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Ik zal opgaan naar het altaar des Heren, naar God, die mijn jeugd verblijdt 

    

ZALIG PASEN 

 
 

TER maaltijd van het Lam gereed, 

in witte klederen gekleed, 

de Rode Zee reeds doorgegaan 

roepen wij Koning Christus aan, 

Wiens Lichaam is als offerspijs  

verzengd op 't altaar van het kruis, 

Wiens rode bloed wij drinken tot 

ons eeuwig heil, tot vrede in God. 

 

De nacht van Pasen maakt ons vrij,  

de doodsengel gaat ons voorbij, 

de tirannie heeft afgedaan,  

waarmee ons Farao wou slaan. 

Christus is 't Pascha deze nacht  

't Lam dat ten offer werd gebracht. 

Hij is 't Die ons Zijn lichaam bood 

  

 

als rein en ongedesemd brood. 

 

Oh, Offerlam Dat eeuwig leeft, 

de poort der hel doorbroken heeft,  

gevangenen uit diepe nacht  

in ’t eeuwig Licht heeft thuisgebracht 

Christus, Die stralend triomfeert, 

Als overwinnaar wederkeert, 

en bindt de vijand, hoe hij woedt, 

en 't paradijs wijd open doet. 

 

Die voert alom Uw heerschappij, 

in deze paastijd bidden wij: 

bescherm uw volk, stel het 

niet bloot  

aan al het woeden van de dood. 
    St. Ambrosius 
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Paasmeditatie 

 
Wij weten, dat Christus, opgewekt uit de doden niet meer sterft, en dat de dood 

geen macht meer over Hem heeft, want Zijn sterven was een sterven voor de 

zonde ééns en voor al, maar Zijn leven is een leven voor God. (Rom. 6,9-10) 

PASEN vormt geen breuk met Goede Vrijdag. Geenszins! Wij moeten ons 

niet laten bedriegen door het feit dat Goede Vrijdag voor ons het diepte-

punt is van onze rouw en ons berouw, terwijl Pasen het hoogtepunt is 

van onze vreugde: het feest der feesten. Dat is het voor óns. Maar dat is 

het niet voor de wereld van nu, die tegenover beiden even onwennig 

staat. En dat was het oorspronkelijk niet.  

De allereerste Paasmorgen was niet de blijde morgen bij uitstek, zoals wij 

die ons voorstellen en zoals de Liturgie ons die voortovert zelfs. Het was 

een heel andere morgen. Wanneer wij straks de gebeurtenissen gaan be-

schrijven, zal dat blijken. Het was een bange morgen, even bang als de 

avond van Goede Vrijdag. Een morgen vol droefheid, vol onzekerheid, 

een morgen vol zorgen na de kommervolle nachten. Hoe kon het ook 

anders? De zekerheid die uit de bovenaangehaalde tekstwoorden 

spreekt, was nog volstrekt afwezig op de wereld. Want deze stamt uit 

het Geloof. Het is de blijde zekerheid van het Geloof, die ons voorhoudt: 

Christus leeft, Christus leeft voorgoed, want Christus leeft voor God. En wat 

voor God leeft, deelt in de eeuwigheid van het goddelijk leven.  

Deze Geloofszekerheid van de Apostel Paulus, en ook van zijn Romei-

nen, was nog zo onbekend in Jeruzalem op de eerste Paasmorgen. Ver-

wondert U dat? Dan heeft u niet goed doorgedacht op het Lijden gedu-

rende de vastenmeditaties. Want wij zien dáár het Geloof overal en 

steeds ontbreken: het Geloof in Jezus’ goddelijke zending, in Zijn God-

zoonschap, het Geloof in het echte Messiasschap, het onwereldse, gees-

telijke, dus eeuwige Koningschap, zelfs bij de leerlingen: viel Judas niet 

door onGeloof? Viel Petrus niet door wanGeloof? Vluchtten niet alle 

leerlingen uit gebrek aan Geloof? Hoe kunnen wij dan dat Geloof na Zijn 

dood wel verwachten? Neen immers! Nog veel minder! Zijn begrafenis 

en Zijn begraven-blijven tot de derde dag enerzijds, de overwinningsroes 

van de vijanden van Jezus, met het uur groeiende, en Pilatus’ gerustheid 

anderzijds, suggereerden aan de verontruste en drie angstige leerlingen 
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met klem en bijna met noodzaak de gedachte: alles is voorbij. Allerminst 

kwam bij hen dus een verwachting van de verrijzenis op.  

De moderne bijbelwetenschap, die meent dat het Geloof in de verrijzenis 

voortkomt uit de verwachting van de verrijzenis, heeft wel zeer misge-

grepen. Jezus’ voorspelling over Zijn verrijzenis was steeds gekoppeld 

geweest aan die over Zijn dood, en ook deze laatste - wij zagen het - 

werd niet Geloofd. Nergens heeft die verwachting werkelijk bestaan en 

de mensen gevangen. Vriend noch vijand Geloofde erin later, omdat hij 

het reeds eerder verwachtte. Dat kon ook eenvoudig niet. Daarvoor was 

die verrijzenis in alle opzichten wel zo onverwacht, zo niet te verwach-

ten ook, omdat zij in tegenspraak stond met de sterkste menselijke 

overtuiging over de dood, dat die derwaert gaan en keeren niet.1 Alleen Ge-

loof kon die verwachting wekken. Het ontbreken van dit Geloof nam 

meteen het fundament weg van de verwachting.  

Op dit Geloof moeten wij wachten, als wij het willen zien en horen ge-

tuigen van de verrijzenis, tot de Pinksterdag. Het wachten op de Geest 

was in eerste instantie een wachten op de Geest van het Geloof, dat de 

Christenen vergeestelijkte en aan de vergeestelijkte Verrezene verwant 

maakte. Dat dit Geloof ontbrak, is misschien het felst belichte feit van de 

eerste verrijzenismorgen. Niemand geloofde eraan. De verrijzenis is een 

compleet onverwacht gebeuren. Ten aanzien van de verrijzenis stonden 

de leerlingen, alle zonder uitzondering, de rechters ook, het volk, de 

beulen en de soldaten in dezelfde houding als ten aanzien van het lijden: 

zij geloofden er niet in; zij verwachtten haar niet in het minst. De vrou-

wen, die zo bevoorrecht zijn als het gaat om geloven, omdat zij er lichter 

toe neigen dan mannen, ook zij gaan naar het graf, om Jezus’ lijk te bal-

semen: zij kennen geen andere Jezus meer dan een dode Jezus. Zelfs de 

vurig beminnende Maria Magdalena geloofde nog niet in de verrijzenis, 

zelfs niet, toen zij het graf leeg zag. Zij kende alleen nog maar een dode 

Jezus, en zij vroeg waar men Hem elders had gelegd, in een ander graf, 

in de moordenaarskuil misschien. Het verhaal over het geroofde lichaam 

van Jezus dat de soldaten moesten rondstrooien, hoefde men haar niet te 

vertellen: zij was er zelf reeds op gekomen, omdat men alleen nog maar 

                                                                 
1 ‘Die daarheen gaan keren niet terug.’ Uit het middeleeuwse Lied van Heer Halewijn, zie 

bijvoorbeeld https://www.drspee.nl/gedichten-ballade/ 
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iets met Jezus’ lijk kon doen; Zelf kon Hij niets doen, onmachtig in de 

dood. Jezus, de Verrezene zelf, moet haar dwingen Hem te herkennen. 

Hij moet zich met geweld opdringen tegen de verblinding van het on-

geloof in; zelfs de liefde maakte haar niet scherpziende.  

De leerlingen geloofden ook niet in een verrijzenis: geen van alle. Hoe 

zouden zij eerder in een verrijzenis geloofd hebben dan in het lijden? En 

wij zagen dat zij dit laatste totaal niet verstonden. Thomas’ houding is 

niet vreemd, steekt niet af tegen die van de anderen. Dat was op de ver-

rijzenisdag zelf. Maar dagen, weken later, na ettelijke verschijningen, 

was dit nog zo. Wij lezen bij Matheüs: ‘De elf leerlingen gingen nu naar 

Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen; toen zij Hem zagen, 

aanbaden zij Hem; maar sommigen waren in twijfel.’ Nog steeds dus. Dit 

zal ons niet meer verwonderen, als we zien, dat zij vlak vóór de Hemel-

vaart nog vol zijn van de oude, aardse, wereldse Messiasverwachting. 

De aanwezigen vroegen Hem immers toen: ‘Heer, zult Gij in deze tijd 

het koninkrijk van Israël herstellen?’ Jezus berispte hen dan ook vlak 

vóór zijn Hemelvaart. Hij verweet hun het ongeloof en de verstoktheid 

van hart, omdat zij de drie vrouwen niet hadden geloofd, die Hem na de 

verrijzenis hadden gezien.  

Alle leerlingen hadden dan ook gespot met de eerste verhalen der van 

het graf teugkerende vrouwen. ‘Toen zij hoorden, dat Hij leefde en door 

haar was gezien, Geloofden zij het niet.’ ‘Zij hielden haar woorden voor 

beuzelpraat en zij Geloofden haar niet.’ De Emmaüsgangers herkenden 

Hem evenmin als Magdalena en zij klaagden tegen Hem over hun ont-

moediging als kleingelovige kinderen. Verdrietig waren zij, teleurgesteld 

in hun verwachting van een hersteld Israël. Voor hen was Hij dood, nu 

al de derde dag; er gingen geruchten van weer leven, maar niemand 

heeft Hem gezien. Aan het meer was het alleen Johannes – weer 

Johannes! – die Hem herkende: ‘Het is de Heer!’ Dit was weer een blijk 

van de waarheid, vervat in het woord van de Apostel Paulus: ‘Met het 

hart gelooft men ter rechtvaardiging.’  

Bij Johannes, die ook onder het Kruis stond, school nog het meeste Ge-

loof. De anderen waren daar ver van verwijderd. Betekent de gang van 

Petrus en van de andere leerlingen naar het meer, waar zij het oude am-

bacht weer opnamen en gingen vissen – ná de verrijzenis en ná de ver-
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schijningen ook – niet, dat zij nog maar zeer zwak en onvolmaakt ge-

loofden? Anders waren zij zich meer bewust geweest van hun priester-

schap en apostelambt, en waren zij mensen gaan vragen in plaats van 

vissen. Maar zij vissen rustig op het meer, alsof er geen Verlossing heeft 

plaats gehad, waarvan zij de uitdelers moesten zijn, alsof er geen Kerk 

gesticht was, waarvan zij de beheerders moesten wezen. Zij moesten 

bijna gedwongen worden tot een Geloof, tegen hun zin in, dat níet uit-

ging naar een werelds rijk, en tegen hun angst in, welk hen bedreigde 

met een zelfde lot als Jezus trof. Zij deden dit niet graag. Het veroor-

zaakte last, en daarom verzetten zij zich tot het uiterste. De Geest van 

kracht en sterkte, aanwaaiend in een hevige wind en opgloeiend in vu-

rige tongen, zou dit verzet pas breken, de zin doen keren, de angst weg-

blazen.  

De leerlingen waren in hun ongelovigheid echt kinderen van hun tijd en 

van hun omgeving. Want wij weten, dat ook de leiders der Joden en het 

volk zelf die verrijzenis niet wilden, er niet in geloofden. Wel vreesden 

zij een list, waarmee men zou proberen het volk wijs te maken dat Jezus 

verrees, zoals Hijzelf wel eens had gezegd. Zij probeerden daarom die 

verrijzenis, die voor hen maar kon bestaan in een banale diefstal van Je-

zus’ lijk door de leerlingen, te verhinderen met zegel en wacht, en vol-

gens hun dwaze opdracht bewaken de soldaten het graf, - misschien de-

zelfde die zijn beulen waren – om Jezus het verrijzen te beletten. Zij wer-

den zich niet ervan bewust hoe belachelijk zij waren, toen zij dit pro-

beerden tegen te houden, tegen de Heer van leven en dood. Het is be-

grijpelijk: zij meenden de Heer van het leven te hebben overwonnen in 

de dood die zij Hem aandeden; zij hoopten de Heer van het leven te be-

teugelen door een graf waarin zij Hem gevangen trachtten te houden. 

Wat ijdel pogen! Want als Jan Engelman zingt in zijn Paaslied Haec Dies2: 

‘De dood, de duist’re’, hield Hem niet.’ Dan kon hij doorzingen, zoals hij 

inderdaad deed: ‘Geen steen, geen wade of breidel!’ Wie de dood niet 

kon vasthouden, hoe zouden de mensen hem vasthouden? Neen: ‘Hij 

steeg als ‘t eerste merellied!’ onbedwongen, onversaagd, ongebonden.  

Wat heeft die eerste ongelovigen toch dezelfde dwaling parten gespeeld, 

dat het de laatste ongelovigen der moderne wetenschap nog doet! Waar-

                                                                 
2
 Uit: Bij de Bron, bl.10-11. Jan Engelman leefde van 1900 tot 1972. 
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vandaan komen al deze vergissingen in het lijden en bij de verrijzenis? 

Zij worden begrijpelijk vanuit dit simpele feit: allen – behalve Jezus – 

beoordeelden God naar menselijke maatstaf. En dat oordeel is weer te-

rug te voeren op een ander feit: dat allen – behalve Jezus - niet leefden 

volgens God, maar volgens zichzelf. Geen één van allen geloofde er, had 

een gaaf en tegelijk levend Geloof. De trek naar zichzelf gaat soms schuil, 

en sommigen weten die trek beter te verbergen dan de beulen, die zich 

voor de dwaze bewaking en voor de verspreiding van domme leugens 

laten vangen met geld - stom geld, dat eens de Lijdende verried en het 

nu de Verrezene weer wil doen. Die trek naar zichzelf is nú nog in de 

wereld en deze maakt dat de Verrijzenis voor haar onverstaanbaar is.  

De Verrijzenis is nu eenmaal enkel voorwerp van Geloof, ja, kernpunt 

ervan zelfs. Wij hebben héél ons Geloof nodig, om te zien en te aanvaar-

den, dat Jezus verrezen is voor God!, enkel voor God, om te leven voor 

God, enkel voor God! Want die houding, welke God tot maatstaf neemt 

bij alles, ligt onze natuur nooit, die het liefst op zichzelf teruggrijpt en op 

zichzelf terugvalt. Die houding lag Jezus wel: Diens hele leven, hele Lij-

den en ook zijn Verrijzen was voor God. Dat voor God-zijn zal daarom 

tevens zijn loon wezen, als Hij gaat zetelen naast Zijn Vader, waar God 

alles in allen is, ook in Hem. Zo heeft Jezus in sterven en verrijzen ons 

allen de Hemel voorgeleefd.   (Prof. Dr. K. Steur, Seminarie Warmond) 

 

 

 

 

‘WEES gegroet, Vrouwe, Heilige Koningin, Heilige Moeder Gods, Maria, 

die maagd zijt en kerk geworden, uitverkoren door de allerheiligste Va-

der uit de hemel. Hij heeft u gewijd met zijn allerheiligste beminde Zoon 

en de Heilige Geest, de helper. In u was en is alle volheid van genade en 

al het goede … Heilige Maagd Maria, onder de vrouwen op de wereld is 

niemand geboren die gelijk is aan u, dochter en dienares van de aller-

hoogste verheven Koning, de hemelse Vader, moeder van de allerheilig-

ste Heer Jezus Christus, bruid van de Heilige Geest…’  
(H. Franciscus van Assisi)  
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Haec Dies 

 

DE dood, de duist're, hield Hem niet, 

geen steen, geen wade of breidel – 

Hij steeg als 't eerste merellied, 

want was dit wonder niet geschied: 

zijn woorden bleven ijdel. 

 

En alle leven is in 't Woord 

voor wie zijn ziel kan dragen 

zoo nieuw als lied'ren die men hoort 

wanneer de merel, ongestoord, 

het lente-licht ziet dagen. 

 

O licht, o lied, o merelkeel 

die voor den grafsteen beven – 

was ooit een menschenwoord te veel 

wanneer het voor een enkel deel 

in Zijn geluk wil leven? 

De Meesterzanger overal 

maakt dronken van geluiden, 

zij gaan als golven door het dal – 

o zingend hart, gij weet het al: 

de klok komt uit het Zuiden. 

Het ritselt reeds in de spelonk 

waar klare waters vloeien, 

een vlam sprong uit de tondelvonk, 

een lijkkleed zonk, het lichaam blonk, 

geslaakt zijn alle boeien. 

 

 

Hij stijgt, de horizon wordt rood, 

Zijn purp'ren wonden lichten – 

nu zweeft Hij boven hel en dood 

en maakt het exultemus groot 

in monden en gezichten. 

 

Geen mensch is zoo melaatsch en klein 

die hier niet kan genezen, 

want alle wonden worden rein 

en ieder ijdel woord een schijn 

als Christus is verrezen. 
    (Jan Engelman) 

 

  

DAT Jezus Christus de enige Middelaar is die rechten kan doen gelden en 

door zijn verdiensten ons de verzoening met God verworven heeft, wie 

ontkent dat? Het is echter niet katholiek te ontkennen, dat God er zijn 
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welbehagen in heeft de genaden te geven op voorspraak van de heiligen, 

en bijzonder van Maria, zijn Moeder, die Jezus zo graag door ons be-

mind en geëerd ziet. Wie weet niet, dat de eer die men aan een moeder 

geeft, terugvalt op de kinderen? ‘De glorie van de kinderen zijn hun ou-

ders’ (Spreuken 17,6). Daarom zegt de H. Bernardus: ‘Men moet niet 

denken dat, wie de moeder prijst, de glorie van de zoon verkleint; want 

hoe meer men de moeder eert, des te meer verheerlijkt men de zoon’. En 

de H. Ildefons zegt dat wij alle eer die wij geven aan de moeder van de 

koning, geven aan de zoon en de koning. Niemand twijfelt er immers 

aan dat door de verdiensten van Jezus aan Maria zoveel macht gegeven 

is, dat zij middelares werd van onze zaligheid: wel niet middelares die 

rechten kan doen gelden, maar bij genade en door voorspraak. Daarom 

kon Koenraad van Saksen haar noemen: ‘Aller-trouwste middelares van 

onze zaligheid.’ En de H. Laurentius Justinianus zegt: ‘Hoe zou zij niet 

vol van genade zijn, die de ladder is van het paradijs, de deur van de 

hemel, en de waarachtige bemiddelaarster tussen God en de mensen?’ 

(…) 

ZEKER, wij belijden dat Jezus Christus de enige Middelaar is ‘uit kracht 

van recht’, die ons door zijn verdiensten de genade en de eeuwige 

zaligheid verwerft. Maar wij zeggen tegelijk dat Maria middelares is ‘bij 

genade’, en dat - ook al verkrijgt zij alles wat zij verwerft door de 

verdiensten van Jezus Christus (vandaar dat zij alles vraagt en afsmeekt 

in de naam van Jezus Christus) - wij toch alle genaden waar wij om 

bidden, verkrijgen door middel van haar tussenkomst.  
     (Uit St. Alph. de Liguori, De heerlijkheden van Maria) 

 

Magische Miniaturen in het Catharijneconvent 
 

KENT u De gouden danser van koning David? Hij is nog maar pas 'ont-

dekt' in een dominicaner brevier van rond 1275, verlucht met miniatu-

ren. Op een ervan - de grote beginletter E van psalm 80 - bespeelt koning 

David een klokkenspel. De bladzijde is verder versierd met figuurtjes op 

roodblauwe uitlopers, dansend op de vrolijke tonen van twee vedelspe-
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lers. De jonge danser in zijn glanzend gouden monnikgewaad, in stac-

cato pose en met blosje op de wangen, kozen de tentoonstellingsmakers 

als beelddrager van Magische miniaturen. Nu zie je hem op affiches, 

brochures en cataloguskaft, tot de tekstbordjes op de expositie toe. 

Wat een schat aan verluchte manuscripten ligt er open. Vervaardigd in 

de Zuidelijke Nederlanden - Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Luik, 

Artesië - in de periode 9de-16de eeuw. Het merendeel stamt uit de 15de 

eeuw, de laatste bloeiperiode van de miniatuurkunst in Vlaanderen. Ooit 

waren ze eigendom van kloosters en kerken, en de trots van de Bour-

gondisch hertogelijke familie en hoge adel - sommigen waren echte bi-

bliofielen. Later pronkte de al evenzeer op status beluste rijke burgerij 

met boeken. Na veel omzwervingen zijn ze nu het kostbaar bezit van 

Nederlandse bibliotheken en musea.  

Ruim zestig manuscripten plus een tiental losse miniaturen werden ge-

kozen; sommige lijvige folianten, andere van handformaat. In een kleu-

rige, bloemrijke ambiance stralen de kleuren en glanst het bladgoud. De 

bezoeker wordt welkom geheten door een helling vol bloemen, die te-

vens achtergrond is van een rond 1530 gemaakt Brabants getijdenboek. 

Het ligt opengeslagen op juni, voorgesteld als een glooiend landschap 

met vooraan een boer en boerin bij het maaien. Je beziet dit zomers tafe-

reeltje als door een rondboogpoort: de zongele sierrand waarop de mini-

aturist vers geplukte bloemen heeft gestrooid. Zulke rondbogen 

verdelen, zaalhoog uitvergroot, als coulissen een langgerekte 

expositieruimte, kleurig perspectief. In de andere zalen laten uitvergrote 

miniaturen letterlijk tot in detail zien hoe vakkundig boekverluchters te 

werk gingen. Magische miniaturen is prachtig én leerzaam door de speelse 

aandacht voor de kunstambachtelijke kant: wie en wat komt er niet 

kijken bij de productie van boeken met miniaturen. Ook komen 

interessante aspecten aan bod als wetenschappelijk onderzoek en 

verzamelhistorie. Middeleeuwse boekverluchting is kleinkunst van kali-

ber. Al is er ook veel middelmatigs gemaakt. Dat 'klein' betreft het 

formaat. Niet het artistieke gehalte, want het beste van de 

miniatuurschilderkunst op roomblank perkament valt - als voorloper 

van die op paneel en doek - niet genoeg naar waarde te schatten. 

Miniaturen geven op haast intieme wijze een beeld van de tijd van 
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ontstaan. Een tijd waarin hoofs en volks, 

goed en kwaad, fantasie en werkelijkheid, 

vreugde en tragiek, het goddelijke en de 

strijd om het bestaan zich voordoen in al 

hun wisselvalligheid en bonte 

verscheidenheid. Ze illustreren Bijbels, 

gebedenboeken, moralistische en 

theologische teksten. In kronieken lichten 

ze de politieke ontwikkelingen en 

machtsverhoudingen erin toe. Vertellingen 

en heldenverhalen in letterkundige 

werken worden met miniaturen 

aanschouwelijk gemaakt. In geleerde 

boeken verduidelijken ze hoe kosmos, 

aarde en natuur in elkaar steken, zoals in Miroir historial van Vincent van 

Beauvais, om zijn encyclopedische kennis een monument van 

geleerdheid genoemd. De verbeeldingskracht van de miniatuurschilders 

lijkt onbegrensd. In de Nederlanden getuigt de miniatuurkunst 

bovendien vanaf de late 14de eeuw van een opmerkelijk gevoel voor 

realisme - een ontwikkeling waar de Vlaamse primitieven niet vreemd 

aan zijn. Het oudste handschrift hier is het Evangeliarium van Egmond. 

Deze kerkschat werd in de 9de eeuw in Reims geschreven en kreeg er 

nadien elders een aantal miniaturen bij ingebonden. Rond 975 kwam het 

boek in bezit van Dirk II, graaf van Holland. Hij voorzag het van een 

pronkband en schonk het aan de benedictijnenabdij van Egmond bij de 

inwijding van de herbouwde abdijkerk. Om dat te memoreren liet de 

graaf er twee in Gent vervaardigde miniaturen aan toevoegen. Op de ene 

leggen Dirk en zijn Vlaamse vrouw Hildegard dit evangeliarium op het 

altaar in de abdijkerk - een heel ongebruikelijke geste om af te beelden. 

Op de andere vragen beiden de heilige Adelbert als patroonheilige van 

de abdij, bij Christus om voorspraak 'opdat Hij hen rechtvaardig zal 

gedenken in eeuwigheid', zegt de bijgaande tekst.  

Niet alleen kloosters leverden doorgaand onontbeerlijke boeken. Ook 

lekenscriptoria voerden na verloop van tijd werk uit voor religieuze en 

wereldlijke opdrachtgevers. Op verzoek van boekenliefhebber Philips 

 
Trivulzio Getijdenboek, Johannes 

op Patmos, Zuidelijke Nederlan-

den, circa 1465, Collectie Ko-

ninklijke Bibliotheek, Den Haag 
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van Kleef werd de 13de-eeuwse allegorische Roman de la Rose in 1500 in 

Henegouwen in eigentijds Frans proza vertaald en verlucht. Van Kleef 

liet zich portretteren in een landschap, zittend voor zijn legertent terwijl 

hij zijn boek aanneemt uit handen van de auteur. Of zie Boccaccio’s De-

camerone in een 15de-eeuwse uitgave. Op een miniatuur staan bij een 

kerk in Florence drie jonge mannen te overleggen en zeven vrouwen, op 

het punt de stad te ontvluchten vanwege de pest. Nadien zouden ze 

neerstrijken in een villa buiten de stad en elkaar de vaak ondeugende 

verhalen vertellen die in de Decamerone staan opgetekend. De op-

drachtgever liet zich bescheiden in een hoekje afbeelden, biddend dat de 

plaag voorbij zou gaan. Het boek is van groot formaat, geschikt om uit 

voor te lezen. Bij de maaltijd of in plezierig gezelschap, destijds heel ge-

woon.  

Van de 13de-eeuwse Vlaamse dichter Jacob van Maerlant is er Der natu-

ren bloeme. Een encyclopedisch werk geschreven voor de Zeeuwse ridder 

Nicolaas van Kats. Alle kennis over de natuur in al zijn vormen in 16.500 

verzen. Ook verre vreemde volkeren en allerlei bizarre, onmogelijke 

schepsels beschrijft hij en zie je erin afgebeeld.  

Getijdenboeken zijn de meest voorkomende werken. Ze bestaan in aller-

lei varianten. Van eenvoudig verluchte, zoals dat uit Mariënwater bij 

Rosmalen, tot het Lochorst-getijdenboek, het Trivulzio-getijdenboek en 

andere luxe edities waarvoor je ogen tekort komt. Het laatst genoemde is 

opengeslagen bij een weids landschap op Patmos, waar een engel Johan-

nes helpt bij het schrijven van zijn Apocalyps.  

Van de meeste miniaturisten weten we niet hoe ze heetten. Ter compen-

satie gaf de kunstgeschiedenis een aantal van hen fantasievolle noodna-

men: de Meester van… enz. Een aantal kennen we wel: Willem Vrelant 

en Simon Bening bijvoorbeeld, en - zij werkten mee aan het Trivulzio-

getijdenboek - Lieven van Lathem en Simon Marmion, die in Valencijn 

werkte en tevens een briljant paneelschilder was. (A.v.G.)  

 

Magische miniaturen, t/m 3 juni in Museum Catharijneconvent, Utrecht, 

www.catharijneconvent.nl 

 
 

http://www.catharijneconvent.nl/
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 ‘DOOR de allerheiligste Maagd Maria is Jezus ter wereld gekomen, door 

haar moet Hij ook in de wereld regeren’ (nr.1). ‘Door Maria is het heil van 

de wereld begonnen, door haar moet het ook voltooid worden.’ (nr.49) 

‘Jezus Christus, onze Verlosser, waarlijk God en waarlijk mens, moet het 

laatste doeleinde zijn van al onze devoties. Indien wij ijveren voor een 

degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … 

om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te 

dienen’ (nr. 62). ‘…datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij 

verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en 

wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria’ (nr. 

126). ‘Het is Jezus die ons verlost, die ons ophelpt naar de Vader; we 

steunen helemaal op de verdiensten van Jezus’ (nr. 84). ‘Door Maria is 

Jezus Christus tot ons gekomen, door haar moeten wij tot Hem gaan’ (nr. 

85). ‘Hoe meer een ziel aan Maria is toegewijd, des te meer zal zij aan 

Jezus Christus toegewijd zijn’ (nr. 120). ‘Zij zullen het tweesnijdend 

zwaard van Gods woord in de mond houden, de bebloede standaard 

van het kruis op hun schouder dragen, het kruisbeeld in de rechter-, de 

rozenkrans in de linkerhand, de heilige namen van Jezus en Maria in het 

hart en de zedigheid en versterving van Jezus Christus in heel hun 

gedrag… Zij zullen opstaan op bevel van de Allerhoogste en Maria zal 

hen vormen om Gods rijk over dat van de goddelozen uit te breiden’ (nr. 

59).        (St. Louis-Marie Grignion de Montfort)  

 

Over de mistroostigheid3 

 

OM de ziel te zuiveren van elke vorm van eigenliefde, en om haar te 

doen groeien in de ware liefde tot Hem, kan God Zijn uitverkoren zielen 

de geestelijke troost onthouden in het gebed en in haar geestelijke oefe-

ningen. Wij zullen hier zien hoe de ziel zich moet gedragen in dergelijke 

omstandigheden, wanneer de ziel vertroosting vindt in het gebed, maar 

ook wanneer de ziel een somtijds langdurige beproeving van trooste-

loosheid moet doormaken. 
                                                                 
3
 Met dank aan http://www.sodalitium.cloud/voor-uw-gebedsleven/ 
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Men bedriegt zich, zegt de Heilige Franciscus van Sales, wanneer men 

zijn godsvrucht wil beoordelen volgens de inwendige troost, die men 

gewaar wordt. De ware godsvrucht bestaat in het vaste besluit, om alles 

te volbrengen, wat aan God behaagt. God trekt de zielen welke hij het 

meest bemint, door dorheid tot zich. De gehechtheid aan onze ongere-

gelde neigingen belet ons het meest te komen tot de ware vereniging met 

God. Vandaar dat, wanneer de Heer een ziel tot Zijn volmaakte liefde 

wil trekken, Hij haar tracht te ontdoen van alle gehechtheid aan de 

geschapen goederen. Zo ontneemt Hij haar dan eerst tijdelijke goederen, 

wereldse vermaken, eer, vrienden, bloedverwanten en lichamelijke 

gezondheid. Door dergelijke middelen onthecht Hij haar van al het 

geschapene, zodat zij al haar neigingen alleen op Hem vestigt. 

Opdat zij zich vervolgens zou hechten aan de geestelijke goederen, doet 

Hij haar in het begin vele vertroostingen smaken, en geeft haar over-

vloed van tranen en tedere godsvrucht, zodat de ziel zich daarop van 

alle zinnelijke genoegens tracht te verwijderen, en zich zelfs zoekt te 

kastijden door werken van boetvaardigheid, door vasten, door het dra-

gen van ruwe klederen, en lijfkastijdingen. In dat geval is het nodig, dat 

de biechtvader haar in toom houdt, en haar verbiedt die verstervingen te 

verrichten, of ten minste niet alle te veroorloven welke zij verlangt, om-

dat zo iemand zeer gemakkelijk door overdrijving zijn gezondheid zou 

kunnen schaden. Dit is een list van de duivel. Wanneer deze ziet dat ie-

mand zich aan God overgeeft, en bemerkt dat God hem met Zijn liefko-

zingen troost die Hij gewoon is aan de beginnelingen te schenken, dan 

tracht die vijand hem ten onder te brengen door overdreven boetewer-

ken, opdat hij zich daardoor een ziekte op de hals zou halen, en zo niet 

alleen zijn boetvaardigheid, maar ook het gebed, de Communie en al zijn 

godvruchtige oefeningen achterwege laat, en zo tot zijn vorig leven zou 

terugkeren. 

Daarom moet de biechtvader het plegen van boetewerken aan zulke 

personen zeer spaarzaam toestaan en hen in tegendeel vermanen, om 

zich inwendig te versterven door met geduld versmadingen en 

tegenspoed te verdragen, door te gehoorzamen aan haar overheid, door 

de nieuwsgierigheid in het zien en het horen te bedwingen, en dergelijke 
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zaken meer. (De inwendige verstervingen zijn het meest noodzakelijk tot 

de volmaaktheid; doch de uitwendige zijn daarom niet minder nodig. De 

H. Vincentius à Paulo zei, dat wie de uitwendige verstervingen niet 

beoefent, zich noch door inwendige, noch door uitwendige 

verstervingen versterven zal. De H. Joannes van het Kruis zegt, dat een 

biechtvader, die de kastijdingen van het vlees veracht, al zou hij 

wonderen verrichten, toch geen geloof zou verdienen. Doch keren we 

naar ons punt terug:) 

Wanneer een ziel zich aan de Heer geeft, en in het begin het aangename 

smaakt van de voelbare vertroostingen, waarmee de Heer haar tot zich 

tracht te trekken, om haar alzo van de aardse genoegens te onthechten, 

dan verwijdert zulk een ziel zich van de schepselen en hecht zij zich aan 

God. Evenwel geeft zij zich aan God op een gebrekkige wijze, meer 

getrokken door die geestelijke vertroostingen, dan door een oprechte wil 

om aan God genoegen te geven. Zij bedriegt zich wanneer zij gelooft, dat 

naarmate zij meer behagen vindt in haar godsvrucht, zij ook God des te 

meer bemint. Vandaar dat, wanneer zij gestoord wordt in die 

oefeningen, waarin zij haar geestelijk voedsel vond, en zij andere werken 

moet verrichten volgens de gehoorzaamheid of uit liefde of wegens de 

plichten van staat, zij zich daarover bedroeft. 

Het is een algemeen gebrek van onze ellendige mensheid, dat wij in elke 

daad onze zelfvoldoening zoeken. Wanneer men in zijn godsvruchtige 

oefeningen niet meer die genoegens smaakt, dan vermindert men deze 

oefeningen, en terwijl men ze van dag tot dag vermindert, laat men ze 

soms uiteindelijk geheel achterwege. Dit is het ongeluk van vele zielen, 

die door God tot zijn liefde geroepen, op de weg van de volmaaktheid 

beginnen te wandelen; zij volgen deze weg zolang de geestelijke troost 

voortduurt, maar zodra deze ophoudt, verlaten zij alles en keren naar 

hun vorig leven terug. Wij moeten ons overtuigd houden, dat de liefde 

tot God en de volmaaktheid niet bestaan in een teder gevoel en in 

vertroostingen, maar in het overwinnen van de eigenliefde en in het 

volgen van de Goddelijke Wil. De H. Franciscus van Sales zegt: God is 

even zo beminnelijk wanneer hij ons beproeft, als wanneer hij ons troost. 

Het is geen grote deugd, in die staat van troost zich te onthouden van 

zinnelijke genoegens, en beledigingen en tegenspoed te verdragen. 
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Tijdens die zoetigheden verdraagt de ziel alles, maar zij verdraagt dan 

dikwijls alles meer wegens de zoetigheden welke zij geniet, dan uit de 

kracht van een ware liefde tot God. Daarom trekt de Heer zich terug 

wanneer hij de ziel in de deugd wil bevestigen, en ontneemt hij haar het 

genot van die voelbare vertroostingen, ten einde haar alle gehechtheid te 

ontnemen aan haar eigenliefde, die zich in dit genot vergastte. Vandaar 

ook dat, terwijl een ziel eerst vreugde voelde in het verrichten van haar 

godsvruchtige oefeningen, van haar toewijding aan God, in haar 

vertrouwen en liefde tot God, dat zij later, wanneer die vertroostingen 

ophouden, diezelfde oefeningen met koelheid en moeite verricht, en 

verdriet voelt in de godvruchtigste oefeningen, in het gebed, in de 

geestelijke lezing, in de H. Communie, ja zelfs in dat alles niets dan 

duisternis en angst gewaar wordt, en het haar toeschijnt dat alles 

verloren is. Zij bidt en bidt, en is neerslachtig, en het schijnt haar als 

wilde God haar niet verhoren. 

Wat te doen in dergelijke omstandigheden? Hoe zich te gedragen, 

wanneer de ziel vertroosting vindt in het gebed, maar ook wanneer de 

ziel een somtijds langdurige beproeving van troosteloosheid moet 

doormaken? 

Wanneer de Heer ons door zijn barmhartigheid vertroost door een 

voelbare godsvrucht, en Hij ons de tegenwoordigheid van Zijn genade 

doet gevoelen, dan moet men die Goddelijke vertroostingen niet van de 

hand wijzen, gelijk sommigen dit ten onrechte beweerd hebben. Neen, 

nemen wij deze dankbaar aan, maar zorgen wij tegelijk, dat wij daarbij 

niet stilstaan enkel om deze te genieten en ons in het gevoel van die 

inwendige vertroostingen te verlustigen: want dit noemt de H. Joannes 

van het Kruis een geestelijke gulzigheid, die onvolmaakt is en aan God niet 

behaagt. Doen wij ons best om dat zinnelijk genot, dat wij in die 

zoetigheden smaken, uit onze gedachten te verbannen. En wachten wij 

vooral van te geloven dat God ons die gunsten bewijst, omdat wij ons 

beter dan anderen jegens Hem gedragen. Zulk een gedachte van 

ijdelheid zou de Heer noodzaken om zich geheel van ons terug te 

trekken, en ons in onze ellende te laten. Wel moeten wij Hem dan vurig 

bedanken, omdat zulke geestelijke vertroostingen grote gunsten zijn, die 

God aan de zielen schenkt en die alle rijkdommen en alle tijdelijke eer 
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verre overtreffen. Evenwel moeten wij ons niet bezig houden met 

behagen te scheppen in die voelbare genoegens, maar ons vernederen 

door ons de zonden van ons vorige leven voor ogen te stellen. Wij 

moeten alsdan geloven, dat de bewijzen van Gods liefde louter 

uitwerksels zijn van goedheid, en dat de Heer ons misschien door die 

vertroostingen begint te versterken, opdat wij daarna met geduld elke 

grote kwelling, die Hij ons wil toezenden, zouden verdragen. Daarom 

moeten wij ons dan aanbieden om alle uitwendige en inwendige smarten 

te lijden, welke Hij ons zal toezenden, gelijk ook alle ziekten, 

vervolgingen of ook geestelijke mistroostigheid, Hem zeggende: Zie mij 

hier, Heer! Doe met mij en met alles wat mij toebehoort, volgens uw 

welbehagen; geef mij de genade van U te beminnen en Uw Wil op volmaakte 

wijze te volbrengen; ik vraag U niets anders. 

Maar wat doet God, die wil dat de ziel nog meer gezuiverd wordt en van 

alle zinnelijke genoegens onthecht zal zijn, teneinde haar door een 

zuivere liefde geheel met zich te verenigen? Hij plaats haar in de 

smeltkroes der troosteloosheid, hetgeen bitterder is dan alle uit- en 

inwendige smarten, die iemand kan lijden. Hij laat haar in dikke 

duisternissen, te midden waarvan het schijnt dat de ziel God niet meer 

vindt. Zelfs staat God soms toe, dat de zij bovendien nog gekweld wordt 

door sterke zinnelijke bekoringen, gedachten van onzuiverheid, 

ongeloof, van wanhoop, of zelfs van haat tegen God, terwijl het haar 

toeschijnt, dat God haar van zich verstoten heeft en haar gebeden niet 

meer aanhoort. 

Wanneer nu een ziel die God liefheeft, dit ondervindt, moet dit haar niet 

beangstigen: zo vele kwellingen en bekoringen, zo vele pogingen van de 

boze vijand, zijn nog geen vrijwillige handelingen, en daarom ook geen 

zonden. Een ziel die Jezus Christus waarlijk bemint, stemt niet toe in die 

bekoringen, maar weerstaat ze. Doch door de duisternissen waarin zij 

zich bevindt, weet zij niets te onderscheiden, raakt in verwarring, en 

omdat zij vreest dat zij beroofd is van de genade, is zij in angst en 

terneergeslagen. Maar een goede biechtvader onderscheidt intussen zeer 

spoedig, dat bij de ziel die aldus door God beproefd wordt, alles slechts 

angst en vrees en geen waarheid is. 
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De Heilige Joannes van het Kruis schreef aan een door droefheid 

beproefde ziel het volgende, om haar te vertroosten: Gij zijt nooit in een 

betere toestand geweest dan op dit ogenblik, omdat gij nooit zo vernederd en van 

de wereld zo zeer onthecht zijt geweest. En nooit heeft men u als zo nietig 

beschouwd, als gij zelf thans meent te zijn. Nooit zijt gij ook zo onthecht geweest 

van uzelf, en hebt gij zo weinig uzelf gezocht. Kortom, denken wij niet, dat 

wij meer door God bemind worden, wanneer wij meer godsvrucht 

gevoelen, omdat de volmaaktheid niet dáárin bestaat, maar wel in het 

versterven van zijn eigen wil, om die te verenigen met de wil van God. 

In de staat van troosteloosheid moet de ziel dus geen gehoor geven aan 

de duivel, die haar inblaast dat God haar verlaten heeft, en evenmin 

moet zij het gebed verzuimen. De duivel zoekt dit te bewerken, om haar 

vervolgens in de afgrond neer te storten. De H. Theresia van Avila 

zegt: De Heer beproeft Zijn beminde zielen met dorheid en bekoringen. 

Wanneer deze dorheid ook het ganse leven blijft voortduren, moet de ziel nooit 

het gebed achterwege laten. Zij zal de tijd zien aanbreken, waarop haar zeker 

alles goed zal beloond worden. In zulke staat van droefheid, moet men zich 

vernederen door de gedachte, dat men verdient zo behandeld te worden, 

wegens de beledigingen die men God heeft aangedaan. Men moet zich 

vernederen en zich aan de Goddelijke Wil overgeven, zeggende: Zie mij 

hier, o Heer! Geef mij Uw genade, maak dat ik U beminne, en doe verder met mij 

gelijk het U behaagt. 

Wanneer de ziel zich dus in een zware mistroostigheid bevindt, moet zij 

niet verlangen te voelen hetgeen zij wil: namelijk Gods liefde en Zijn 

genade. Het is genoeg dat zij het wil, met het uiterste van haar wil; en zo 

moet zij zich geheel en al in de armen der Goddelijke goedheid 

overgeven. O, hoe aangenaam zijn aan God dergelijke oefeningen van 

vertrouwen en van overgeving, te midden der duisternissen van deze 

verlatenheid! Laten wij daarom vertrouwen stellen op God, die, gelijk de 

H. Theresia zegt, ons meer bemint, dan wij onszelf liefhebben.  
(H. Alfonsus van Liguori) 

 



Maria, ik wil zingen waarom ik u liefheb, waarom mijn hart ook juicht 

bij uw zo zoete naam, en waarom de gedachte aan uw grote luister mijn 



18 

 

ziel toch echt niet brengt tot een’ge soort van angst... Als ik uw leven 

naga in het Evangelie durf ik u aan te zien om naar u toe te gaan. ‘t 

Geloof uw kind te zijn wordt helemaal eenvoudig omdat ik u daar broos 

zie, lijdend net als ik. 

Gij hebt in Nazareth, o Moeder vol genaden, heel arm geleefd en niets 

speciaals verlangd. Vervoering, noch verrukking en geen wonderdaden, 

Vorstin der heiligen, sieren uw levenspad! Zeer groot is het getal der 

kleinen hier op aarde en onbevreesd richten hun ogen zich op u: want 

langs gewone wegen, hoogverheven Moeder, wilt Gij hen leiden naar het 

Koninkrijk van God.       (H. Theresia van Lisieux) 

 

 

 

‘Heer, ziet U niet dat wij vergaan?’4 

 

 

Luid klinken van allerlei zijden de beschuldigingen van dwaling en/of 

ketterij tegen de ‘pausen’, vanaf Johannes XXIII tot Franciscus I. Deze 

krijgt zelfs zo veel beschuldigingen van ketterij, dat hij verklaart de 

webstekken waarop ze staan niet te lezen… Maar, zoals Prediker schrijft, 

er is niets nieuws onder de zon. 

 

De H. Paus Pius X noemde het modernisme al het ‘verzamelbekken van alle 

ketterijen’, en excommuniceerde het modernisme. Wanneer dit in de 

documenten van Vaticanum II en de encyclieken daarna opduikt, 

moeten we niet verwachten dat het opeens ketterijvrij zou zijn. Daarom 

konden de dwalingen en/of ketterijen van de conciliekerkpausen al 

verwacht worden tijdens en direct na het Tweede Vaticaans Concilie. 

Vele concilieteksten bevatten dwalingen en/of ketterijen, die direct tegen 

het Woord van Jezus en het geloof ingaan. Een kleine greep (lichtgrijs 

zijn de Katholieke teksten, ongekleurd de modernistische, anti-

katholieke teksten): 

 

                                                                 
4
 Marc. 4, 38 
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Oecumene 
 

Het kan bijna onmogelijk gebeuren dat Katholieken die zich in enige 

vorm of daad van godsdienstoefening mengen met ketters of 

schismatici, waardig zouden mogen zijn om verontschuldigd te worden 

voor deze schandelijke misdaad.5  

[Het is een dwaling te zeggen dat] de mensen in het volgen van elke 

godsdienst de weg tot de eeuwige zaligheid vinden en de eeuwige 

zaligheid bereiken.6  

Bij sommige bijzondere gelegenheden, zoals bij gebedsoefeningen ‘voor 

de eenheid’ en op oecumenische bijeenkomsten is het geoorloofd en zelfs 

gewenst, dat katholieken zich met hun gescheiden broeders in het gebed 

verenigen.7 

Ook worden talrijke liturgische handelingen van de christelijke 

godsdienst bij onze gescheiden broeders voltrokken. Ongetwijfeld 

kunnen die op verschillende wijzen, naargelang van de structuur van 

een Kerk of een gemeenschap, werkelijk het leven van de genade 

voortbrengen en moeten zij geschikt worden geacht om de toegang tot  

de heilsgemeenschap te ontsluiten.8  

 

De moderne Wereld 

 

Het is niet passend dat de Kerk van God wordt veranderd volgens de 

fluctuaties van wereldse vereisten.9  

Geen mens kan twee heren dienen, want de ene dienen betekent de 

ander geringschatten. … Het is een grote misdaad om de trouw aan God 

terug te nemen om de mensen te plezieren10"   

 

De mensen hebben genoeg gehoord van de Rechten van de Mens; het is 

tijd dat ze horen over de rechten van God.11 
                                                                 

5 Paus Benedictus XIV, De Synodo Bk. VI, Hfd. 5, Art. 2, 1748. 

6 Paus Pius IX, Syllabus, #16, 1864 

7 Decreet over Oecumene, #8 

8 Idem nr. 3 
9
 Paus Pius VI, Quod Aliquantum, 1791. 

10 Paus Leo XIII, Sapientiæ Christianæ, #6&7, 1890. 

11 Paus Leo XIII, Tametsi, #13, 1900. 
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… de Kerk … kan … ook door de ontwikkeling van het menselijke 

sociale leven worden verrijkt … om deze instelling dieper te kunnen 

kennen, beter tot uitdrukking te kunnen brengen en doelmatiger aan 

onze tijd te kunnen aanpassen…12 

… kunnen de christenen niets vuriger verlangen dan om de mensen van 

de huidige wereld nog edelmoediger en doeltreffender te dienen.13 

Op grond van het evangelie dat haar is toevertrouwd, proclameert de 

Kerk de rechten van de mensen. 14 

 

Vrijheid van godsdienst 

 

… aarzelen zij niet de onjuiste mening voor te staan een mening hoogst 

verderfelijk voor de Kerk en het heil van de zielen, …namelijk dat de 

vrijheid van geweten en godsdienst een recht is, aan iedereen eigen, 

hetwelk bij de wet moet afgekondigd en vastgelegd worden in elke goed 

ingerichte maatschappij 15  

[Het is een dwaling te zeggen dat] het in onze tijd geen nut meer heeft 

de katholieke godsdienst als enige staatsgodsdienst te laten gelden met 

uitsluiting van alle andere erediensten.16  

Mensen die echt in God geloven moeten... begrijpen dat verschillende 

manieren van aanbidden... niet alle even waar, even goed, en even 

aanvaardbaar kunnen zijn.17 

 

… de menselijke persoon heeft recht op godsdienstvrijheid…. Dit recht 

van de menselijke persoon op godsdienstvrijheid moet in de juridische 

ordening van de maatschappij zo worden erkend, dat het burgerrecht 

gaat worden.18 

 

                                                                 

12 Pastorale Constitutie over de Kerk in de Wereld van deze tijd, #44 

13 Pastorale Constitutie over de Kerk in de Wereld van deze tijd, #93 

14 Pastorale Constitutie over de Kerk in de Wereld van deze tijd, #41 

15 Paus Pius IX, Quanta Cura, #3, 1864. 

16 Paus Pius IX, Syllabus Errorum, dwaling 77, 1864 

17 Paus Leo XIII, Immortale Dei, dwaling 31, 1885 

18 Verklaring over de godsdienstvrijheid, #2 
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Het is de openbare macht geenszins geoorloofd … de burgers het 

belijden of verwerpen van een godsdienst op te leggen. 19 

Het recht van alle religieuze instellingen op godsdienstvrijheid moet 

worden erkend en in de praktijk effectief worden gemaakt.20 

 

Collegialiteit 

 

De autoriteit van Petrus en zijn opvolgers is volkomen en het hoogst. De 

bisschoppen … ontvangen geen volkomen, of universele, of hoogste 

autoriteit. 21 

Samen met zijn hoofd, de Paus van Rome, … is de orde van bisschoppen 

draagster van de opperste en volle macht over de wereldkerk.22 

 

Waarheid 

 

Christus heeft alle waarheid toevertrouwd aan Zijn Kerk23 

 

Christenen zijn met de rest van de mensen verbonden in het zoeken naar 

de waarheid.24  

 

Tijdens Vaticanum II begon zich een geest te roeren, die anti-katholiek is. 

Is het niet verschrikkelijk, dat onze Nederlandse kardinaal Alfrink en de 

Belgische kardinaal Suenens daar een hoofdrol in speelden? 

 

Die opstandige geest is en wordt genoemd: de Geest van Vaticanum II. 

We zien dat de bisschoppen van Vaticanum II onder de leiding van die 

geest geen vernieuwing van de Katholieke Kerk hebben tot stand 

gebracht, maar in plaats daarvan een nieuwe religie hebben 

voortgebracht, met zijn eigen soort bestuur, leerstellingen, en eredienst, 

alle in tegenstelling met het Katholieke Geloof! 

                                                                 

19 Verklaring over de godsdienstvrijheid, #6 

20 Verklaring over de godsdienstvrijheid, #4&6 

21 Z.H. Paus Leo XIII, Satis Cognitum, #14, 1896 

22 Dogmatsiche Constitutie over de Kerk, #22. 
23 Paus Pius XII, 1956 
24

 Pastorale Constitutie over de Kerk in de Moderne Wereld, #16. 
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Hoe kon dat gebeuren? Vanaf het begin – kunnen we nu terugkijkend 

zeggen - waren er sluwe bisschoppen en kardinalen die toestuurden naar 

een geheel nieuwe kerk: een algemene, universele, oecumenische, alle 

geloven omvattende éénwereldkerk. We kunnen zelfs zien dat de 

‘concilieteksten … geredigeerd zijn op een manier die voldoende 

traditioneel was om over gestemd te worden door een quasi-unanimiteit, 

en toch op een manier die listig genoeg was om, zoals het vervolg heeft 

aangetoond, de latere ontwikkelingen mogelijk te maken die ten tijde 

van het concilie door de concilievaders geweigerd zouden zijn.25  

We zien de conciliekerk zich steeds verder verwijderen van de Rooms-

Katholieke Kerk. Ze heeft haar eigen, geheel van de katholieke opvatting 

verschillende (oecumenische) opvatting over de Kerk, haar eigen 

(oecumenische) ‘paus’ (die niet beantwoordt aan de Rooms-Katholieke 

leer over het pausschap), haar eigen sacramenten (die verdraaid veel 

lijken op maar essentieel compleet verschillen van de Rooms-Katholieke 

sacramenten, zie de bijlage bij deze aflevering van Introibo), haar eigen 

leer, enzovoorts). 

 

En de Katholieke Kerk dan? Ja, die bestaat nog steeds, en zij zal niet 

eerder vergaan dan wanneer het Laatste Oordeel daar is. Waarin bestaat 

zij? Zij bestaat in de gelovigen die nog steeds geloven wat de Katholieke 

Kerk altijd geleerd heeft en moet leren: dat er maar één Verlosser is, 

maar één weg naar de Vader: Jezus Christus. Dat Die alleen de 

Katholieke Kerk gesticht heeft en haar opgedragen het Evangelie te 

verkondigen aan alle mensen, en hun te leren alles wat Hij heeft 

opgedragen. Dat Hij de door een tot Offerpriester gewijde priester 

geconsacreerde hostie is en dat Zijn Bloed de idem dito geconsacreerde 

wijn in de kelk is. Kortom, die geloven 'quod ubique, quod semper, quod ab 

omnibus creditum est' (Vincentius van Lérins, 5e eeuw), ofwel wat ‘altijd 

en overal, altijd en door allen geloofd is.’  

 

Ons geloof kan niet anders dan Vaticanum II afwijzen. En dat mogen en 

moeten wij zelfs. Zoals moraaltheoloog en kerkjurist John Daly schrijft: 

 

                                                                 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincentius_van_L%C3%A9rins


23 

 

‘Het is voor elke katholiek, zelfs een leek die niet gestudeerd heeft, zeker 

mogelijk in enkele (maar zeker niet alle) gevallen te herkennen wanneer 

iemand een ketter is.26 Men is zelfs verplicht op zijn hoede te zijn voor 

hen,27 vooral onder de clerus,28 en als men er een of meerderen 

geïdentificeerd heeft, het contact met hen te verbreken wanneer de 

ketterij en de volharding volkomen duidelijk zijn. Het herkennen van 

een ketterij en van ketters en schismatici is niet altijd een kwestie van 

mening of keuze. Waar de feiten bekend en zeker zijn, is men verplicht 

ernaar te handelen. Zwijgen of achterhouden is in zulke gevallen een 

zonde wanneer dat instemming impliceert of schandaal riskeert. Van de 

andere kant moet men op zijn hoede zijn voor de normale zwaktes om 

voor zeker te houden wat in werkelijkheid twijfelachtig is, en om te 

veronderstellen dat een idee een ketterij is, enkel omdat het logisch lijkt 

dat het leidt tot ketterij, wat bepaald niet hetzelfde is. Alvorens te 

handelen in elk geval dat niet uiterst eenvoudig en duidelijk is, moet 

iemand die niet gekwalificeerd is zichzelf volledig vertrouwd maken 

met hoe de heiligen gehandeld hebben, en met de mate waarin 

twijfelachtige ideeën traditioneel getolereerd zijn totdat ze regelrecht 

veroordeeld werden, en dat uitgegaan is van goede trouw.’29  

 

Zaak dus, om twijfels en onzekerheden aangaande ketterijen te 

bespreken met priesters uit de traditie, die zijn opgeleid om het 

modernisme in al zijn vermommingen te herkennen. Nog steeds zijn er 

zulke priesters, gewijd zijn door geldige bisschoppen volgend de ritus 

van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus geen ‘leken’ die mogen ‘voorgaan 

in de vergadering van de gelovigen’, maar echte Offerpriesters, die 

gewijd zijn om ‘het Heilig Misoffer op te dragen voor de levenden en de 

doden,’ en geen modernistische, die enkel gewijd zijn om ‘voor te gaan 

in de vergadering van de gelovigen.’30 

 
                                                                 
26

 H. Paus Paulus IV, Cum Ex Apostolatus Officio; Denzinger 1105 
27

 Gal. 1:8, 2 Joh. 1:10, Mat. 7:15 
28 Hand. 20:28vv 
29

 http://space.net.au/~nethow/Sede/Aquinas%20Site/bscomment.html; dank aan K.M. voor dit citaat 
30

 Zie voor de verschillen tussen de Rooms-Katholieke Sacramenten en die van de conciliekerk de bij 

deze uitgave van Introibo gevoegde Introibo Extra met een studie daarnaar door o.m. de theologisch 

auteur J. Rothkranz 

http://space.net.au/~nethow/Sede/Aquinas%20Site/bscomment.html


24 

 

Er zijn dus traditionele Rooms-Katholieke bisschoppen, al is daar 

discussie over. Maar zij wijzen de conciliekerk af, met haar ketterse 

‘paus’ en ‘bisschoppen’, haar ‘Mis ‘van Luther en haar dialoog. 

 

Wij hebben gehoord dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen 

overweldigen.31 Maar wat zijn die poorten der hel? Op het Tweede 

Concilie van Constantinopel in 553 noemde Paus Vigilius de ‘tongen van 

ketters’ de poorten van de hel. En Paus St. Leo IX verklaarde in 1053 in In 

terra pax hominibus dat de poorten van de hel ‘de twistgesprekken van 

ketters’ zijn. 

 

De poorten van de hel zijn de ketterijen en de tongen van hen die ze 

uiten. Horen we dus een ‘concilie,’ of ‘pausen’, ‘bisschoppen’ of 

‘priesters’ ketterijen uiten, dan doen we er het best aan hard te vluchten. 

De hel zelf zit ons dan op de hielen…Zolang wij hard genoeg vluchten 

bestaat de Katholieke Kerk nog.  

 

Laten we ons dus goed verdiepen in ons Katholieke Geloof. Helaas 

moeten we ons dan vaak beperken tot boeken van vóór Vaticanum II. De 

oude catechismus – wie heeft hem nog? Hij is bij ons verkrijgbaar. In een 

volgend nummer zullen wij een lijst geven van Nederlandstalige goede 

boeken over het Geloof, die nog verkrijgbaar zijn. 

 

Zal het schip der Kerk vergaan? Nee! - dat is een geloofszekerheid. Dat is 

ook óns geloof. Maar dan moeten we wel de ketters en ketterijen mijden 

als de pest. En werken aan onze opdracht, om ons geloof door te geven 

aan tijdgenoten en de generaties na ons. Daaraan probeert Trouw 

Katholiek met uw hulp en steun een kleine bijdrage te leveren.  

 

Laten we daarbij denken aan onze priesters. ‘De duivel bekoort één 

priester meer dan honderd leken… Hij weet dat de herder wegnemen  

betekent dat de kudde verdwaalt.32 Met hoeveel meer ijver zien we hem 

dit niet doen sinds Vaticanum II? Te veel van onze pastoors zijn 

                                                                 
31 Math. 16, 18 

32 H. Alphonsus de Liguori 
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gezwicht, en hun parochiekerken zijn even later gesloten.  Mogen de 

weinige goede priesters die er (nog) zijn gesteund worden door ons 

gebed en onze financiën.       (P.v.I.) 

 

 

 

WIE ook maar één punt van de door God geopenbaarde waarheden van 

de hand wijst, verzaakt in volle werkelijkheid het geloof heel en al, want 

hij weigert God te erkennen in zoverre deze de hoogste waarheid is en 

de eigenlijke beweeggrond van het geloof.33 

 

 

De Twaalf Listen van de Anti-Christ  

om de Christenen te vernietigen34 

IEMAND heeft ooit gezegd dat de grootste list van de duivel is, dat hij de 

wereld ervan overtuigd heeft dat hij niet bestaat. Op dezelfde manier zal 

de grootste list van de Anti-Christ zijn, dat hij de mensen ervan zal 

weten te overtuigen dat hij de verlosser van de wereld is, in plaats van 

zijn vernietiger. Dat zegt Mgr. Fulton Sheen in 1947 in een krachtige 

preek die werd opgespit uit een digitaal archief en op YouTube 

gepubliceerd35. 

Net als de duivel, wiens handelsmerk het is de waarheid te verraden om 

de zonde te verkopen, zo zal de Anti-Christ, de geesten van de mensen 

zo verdraaien, dat ze geloven dat hij de ‘Grote Mensenvriend’ is, die van 

‘liefde, welvaart en overvloed zal spreken.’ 

Mgr. Sheen gaf zijn beschrijving van de Anti-Christ bijna zeventig jaar 

geleden, maar zijn woorden kunnen in onze tijd wel eens heel wat meer 

toepasselijk zijn dan ze waren in zijn tijd. Zijn profetische boodschap is 

                                                                 

33 Paus Leo XIII, Satis Cognitum II.a.7.b 

34 Uit LifeSiteNews, https://www.lifesitenews.com/opinion/12-tricks-anti-christ-will-use-to-destroy-

christians 

35 https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=s3e6mTMlM-s 

http://lifesitenews.com/
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absoluut onontbeerlijk voor iedere oprecht christen die trouw wil zijn 

aan Christus tot het eind. Hij stelt: 

‘De Anti-Christ zal niet zo genoemd worden, anders had hij geen 

volgers. Hij zal geen rode maillot dragen, geen zwavel braken, geen 

speer dragen en niet zwaaien met een pijl aan zijn staart, zoals 

Mephistopheles in Faust.  

Nergens in de Heilige Schrift vinden we grond voor de populaire mythe 

van de duivel als een hansworst die gekleed is als de eerste man in rood. 

Hij wordt eerder beschreven als een gevallen engel, en als ‘de Prins van 

de wereld,’ wiens zaak het is ons te vertellen dat er geen andere wereld 

is. Zijn logica is simpel: als er geen hel is, is er geen zonde; als er geen 

zonde is, is er geen rechter, en als er geen oordeel is dan is het kwade 

goed en het goede kwaad. 

Maar boven al deze beschrijvingen uit, vertelt Onze Lieve Heer ons dat 

de Anti-Christ zo zeer als Hemzelf zal zijn, dat hij zelfs de uitverkorenen 

zou bedriegen. Hoe zal hij in deze nieuwe tijd komen om volgers voor 

zijn religie te winnen? 

 

TEKENS VAN DE ANTI-CHRIST 

 Hij zal komen vermomd als de ‘Grote Mensenvriend.’ Hij zal spreken 

van vrede, welvaart en overvloed, niet als middel om ons naar God te 

leiden, maar als doelen op zichzelf. 

 Hij zal boeken schrijven over het nieuwe Godsbegrip, om de manier 

waarop de mensen leven goed te praten. 

 [Hij zal] geloof in de astrologie brengen om niet onze wil maar de 

sterren verantwoordelijk te maken voor onze zonden. 

 Hij zal schuld wegredeneren als onderdrukte geslachtsdrift, en maken 

dat mensen krimpen van schaamte als hun medemensen zeggen dat ze 

niet ruimdenkend en vrijzinnig zijn. 

 Hij zal tolerantie gelijkstellen aan onverschilligheid voor goed en 

kwaad.  

 Hij zal echtscheidingen aanmoedigen onder het mom van ‘een nieuwe 

partner is van levensbelang.’ 
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 Hij zal liefde tot de ‘liefde’ laten toenemen, 

en liefde voor personen laten afnemen. 

 Hij zal religie oproepen om religie te 

verwoesten. 

 Hij zal zelfs spreken over Christus en 

zeggen dat die de grootste mens was die ooit 

leefde. 

 Zijn missie, zal hij zeggen, is om de 

mensen te bevrijden van de slavernij van 

bijgeloof en fascisme, dat hij echter nooit zal 

definiëren. 

 Te midden van al zijn schijnliefde voor de 

mensheid en zijn welbespraakte praatjes over 

vrijheid en gelijkheid, zal hij één groot 

geheim hebben, dat hij nooit aan iemand zal 

vertellen: hij zal niet in God geloven. En 

doordat zijn religie broederschap zal zijn zonder het vaderschap van 

God, zal hij zelfs de uitverkorenen bedriegen. 

 Hij zal een Tegenkerk opzetten, die de aap van de Kerk zal zijn omdat 

hij, de duivel, de aap van God is. Het zal het mystieke lichaam van de 

Anti-Christ zijn, dat van buiten in alles zal lijken op de Kerk als het 

Mystieke Lichaam van Christus. Hij zal de moderne mens, in zijn 

uiterste behoefte aan God, in zijn eenzaamheid en frustratie, ertoe 

brengen meer en meer te hunkeren naar lidmaatschap van zijn 

gemeente, dat de mens verbreding van zijn doel geeft zonder enige 

noodzaak zichzelf te verbeteren en zonder persoonlijke schuld toe te 

geven. Dit zijn dagen dat de duivel een bijzonder lang touw zal krijgen.  

Mgr. Sheen zegt dat hij zo bezorgd is over de Anti-Christ, niet omdat hij 

vreest voor het overleven van de Katholieke Kerk, maar vanwege de 

verwoesting die de Anti-Christ zal aanrichten bij diegenen die geen 

geloof hebben. 

‘We zijn niet bezorgd om de onfeilbaarheid, maar dat de wereld in 

feilbaarheid wegzinkt. We beven er niet voor dat God onttroond zal 

worden, maar dat het barbarisme regeren zal. Niet de Transsubstantiatie 

 
 

Satan wordt al voorgesteld 

als de grote leraar waar de 

kinderen aandachtig naar 

luisteren 
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kan verdwijnen, maar ons thuis. Niet de sacramenten kunnen 

verdwijnen, maar wel de moraal.’  

Mgr. Sheen heeft er vertrouwen in dat, aangezien de Kerk andere grote 

crises in de eeuwen dat ze bestaat heeft overleefd ‘ze zal leven om een 

requiem te zingen over de ellende van de huidige eeuw.’ ‘De Kerk mag 

haar Goede Vrijdagen hebben, maar deze zijn enkel voorspel voor de 

Paaszondagen, want de Goddelijke Belofte zal nooit ongedaan gemaakt 

worden: “… en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ziet Ik 

ben met U alle dagen, tot de voleinding der wereld.”36 “Op wie deze 

steen zal vallen, die zal hij verbrijzelen.”  

Nooit eerder in de geschiedenis is er zo’n sterk pleidooi gehouden voor 

de behoefte aan het Christendom, want de mensen ontdekken nu dat 

hun ellende en rampspoed, hun oorlogen en hun revoluties toenemen in 

directe ratio tot en proportie met de verwaarlozing van het Christendom. 

Het kwaad is zelfvernietigend; alleen het goede is zelfbehoudend,’ zei 

hij. 

Mgr. Sheen ried zijn toehoorders aan concrete actie te ondernemen tegen 

de euvels van de dag door de geestelijke bronnen aan te boren die God 

voor de strijd gegeven heeft. 

Als Katholieken moeten we beseffen dat een moment van crisis geen 

moment van wanhoop is, maar van kans. We worden geboren in crisis, 

in nederlaag – de Kruisiging. Wanneer we eenmaal beseffen dat we 

onder de Toorn Gods zijn, worden we verkiesbaar voor Goddelijke 

Barmhartigheid. De leer van God Zelf schept hoop. De dief aan de 

rechterhand kwam tot God door een kruisiging. 

 

WAT KATHOLIEKEN MOETEN DOEN OM DE KWADE DAG TE OVERLEVEN 

 Schud het geloof op, hang een kruisbeeld in hun huis om u eraan 

te herinneren dat u een kruis te dragen heeft.  

 Bid de rozenkrans met wie wil. 

 Probeer dagelijks naar de Mis te gaan.37 

 Maak elke dag een Heilig Uur, in de aanwezigheid van onze 

eucharistische Heer, vooral in parochies waar pastoors zich bewust 
                                                                 
36

 Matt. 18, 20 
37

 Of lees deze zelf als er geen Mis is. 
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zijn van de behoeften van de wereld, en daarom diensten houden 

van eerherstel. 

 Zij die het geloof hebben kunnen beter in staat van genade leven, 

en zij die beide niet hebben kunnen beter beginnen uit te zoeken 

wat die twee betekenen, want in de komende tijd zal er nog maar 

één middel zijn om je knieën met rillen te laten stoppen, en dat zal 

zijn ze te gebruiken om te knielen.  

 Bid tot de H. Michael: ‘O Heilige Michael, Prins van de Ochtend, 

die Lucifer deed vallen die zichzelf een god wilde maken, die eens, 

toen de wereld op instorten stond door een minachtend lachen in 

de hemel, opstond en hoog van de zeven hemelen de Trots naar 

beneden sleurde die wilde neerzien op de Allerhoogste, kom nu de 

wereld leiden en zuiveren van verrotting en rebellie. Heers overal 

ter wereld totdat heel de wereld rustig is. Herstel enkel wanneer de 

wereld gebroken is dat wat ongebroken is: het Woord.’ 

 Bid tot Onze Lieve Vrouw: ‘Het was aan U, de Vrouw wie de 

macht gegeven werd om het hoofd van de slang te vernietigen die 

tegen de mens loog dat hij zou zijn als God. Moge U, die Christus 

vond toen Hij drie dagen zoek was, Hem weer vinden, want onze 

wereld heeft hem verloren. Geef aan onze woordenvloed het ware 

Woord. U, die het Woord gevormd heeft in Uw schoot, vorm Hem 

in onze harten. Vrouwe van het hemelsblauw, verlicht in deze 

duistere dagen onze lampen. Geef ons het licht van de wereld 

terug, opdat een licht mag schijnen, zelfs in deze dagen van 

duisternis.  
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1629: 
Half hertogdom Brabant wordt  

een protestants, bezet, republikeins, onzelfstandig  

wingewest met tweederangs, achtergestelde burgers 
 
WAT een sensatie in Holland, toen in de loop van september 1628 zich 

het nieuws verspreidde dat admiraal Piet Hein bij Cuba een Spaanse 

zilvervloot had veroverd. Een van de zilvervloten die jaarlijks rijk 

beladen van het Caribische gebied terugvoeren naar Spanje. 

Zo'n 177.000 pond zilver maakte de zeeschuimer met zijn mannen de 

Spanjaarden afhandig, naast goud, parels, suiker, indigo, huiden en 

andere handelswaar. Dat daaraan meer geluk dan krijgsvernuft te pas 

was gekomen, deed niets af aan dit sterk staaltje kaperskunst. Aan wal 

bracht de buit bij verkoop, omgerekend, tientallen miljoenen euro op. 

Hoe wrang voor Spanje: wat het land hard nodig had voor de strijd 

tegen de opstandige, zelfverklaard onafhankelijke Hollandse gewesten, 

verspeelde het aan diezelfde vijand. De Zeven Verenigde Provinciën 

ofwel De Republiek, met zijn Staten-Generaal in Den Haag, voeren er 

wel bij. 

Deze in de eenzijdige Hollandse geschiedschrijving zo bejubelde 

verovering van de zilvervloot betekende niet alleen verlies voor Spanje, 

maar werkte ook rampzalig uit voor Brabant. Want een deel van de buit 

ging op aan de militaire campagnes van de Staatse troepen, de legers van 

de Staten-Generaal onder bevel van stadhouder-veldheer Frederik 

Hendrik van Oranje. Die wist er onder meer het strategisch gelegen 's-

Hertogenbosch mee te veroveren. Deze begeerde en al eerder belegerde, 

maar onneembaar geachte moerasdraak viel na een lang beleg op 17 

september 1629 in handen van de Staatse troepen: zo'n 24.000 

infanteristen en 4.000 ruiters. 'Wereldnieuws' was het. Een wapenfeit 

waarover - vanuit Hollands standpunt uiteraard - altijd de loftrompet is 

gestoken en in boeken en prentkunst uitvoerig verhaald. 
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Volkerenmoord 

 

De val van 's-Hertogenbosch verzwakte Spanjes greep op de Zuidelijke 

Nederlanden. Hij miste zijn weerslag niet op het verder nogal 

wisselvallige verloop van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Vooral 

gebieden in het oosten en beneden de rivieren waren krijgstoneel. De 

nieuwe bres in de Spaanse verdediging van het zuiden stelde het 

grondgebied van de Republiek - die zijn Gouden Eeuw beleefde - 

veiliger. Maar dat maakte verdere veroveringen niet minder 

noodzakelijk. Frederik Hendrik wilde van het hertogdom Brabant niets 

minder dan ook Brussel, Antwerpen en voorts andere Vlaamse steden. 

Wat niet lukte. De krijgshandelingen eindigden in 1648 met de Vrede 

van Münster. Daarbij kwamen de strijdende partijen een scheiding 

binnen het hertogdom Brabant overeen. Een noordelijk deel - Staats-

Brabant zoals het onder curatele gestelde generaliteitsland toen ging 

heten - en het zuidelijke, dat onder Spaans bestuur bleef. Zonder de val 

van 's-Hertogenbosch had de geschiedenis van Brabant er anders uit 

gezien. 

Een vernederend, kwijnend bestaan was voortaan weggelegd voor het 

eens welvarende hertogelijk goed, nu gedwongen afgescheiden 

wingewest. Als frontlinie had het vanaf het begin van de Tachtigjarige 

Oorlog generaties lang bovenmatig te lijden (en eerder al door de 

Gelderse oorlogen). Niet alleen maakten loodzware belastingen het leven 

zwaar, en waren de Spanjaarden evenmin lieverdjes, de Staatse troepen 

pasten vanaf 1579 een politiek toe van verschroeide aarde. Stelselmatig 

vernietigden zij oogsten en voorraadschuren, met hongersnood als 

gevolg. Ze zetten onder water, staken in brand, moordden en 

verkrachtten, chanteerden, verjoegen, plunderden en roofden. Ruim 

tweederde van de bevolking in de Meierij van Den Bosch overleefde dit 

niet of was (tijdelijk) op de vlucht. Alles gebeurde naar plannen van de 

Staatse legerleiding, te weten Willem van Oranje als initiatiefnemer, en 

na diens dood in 1584, Prins Maurits van Nassau en Frederik Hendrik. 

Volkerenmoord? Geoordeeld naar de maatstaven van nu, luidt het 

antwoord: in het katholieke Oost-Brabant is genocide gepleegd, en 

holodomor, kunstmatig opgewekte hongersnood! Daaraan is de officiële 
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geschiedenis gemakshalve liever voorbij gegaan. Maar in 2007 verscheen 

Staatsvormend geweld van Leo Adriaenssen, een boek waarin hij uitvoerig 

gedocumenteerd die misdadige praktijken beschrijft. 

 

Ontdaan 

 

Wat gebeurde er na de val van 's-Hertogenbosch, de vierde hoofdstad 

van het oude hertogdom Brabant? Niet langer Spaans-Habsburgs bezit, 

vielen Stad en Meierij voortaan onder de machtsuitoefening van de 

Republiek. Dat wil zeggen: achtergesteld en overgeleverd aan de 

willekeur van de Hoogmogende Heren van de Staten-Generaal en de 

Raad van State in 's-Gravenhage. Die deden er alles aan om stad en 

streek in een ijzeren greep te krijgen. De calvinisten, gereformeerden 

genoemd en verwoede vernietigers van katholieke cultuur, vaardigden 

ondanks hun beleden vrijheyt van consciëntie, vrijheid van geweten, 

meteen een totaal verbod uit op alle katholieke godsdienstoefeningen in 

de stad, zowel in kerken als particuliere huizen. Kerken en kloosters met 

hun grondbezit werden in beslag genomen en nietsontziend ontdaan 

van altaren, beelden en schilderijen. Huizen van priesters en kanunniken 

werden eveneens geconfisqueerd. De St. Jan diende voortaan de 

calvinistische eredienst. De andere kerken dienden voor opslag of als 

stal. (Ze werden na verloop van tijd afgebroken en verkocht. Met het 

geld werd dwangburcht Papenbril gebouwd, om de bevolking in de 

gaten te houden.) Alle mannelijke geestelijken moesten binnen twee 

maanden vertrekken, met uitzondering van degenen die in de stad 

waren geboren. Ook het Spaanse garnizoen moest er uit. Eind 1629 

zagen de Bosschenaren een lange stoet mensen en voertuigen bepakt met 

roerende goederen de stad uittrekken, op weg naar veiliger oorden. Van 

de dominicanen werd alles afgepakt. Zij konden hun eigen bezit tegen 

veel geld terugkopen - regelrechte afpersing, zoals nog zo vaak zoveel 

anderen zou overkomen. Voor de vrouwelijke religieuzen waren de 

nieuwe machthebbers tegemoetkomender: zij mochten blijven, maar 

geen nieuwe zusters aannemen en konden leven van hun 

kloostergoederen. Na de dood van de laatste zuster werd alsnog alles 

geconfisqueerd. Van de begijnen wilden de gereformeerden ook af. Dat 
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lukte niet dankzij de bescherming die ze genoten van Louise Christina 

van Solms, zus van Amalia van Solms, echtgenote van Frederik Hendrik. 

De Oranjes mogen principieel tegen geloofsvervolging zijn geweest, als 

aartsopportunisten had Frederik Hendrik noch Maurits het lef zich 

krachtig te verzetten tegen de calvinistische haviken. 

Een andere belangrijke verandering die Den Bosch trof was bestuurlijk 

van aard. De tot tweederangs burgers gedegradeerde katholieken werd 

het verboden een openbaar ambt te bekleden of een officiële betrekking 

uit te oefenen. Dat gaf problemen. Het overgrote deel van de stad wenste 

zich niet te bekeren tot de calvinistische staatsgodsdienst en 

gekwalificeerde Bossche calvinisten waren er weinig. Ter oplossing 

kwamen geloofsgenoten veelal van boven de rivieren de plaats innemen 

op het pluche van stadsbestuur en andere overheden als ziekenhuis, 

weeshuis en dergelijke instellingen. 

 

Opdringen 

 

Het opdringen van een calvinistisch bestuur aan Den Bosch en Meierij 

was een zaak van langere adem dan de Staten-Generaal had gehoopt. Op 

het platteland was de strijd nog lang niet gestreden. Al beval Den Haag 

op 20 oktober 1629 de pastoors in de Meierij te vertrekken en hun kerken 

over te dragen aan predikanten, vijf dagen later verordonneerde het 

Spaanse bewind dat bevel te negeren. De pastoors bleven dus, voorlopig 

althans. Pas vier jaar na de val van Den Bosch, in 1633, kregen de grotere 

plaatsen in de Meierij een predikant: Vught, Oirschot, Eindhoven en 

Oisterwijk. In Oss werd Dirk Texel (of Texelius) aangesteld. Dat ging niet 

zonder slag of stoot! Dominee arriveerde daar op 7 juli, begeleid door de 

stadhouder van Den Bosch en soldaten. Na Texelius' installering in de St. 

Willibrorduskerk ging de kerk dicht en ontving dominee de sleutels. 

Waarop de Osse pastoor Matthias Septius het slot forceerde en er een 

nieuw op zette. De volgende dag droeg hij de heilige Mis op. 

De Osse gepassioneerde Papistische boeren tergen en sarren mij, meldde 

Texelius later aan Frederik Hendrik. Toen deze de schout van Maasland 

ter verantwoording riep, stelde die diplomatiek dat hij zich niet met 

kerkelijke zaken bemoeide. Texelius trok zich daarop terug en ging in 
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1637 weer naar Den Bosch. De Hoogmogende Heren in Den Haag 

reageerden door Septius vijftien maanden in het gevang van Den Bosch 

te zetten. 

In Oss kwam pas in 1648 een andere predikant, na de tekening van de 

Vrede van Munster op 15 mei. Onmiddellijk wordt er een nieuwe 

calviniseringspoging ingezet. Daartoe vindt twee maanden nadien de 

Grote Kerkelijke Vergadering van 's-Hertogenbosch plaats. Negen 

dominees van elders, vijf Bossche dominees en vijf Bossche ouderlingen 

en een ouderling uit Eindhoven vergaderen, toetsen kandidaat-dominees 

en stellen in de hele Meierij dominees aan. Op 25 oktober 1648 komt 

Jacobus Cuchlinus naar Oss en wordt de St. Willibrordus een protestants 

bedehuis.          (T.V.) 

       

 

 

Maria 

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet. 

Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet. 

Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet. 

Als zij u steunt, valt gij niet. 

Als zij u beschermt, vreest gij niet. 

Als zij u leidt, wordt gij niet moe. 

Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.    

(Bernardus van Clairvaux) 

 

  

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
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Altijd nog actuele voordracht uit 1975  

Vijftien jaar geleden heeft Joannes XXIII de vensters, deuren en poorten 

van de katholieke Kerk wijd opengezet, om door een overhaaste – om 

niet te zeggen goedgelovige – ‘apertura’ (opening) naar de wereld 

het ‘aggiornamento’ (aanpassing) van de Kerk te ondernemen. 

Met bijna 2500 bisschoppen werd op 11 oktober 1962 een concilie 

geopend, dat na een zo triomfantelijk begin ook een effectvolle afloop 

deed verwachten. Met een opmerkelijke moed en met een bepaald 

verbluffende argeloosheid en geloof aan de goedheid van de wereld 

heeft Joannes XXIII de stap gewaagd: uit de heilige ruimte van de Kerk 

in de frisse tocht der moderne dynamiek van een door techniek en 

wetenschappen op hoogste toerental zich ontwikkelende mensheid náár 

de grote dag X ! 

Men moest slechts met een argeloos en onbevangen optimisme ja zeggen 

tegen de wereld en al het andere zou vanzelf komen. En het kwam. Het 

kwam: wat niemand zich aanvankelijk had kunnen voorstellen en 

niemand verwacht had – en op een wijze zóals geen mens het na een 

(tijd, geld, geestelijke inspanningen en publiciteit-verslindend) concilie 

vermoed had. 

In plaats van het voorjaar met een alles verjongende bloemenpracht 

kwam een echt winterse terugval met vorst en stormen, koude en 

sneeuw; de oude en niet-overwonnen dwaalleren van de laatste 

honderdvijftig jaren joegen door de kruin van de oude kerkenboom en 

schudden en rukten aan de oude en mooie kroon. Door het hele 

organisme van de oude Kerk trekken zware koortsaanvallen die haar 

bijna tweeduizend jaar oude lichaam teisteren; over het hele lichaam 

breken zweren open, de etterende wonden verbreiden een afstotende 

stank.         (E. H. Prof. L. Bravin) 

Uit onze brochure nr. 2: Crisis of Passie van de Kerk? (20p., €2,-)  
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Colofon 

 

Trouw Katholiek, uitgever van Introibo,  bewaart, verkondigt en verspreidt de 

leer van Onze Lieve Heer Jesus Christus en Zijn enige Kerk, de Rooms-

Katholieke Kerk. Het wijst alle ketterijen af, dus ook de ‘vergaarbak van alle 

ketterijen’ zoals de H. Paus Pius X het modernisme noemt, dat via een 

machtsgreep tijdens het Tweede Vaticaans Concilie nu de leidende ‘theologie’ 

is van ‘Rome’ en zijn ‘paus,’ ’bisschoppen,’ en steeds meer ‘priesters.’ Hun 

allen houden wij deze woorden voor van de Heilige Paulus in zijn Tweede 

Brief aan de Thessalonicenzen, 2,10-11: ‘... en met allerlei misdadige misleiding 

voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet 

hebben aangekweekt tot hun redding. En daarom zendt God hun een kracht 

ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven…’ En van het 4e Lateraans 

Concilie: ‘Zij die Geloof hechten aan de leer van ketters, en zij die hen 

ontvangen, verdedigen of steunen, zijn geëxcommuniceerd.’ Ook die van Paus 

Pius XII: ‘Niet iedere zonde, hoe zwaar ook, scheidt door zijn aard de mens 

zozeer van het Lichaam van de Kerk, als schisma of ketterij of Geloofsafval 

(Mystici Corporis). 

 

Deze uitgave verschijnt met goedkeuring van  

Offerpriesters uit de Traditie 

 

Introibo met zijn bijlage Introibo Extra is het kwartaalblad van Trouw Katholiek, 

Docterskampweg 2-8512, 5222 AM ’s-Hertogenbosch,  tk@ziggo.nl, webstek 

trouwkatholiek.wordpress.com, @romancatholicsnonunacum. 

Losse nummers (inclusief Extra) €4, abonnement (inclusief Extra) in 

Nederland, België en Frankrijk €22,50, voor studenten en lage inkomens 

€11,25. Bankrekening NL19ASNB0933168853 t.n.v P. van Isselt o.v.v ‘Trouw 

Katholiek.’ Gedenk ons in uw gebed en giften!  Druk: 15 maart 2018 
 

Alleen al de druk- en verzendkosten van deze zending bedragen €3,50.  

Een H. Mis wordt gelezen voor hen die bijdragen in de kosten. 
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