worden verzorgd  
door de priesters van de 

Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

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

Steun het 

Informatie-

blad!
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

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

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

Antwerpen

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

Gent

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

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

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

Stipendium voor de H. Mis

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



2 Voorwoord

 ZE HEBBEN HEM ONTTROOND
3 Hoofdstuk 8: Het liberalisme, of de maatschappij zonder God
8 Hoofdstuk 9: De gewetensvrijheid en de vrijheid van godsdienst

 DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW
12 Wonderbare Moeder, bid voor ons.

 TERUGBLIKKEN
17 Marieke Oude Elferink als Zuster Maria Lidwina ingekleed
19 Eerste H. Communie

 EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
22 Uitleg van de intentie
34 Moedertjes Angsten
38 Puntje 
39 Schatkisten

 VAN DE PRIORIJ
40 Jaarprogramma 2018
41 Collecten in april 2018
41 Sacramentsprocessie 2018
42 Kalender Gerwen
44 Kalender Leiden
45 Kalender Utrecht
45 Onze Overledenen
46 Onze adressen in Nederland
47 District Benelux
47 Colofon

ISSN: 0924-6762

Inhoud


