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Voorwoord 
Deze maand heb ik op de website 

Cruxavespesunica.org een bij ons rela-

tief onbekende Italiaanse heilige geïn-

troduceerd: de Heilige Veronica Giuli-

ani. Ik ben momenteel bezig met een 3-

delige korte reeks over haar leven. Zij 

was een werkelijk een reus onder de hei-

ligen. Velen beschouwen haar nog gro-

ter dan de andere bekende mystici zoals 

Theresia van Avila. Zodra ik met haar 

had kennis gemaakt, werd ik als het 

ware door haar ‘gegrepen’, en ik voelde 

een inwendige drang om haar hier be-

kender te maken. Ik zal daarom even-

eens  beginnen met het vertalen van 

haar biografie, met fragmenten uit haar 

dagboek, dat in delen zal verschijnen in 

dit tijdschriftje. In dit nummer kunt u 

alvast het eerste deel lezen. Zij is een 

heilige voor onze tijd, een tijd van verval  

 

 

 

 

 

 

 

in het geloof. Zij muntte uit in deugden 

en boetvaardigheid. Zeker nadat ze haar 

visioen over de Hel had gekregen, waar-

bij ze de folteringen van de verdoemden 

zag, en hoe de zielen in de Hel neerrege-

nen, is zij tot het uiterste gegaan om zie-

len te redden. Ook haar liefde voor Jezus 

in het H. Sacrament was heroïsch. Nog 

een anekdote voor diegenen die de H. 

Mis nu buiten moeten bijwonen (in Bel-

gië): Toen St. Veronica overste was, 

klaagde een zuster eens tijdens de zo-

mer over de grote hitte. De H. Veronica 

antwoordde toen dat het in het Vage-

vuur nog veel heter is; en ze beval haar 

als straf nog twee extra sluiers aan te 

trekken, en een mantel, en zo buiten in 

de verzengende middagzon te gaan zit-

ten. De zuster, die dacht het te zullen be-

sterven, voelde plots een koele bries in 

haar gezicht, die zorgde dat de sluiers 

als een parasol werkten en ze onder-

vond niets van de hitte. De les? Ver-

trouw op God, en klaag nooit.                                           

- veiligheid van de gelovige-  
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Het leven van de Heilige Veronica Giuliani - 

Een reus onder de heiligen. 
 

De H. Veronica Giuliani (1660-1727) heeft tij-

dens haar leven in het klooster op bevel van 

haar biechtvader vanaf 1693 tot aan haar dood 

haar dagboek bijgehouden, dat zo’n 22.000 

bladzijden telde en in de eeuwen na haar dood 

in 11 delen werd uitgegeven. Het leven van de 

H. Veronica Giuliani werd neergeschreven 

door abt Filippo Maria Salvatori, en gepubli-

ceerd in Rome in 1839. Het werd samengesteld 

uit drie eerdere levensbeschrijvingen van de heilige, en het proces van 

haar heiligverklaring. De tekst werd vervolgens vertaald en in het En-

gels gepubliceerd in drie boekdelen in Londen in 1874, in een serie over 

heiligen. Wij zullen nu de vertaling in het Nederlands bieden. Hieronder 

hoofdstuk 1 en 2 van boekdeel I over de eerste 15 jaar van haar leven. 

Veel leesplezier!  

HOOFDSTUK I. DE GEBOORTE VAN VERONICA - TEKENEN VAN HAAR LA-

TERE HEILIGHEID EN HOGE GUNSTEN DIE ZELFS IN HAAR KINDSHEID 

DUIDELIJK ZIJN. 

Het district van Mercatello, dat één van aanzienlijk belang is in de Pause-

lijke Staten, en dat ligt in het bisdom van Urbanië, deel van het Graafschap 

van Urbino, was de uitverkoren geboorteplaats van de H. Veronica, wiens 

wonderbare leven wij zullen verhalen. Haar vader was Francesco Giuliani, en 

haar moeder Benedetta Maneini van Sant Angelo in Vado, een bisdom ver-

enigd met Urbanië. Beiden waren afkomstig van voorname en rijke families. 

Hun huwelijksvereniging werd niet gezegend met een jongen, maar ze 
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hadden niet minder dan zeven dochters, van wie de jongste onze heilige was. 

Zelfs vóór de geboorte van haar laatste kind, had de moeder redenen om te 

voorzien dat haar kind buitengewoon zou zijn; want wanneer ze bij alle voor-

gaande keren zwaar te lijden had en intern zeer zwak was, zodat ze zich 

moest onthouden van de H. Communie, genoot ze nu daarentegen zo’n goede 

gezondheid en vrijstelling van alle ongemakken die ze gewoonlijk ervoer in 

haar toestand, dat ze in staat was alle devoties en huiselijke plichten met ge-

mak en enthousiasme te volbrengen, en ze verklaarde met verbazing dat ze 

nooit zo’n kalme en vreugdevolle dagen had ervaren.  

Uiteindelijk brak de dag aan die gekenmerkt werd door de geboorte van 

haar geliefde kind. Het was 27 december, toegewijd aan de H. Johannes, de 

geliefde leerling van Jezus Christus, en misschien was het de bijzondere voor-

zienigheid van God die deze feestdag als de geboortedag van de H. Veronica 

- die zelfs in haar prilste kindertijd duidelijk bewees één van die gelukkige 

zielen te zijn aan wie God de meest uitgelezen voorrechten van zijn Liefde 

heeft verleend - heeft aangeduid. De volgende dag, het feest van de H. On-

schuldige Kinderen, werd ze naar de doopvont gebracht in de collegiale kerk 

van Sint Petrus & Paulus met D. Giovan Antonio Borghese als de parochie-

priester. Ze ontving de naam Ursula, een voorteken dat zij niet enkel een 

maagdelijke heilige zou zijn, maar eveneens de gids en meesteres van andere 

heilige maagden.  

De verwachtingen die zich met betrekking tot haar hadden gevormd, rea-

liseerden zich snel. Twee van haar zusters hebben onder ede gezworen dat 

zij nooit heeft geschreeuwd, noch een traan heeft gelaten, maar altijd stil, 

sereen en opgewekt was, zonder de minste afkeer tegenover iemand te heb-

ben, en haarzelf toeliet behandeld te worden zonder enige klacht, en om ge-

voed te worden op gelijk welk tijdstip haar moeder het goed vond. Drie dagen 

per week, woensdag, vrijdag en zaterdag, toonde ze een afkeer van haar 

voedsel, zodanig dat ze slechts enkel ’s morgens en ’s avonds een paar drup-

pels melk zou innemen; en niets kon haar er toe brengen om meer in te ne-

men op deze dagen. Dus, net zoals de H. Nicholaas van Bari en andere 
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heiligen, begon dit kind reeds heel vroeg haar vasten als wijze van voorspel 

op deze die ze later strikt zou onderhouden.  

Vele dingen stemmen overeen om te tonen dat deze onthouding veroor-

zaakt werd door een hogere dan een natuurlijke invloed. In de eerste plaats 

gaf ze geen teken van lijden of ongemak, maar ze was opgewekt en kalm zoals 

gewoonlijk; ten tweede, haar moeder was gedwongen om op deze dagen haar 

borst aan sommige kinderen van arme mensen aan te bieden, die ze voedde 

in het bijzijn van haar klein dochtertje. Ze toonde echter nooit enig teken van 

nijd of jaloezie toonde - zoals jonge kinderen in zo’n situatie zouden doen, 

maar leek daarentegen in het bijzonder dankbaar te zijn door het zien van de 

arme kleintjes die deelden in haar eigen voeding. Tenslotte is het evident 

vanuit de voorgenoemde dagen in de Christelijke wereld toegewijd aan de 

Passie van Jezus Christus (de Vastendagen) en de herinnering aan Zijn meest 

heilige Moeder, dat zij aangetrokken was 

tot beiden, zelfs in haar wieg, door een 

wonderlijke en speciale devotie. Dit zullen 

we later bevestigd zien, door te wijzen op 

de gesprekken die uitgewisseld werden 

tussen Jezus en Maria enerzijds en onze 

maagdelijke heilige anderzijds, en dit gedu-

rende heel haar leven.  

Maar er zijn nog verbazingwekkender 

dingen. De kleine Ursula was slechts vijf maanden oud, toen op het Feest van 

de Meest Heilige Drie-eenheid, dat in het jaar 1661 viel op 12 juni, ze in de 

armen van haar moeder was, die haar had bevrijd van haar omzwachtelende 

doeken, en een afbeelding zag waarop dat goddelijk mysterie was afgebeeld, 

ze geheel vanuit zichzelf afdaalde naar de grond en alleen, zonder enige hulp, 

een krachtige stap zette richting het heilige kader, waarvoor ze vele eerbe-

tuigingen maakte en dan pauzeerde alsof ze verrukt was. We kunnen gemak-

kelijk de verbazing begrijpen van haar moeder en van alle aanwezigen. Haar 

voorzichtige moeder die begreep dat dit het werk van de Almachtige was, 

poogde niet tussenbeide te komen, maar liet het kind op haarzelf, en vanaf 
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dan werd ze niet langer in doeken gewikkeld, maar was ze in staat om alleen 

te stappen zonder enig ongeluk tegen te komen.  

Een ander mirakel, dat gebeurde toen ze één jaar en een half was, wordt 

aangehaald in haar heiligverklaringsproces. Een dienstmeid van de familie, 

Alexandra genaamd, droeg haar in haar armen toen ze wat olie ging kopen 

in een winkel. De man die het verkocht trachtte haar echter af te schepen. 

Toen verbijsterde de kleine Ursula hen allen door voor de eerste keer te spre-

ken en met een duidelijke stem deze woorden uit te spreken: “Wees recht-

vaardig, want God ziet u!” Een opeenvolging van deze bijzondere gebeurte-

nissen zette haar vrome ouders ertoe aan om haar niet enkel met voorliefde, 

maar ook met devotie te bekijken, want ze hadden goede reden om vooruit 

te kijken naar de bovennatuurlijke voorrechten die bestemd waren voor hun 

kind. Ze bewaakten haar als hun oogappel en haar oudere zussen spanden 

zich in om haar niet lastig te vallen, maar om daarentegen haar natuurlijke 

aanleg te bevorderen. De dienstmeiden volgden hun voorbeeld, en behandel-

den haar alsof ze de meesteres was van het huis, zoals ze - nadat ze opge-

groeid was en religieuze geworden was - met gevoelens van nederigheid en 

verwarring verklaarde, en daarin verbaasd zijnde, want ze had een zeer lage 

dunk van zichzelf.  

HOOFDSTUK II. ZE BEGINT OP DE LEEFTIJD VAN DRIE JAAR FAMILIAIRE 

GESPREKKEN TE HEBBEN MET JEZUS EN MARIA. 

Wanneer Ursula haar derde jaar voorbij was, begonnen de zaden van de-

votie die in haar geplant waren door de Hemel, zich dag na dag te ontwikke-

len. Zelfs op die jonge leeftijd konden de spelen van de kinderen haar niet 

bekoren. In plaats van kinderlijk speelgoed koos ze zichzelf bezig te houden 

met een mooie afbeelding van de Heilige Maagd die haar Goddelijke Zoon 

koestert, dat aan de muur hing. Ervoor richtte ze een soort klein altaar op, 

en al haar gedachten en zorgen waren geconcentreerd op de verfraaiing van 

haar gebedsplaats. Ze zou vaak haar zussen uitnodigen om haar te helpen in 

haar godvruchtig werk. Uit wat volgt is het duidelijk dat het met haar niet 

een geval van louter tijdverdrijf en afleiding was, zoals het het geval is bij 
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sommige kinderen. De lintjes en de koralen waarmee haar moeder en haar 

zusters haar trachtten te versieren, samen met andere ornamenten die ze 

mocht ontvangen, werden stuk voor stuk toegewijd aan het versieren van 

deze gekoesterde plek; want in haar heilige eenvoud was ze gewoon gewor-

den om de heilige prent als Onze Heer zelf te beschouwen. Zo zou ze op fa-

miliaire wijze spreken met de Koningin van de Heiligen en met het Kindje 

Jezus, alsof ze echt aanwezig waren vóór haar, en net alsof ze haar eigen 

moeder en zusters zou toespreken. Ze zou vaak haar eten op het kleine altaar 

zetten, en het Goddelijk Kind uitnodigen om er van te nemen; ze zou zich dan 

achter het gordijn verbergen om te kijken of het ‘Object’ van haar devotie zou 

afdalen om aan haar verzoek te voldoen; en wanneer haar wens niet werd 

vervuld, zou ze in haar ontgoocheling uitroepen: “As U niet zal eten, dan ik 

ook niet.” Op andere gelegenheden zou ze Maria 

vragen om haar het Goddelijk Kind te geven om 

te liefkozen; en beseffend dat haar gebed niet 

werd verhoord, zou ze stoelen op elkaar zetten 

om haar Schat met geweld te nemen. Meer dan 

eens viel ze waardoor ze haar hoofd lelijk ver-

wondde. Terwijl ze weer rechtstond zou ze dan 

de H. Maagd berispen voor het weigeren van 

haar verzoek, en eisen dat haar wonde verzorgd 

zou worden, waarna ze zich dan ook effectief ge-

nezen zag.  

Deze eenvoud was zo welgevallig aan Maria en haar Goddelijke Zoon, dat 

de afbeelding verschillende keren de vorm van levende personen aannam, en 

Ursula zag de Heilige Maagd het heilig Kind in haar armen leggen, en liet 

haar toe dat ze Hem zou liefkozen. Op andere momenten kwam de Kleine 

Verlosser naar beneden van zijn plaats in de afbeelding, nam op het altaar 

van het voedsel dat ze aanbood, en bood haar een portie aan, zodat ze met 

Hem mocht delen. Het moet een wonderbaar zicht geweest zijn om het kleine 

meisje zo onschuldig de gunst van Maria te zien afsmeken, haar kleine ge-

schenken aan Jezus te zien aanbieden, Hem smekend om van de afbeelding 
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af te dalen en haar te vergezellen waar ze ook ging; en dan de neerbuiging 

van Maria te zien, en de heilige hand van haar Zoon uitgestrekt naar Ursula, 

als teken van aanvaarding, en naderhand het hart van Zijn geliefd kind te 

vervullen van vreugde door de meest roerende liefkozingen.  

Zo’n interactie van liefde deed de tedere verering van onze jonge heilige 

tegenover de twee grote voorwerpen van haar devotie toenemen, en ze werd 

zelfs toegestaan om de stem van Maria te horen die haar toesprak vanaf deze 

afbeelding, in tonen van liefde en haar regelmatig nuttige aanwijzingen ge-

vend. Op een dag toen ze daar was in voorbereiding tot gebed, zei de Heilige 

Maagd tot haar: “Dochter, deze, mijn Zoon, houdt buitengewoon van jou; be-

reid jezelf voor, want Hij zal jouw Echtgenoot zijn!” Op deze woorden werd 

een buitengewone liefdevlam in haar ziel ontstoken, en ze verlangde er hevig 

naar om zich helemaal aan Jezus te geven. Wat ze ook had dat rechtvaardig 

en goed was, offerde ze Hem op haar kleine altaar. Op een dag zei het Kindje 

Jezus, om haar vrijgevigheid te erkennen: “Ik hou heel erg van jou! Zorg er 

goed voor om je genegenheden aan niemand anders dan aan Mij alleen te 

besteden.” Waarop Ursula onmiddellijk antwoordde: “Liefste Jezus, Ik bemin 

U met de meest vurige liefde! Leer mij wat U wilt dat ik doe.” Het Kindje 

Jezus keerde zich dan naar zijn heilige Moeder en 

zei: “Het is mijn Wil dat dit - ons geliefd kind, 

door u zou begeleid worden.” Bij een andere ge-

legenheid, toen ze bloemen aan het plukken was 

in de tuin, voor haar altaar, verscheen het Kindje 

Jezus vóór haar, zeggende: “Ik ben de Bloem van 

het veld”; en na deze woorden verdween het visi-

oen. Ursula rende vervolgens in het huis, den-

kende dat het voorwerp van haar liefde zich daar 

had verborgen, en vol verdriet kwam ze vóór haar 

favoriete afbeelding, zeggende: “U hebt mij doen rennen, terwijl U terug-

keerde in de armen van Maria, en Ik ben niet in staat geweest om U in te 

halen,” en ze barstte in tranen uit. Haar liefhebbende Heer, die het niet kon 

verdragen haar zo te zien, verwaardigde zich om de beeltenis te verlaten en 
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haar te omarmen, wat haar sereniteit in een ogenblik deed terugkeren.  Deze 

feiten werden gedeeltelijk genomen van het getuigenis van haar zusters, die 

zorgzaam waren om haar nooit uit het zicht te verliezen, alsook van het ge-

tuigenis van haar eerste biechtvader, Kanunnik Ambroni van Mercatello, en 

deels ook van de verklaring die ze zelf neerschreef nadat ze religieuze werd, 

in gehoorzaamheid aan haar begeleiders. Haar perfecte heiligheid laten ieder 

idee van bedrog ontoelaatbaar.   

Vanuit deze bronnen leren  we ook dat rond dezelfde leeftijd, namelijk in 

haar derde of vierde jaar, ze na de terugkeer van haar moeder of haar tante 

van de kerk, ze door de gewaarwording van een zekere hemelse geur, ze wist 

dat ze ter Communie waren gegaan, en ze riep dan uit: “Hoe zoet is dit par-

fum! O hoe lieflijk!,” en ze bleef heel de tijd bij hen. Zeer regelmatig, wanneer 

ze mee naar de kerk werd genomen, en hoewel ze zo jong was, aanschouwde 

ze de Heilige Hostie geheel stralend en glorieus; 

en soms was de levende vorm van het Heilig 

Kindje Jezus zichtbaar voor haar ogen. We mogen 

niet de opmerkelijke gebeurtenis weglaten die 

gebeurde toen ze ongeveer zeven jaar oud was. 

Haar moeder was zo gevaarlijk ziek geworden, 

dat de Laatste HH. Sacramenten aan haar werd 

toegediend. Op het moment van de binnenkomst 

van het Heilig Sacrament, aanschouwde Ursula 

het met zo’n hemels licht dat ze de priester 

smeekte om haar ook de H. Communie te geven. 

Om haar tevreden te stellen, vertelde hij haar dat 

hij slechts één stukje van de H. Eucharistie had 

meegenomen, waarop het kind, ongetwijfeld ver-

licht door hierboven antwoordde dat hij voor 

haar een fragment van dat ene stuk kon afbreken, want zoals “in het geval 

van een spiegel, wanneer het gebroken wordt in veel stukjes, elk fragment 

nog steeds het gehele voorwerp zal weerspiegelen, welke de hele spiegel oor-

spronkelijk weergaf, zodat elk stukje van de Heilige Hostie, verdeeld tussen 
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haar en haar moeder, Jezus in zijn geheel zou bevatten, zoals de hele Hostie 

voordat het gebroken werd.” Alle aanwezigen werden vervuld met verbazing. 

Zodra haar moeder de H. Communie had ontvangen, riep de kleine Ursula 

uit: “O, hoe liefelijk is datgene wat jij hebt ontvangen!” Springend op het bed, 

en dicht naderend bij de lippen van haar moeder, ging ze verder: “O, hoe zoet, 

hoe lieflijk.” Het gekijf op haar kon haar er niet toe bewegen om zich te ver-

wijderen.   

De godvruchtige moeder had reeds twee van haar dochters verloren. Nu 

stond ze op de rand van het graf. Ze riep haar vijf overblijvende dochters en 

gaf hen allen goede raad en eindigde met elk van haar kinderen toe te wijden 

aan de heilige Wonden van de gekruisigde Jezus. Voor Ursula koos ze de Zijde 

van Jezus, doorboord met de speer, de eeuwige fontein waar ze geheel haar 

leven overvloedige genaden zou aan onttrekken. Hierna blies de moeder van 

de heilige haar laatste adem uit, ze was 39 jaar. De jonge Ursula die overwel-

digd was door verdriet, kon niet overgehaald worden om haar lichaam te 

verlaten, noch overdag, noch ’s nachts. Ze bleef in de doodskamer en gaf lucht 

aan haar diepe genegenheid voor haar moeder. Er was geen enkele manier 

om haar naar haar kamer te krijgen, want haar moeder was er niet meer. 

Tenslotte plaatsten de dienstmeiden op haar bed een afbeelding van de H. 

Maagd met haar Goddelijk Kind, en dan ging Ursula naar haar kamer, en 

legde zich te slapen. Van dan af had ze de gewoonte van die heilige afbeelding 

tot haar gezel te maken, en vaak leek het haar dat het Kindje van Bethlehem 

haar liefdevol bekeek en glimlachte.  

Wordt vervolgd.  

The Saints and Servants of God - Second Series- The Live of S. Veronica Giuliani, Chapucin nun; 

London, R. Washbourne, 1874 Imprimatuur: Henricus E. Archiep. Westmonast 
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Uit het dagboek van de H. Faustina 
 

“Toen ik in Kiekrz was om één van de zusters gedurende korte 

tijd te vervangen, liep ik op een middag door de tuin heen en 

hield stil aan de oever van het meer. Ik stond daar gedurende 

lange tijd en nam mijn omgeving in ogenschouw. Plotseling 

zag ik de Heer Jezus naast mij. Hij zei vriendelijk tegen mij: “Dit heb ik alle-

maal voor jou geschapen, Mijn bruid. Weet dat al deze schoonheid niets 

is vergeleken met wat Ik voor jou in de eeuwigheid heb voorbereid.” Mijn 

ziel werd door zo’n vertroosting overstroomd dat ik daar tot aan de avond 

bleef. Het leek een kort ogenblik voor 

mij. Het was mijn vrije dag die voor 

een eendaagse retraite bestemd was, 

dus ik was helemaal vrij om mijzelf 

aan gebed te wijden. O, hoe achter-

volgt de oneindig goede God ons met 

Zijn goedheid! Het gebeurt vaak dat de 

Heer mij de grootste genaden verleent 

wanneer ik ze helemaal niet verwacht. 

(Aantekeningenboek I, nr. 158) 

“Stilte is een zwaard in de geestelijke strijd. Een praatzieke ziel zal nooit 

heiligheid bereiken. Het zwaard van de stilte zal alles afsnijden dat aan de 

ziel zou willen blijven kleven. Wij zijn gevoelig voor woorden en willen snel 

van repliek dienen zonder er enige aandacht aan te besteden of het wel Gods 

wil is dat we zouden spreken. Een zwijgzame ziel is sterk. Geen tegenspoeden 

zullen haar schade berokkenen als zij in de stilte volhardt. De zwijgzame ziel 

is in staat om de innigste vereniging met God te bereiken. Zij leeft bijna altijd 

onder inspiratie van de Heilige Geest. God werkt in een zwijgzame ziel zon-

der belemmerd te worden.” (Aantekeningenboek I, nr. 476)  
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Uit het leven van de H. Pastoor van Ars 
 

Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), bekend als de ‘heilige Pas-

toor van Ars’, werd, na een moeizame opleiding, in 1815 priester gewijd. 

Aanvankelijk kreeg hij geen toestemming om biecht te horen. Drie jaar 

later werd hem het onbeduidende dorpje Ars toevertrouwd. Zijn eerste 

jaren in Ars streed hij sterk voor de bekering van zijn parochie. Ook het 

kerkgebouw herstelde hij. In 1824 begint hij met zijn ‘Providence’, een 

kosteloze meisjesschool. Vanaf die tijd ook neemt zijn bekendheid als 

een heilige biechtvader sterk toe. Ongeveer 35 jaar lang (van 1824 tot 

1858) wordt hij niet alleen inwendig, naar ook uiterlijk belaagd door de 

duivel. Vorige keer zagen we hoe hij op het randje van de dood stond. Nu 

zal het gaan over zijn herstelperiode en zijn vluchtpoging naar Dardilly.  

Pastoor Vianney was dan weliswaar van de dood opgehaald, maar toch 

begon men zich in Ars ongerust te maken. Al op l7 mei schreef gravin Des 

Garets aan haar moeder: ´Maar wat wil hij doen met dat leven, waarvan hij 

de voortzetting afsmeekte? Wat wil hij doen met die krachten, die hij zo vurig 

terugwenste? Dat zijn vragen, die men elkaar stelt. Wij vrezen hem nu te 

verliezen door een ontslag -  deze heilige man die de Hemel voor de aarde 

gespaard heeft; en de vreugde om zijn genezing wordt sterk verduisterd door 

zulk een onaangename vrees´.  
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Tien dagen later is geen twijfel meer aan. Monsieur Des Garets is bij de 

heilige een bezoek gaan brengen. Hij vond hem in zijn kamer, zittend op zijn 

bed, diep bedroefd, onder een vloed van tranen. `Maar wat hebt u toch?’ riep 

de burgemeester uit. ´O! Men kent niet al de tranen, die ik op dit bed heb 

vergoten; ik die sinds mijn elfde jaar de eenzaamheid zoek en…`, zo eindigde 

hij met een snik, ‘men heeft mij die altijd geweigerd’. 

‘Wij zijn bang, zeer bang’ schreef de slotvrouwe, ‘dat onze pastoor zal 

heengaan en dat wij hem levend nog moeten bewenen, nadat wij met zulke 

vreugde zijn herrijzenis hebben begroet. Wij kunnen het ons niet ontveinzen: 

de heilige man meent zijn arbeid voltooid te hebben. Hij had gezegd: “Ik zal 

voortwerken, totdat ik neerval”. En hij is neergevallen… Als hij het leven 

heeft teruggevraagd, dan deed hij dat voor zichzelf, om zich in stilte en een-

zaamheid voor te bereiden op de dood. Het leven is hem teruggeschonken, 

maar hij schijnt nu te denken dat de Hemel hem met de genezing ook de 

vrijheid heeft gegeven… Men heeft ons gezegd dat wij te trots waren op onze 

Pastoor en dat God ons zou straffen voor onze arrogantie. Men had daarin 

werkelijk gelijk.’ 

Weken gaan voorbij. De bedreiging blijft hangen, maar Abbé Vianney 

maakt geen enkele voorbereiding voor zijn vertrek. Vastbesloten op de ene of 

andere dag weg te gaan, keert hij in zich zelf en zoekt zijn verloren krachten 

weer terug te winnen. Natuurlijk heeft hij zijn bed ontdaan van de matras, 

die nu onnodig is geworden. Bij de eerste toestemming van de dokter is hij 

teruggekeerd naar zijn biechtstoel, en dat vanaf één uur in de ochtend! Zijn 

dokter had gemeend zijn ogen te moeten sluiten voor dergelijke onvoorzich-

tigheden; de biechtelingen van de heilige waren hem er oneindig dankbaar 

voor. 

O schandalige slokop! 

Tot aan zijn volledig herstel moet abbé Vianney twee maaltijden per dag 

nemen; ‘s middags met wat vlees erbij en - o hoe schandalig! – met ‘oude 

Bordeauxwijn, telkens een kwart glas’ (aldus abbé Raymond). De goede hei-

lige krijgt er gewetenswroegingen van! Maar zijn bisschop, Mgr. Devie, heeft 
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het bevel van de dokter bekrachtigd. Tegen wil en dank moet hij zich dus 

daaraan wel onderwerpen; maar hij zucht diep terwijl men in zijn omgeving 

niet kan nalaten erom te glimlachen: ‘Ik ben een slokop geworden! Wij krij-

gen minder gunsten... Ik ben lang niet zo op mijn gemak als wanneer ik ga 

biechten!’ 

Helaas! De arme heilige begint er niet minder armzalig, niet minder ma-

ger uit te zien dan in het verleden. Hij is pas zevenenvijftig jaar en heeft het 

voorkomen van een grijsaard. De 27e augustus van datzelfde jaar heeft abbé 

Faivre, uit het bisdom Saint-Claude, gelegenheid de asceet te bezoeken: ‘Zijn 

verstorven en boetvaardig leven’, vertelt hij, ‘kwam mij aldus voor, dat ik - 

als missionaris en wetende wat het betekent dagenlang in de biechtstoel door 

te brengen, te preken, catechismus te geven - hem menselijkerwijze gespro-

ken niet méér dan drie maanden nog te leven gaf.’ 

De artsen zijn niet minder pessimistisch. Zij zien het als noodzakelijk, dat 

Abbé Vianney wat van klimaat zal veranderen en - maar dat durven zij hem 

niet te zeggen - dat hij het werk in de biechtstoel helemaal zal nalaten. Mgr. 

Devie heeft hem geschreven, dat hij hem een tijd van rust gaarne toestaat. 

Heeft hij overigens niet de volmacht, zonder speciale toestemming van zijn 

bisschop, veertien dagen per jaar eruit te gaan, wanneer hij tenminste voor 

een plaatsvervanger zorgt? Nu is abbé Raymond, zijn collega van Savigneux, 

meer in Ars dan in zijn eigen parochie; hij is dus de gewenste plaatsvervan-

ger...  

De Pastoor van Ars, altijd aarzelend en besluiteloos op dit punt - hij die in 

al het overige zoo krachtig en vastbesloten optreedt – verlangt vurig zich 

enige weken te kunnen onttrekken aan de menigte pelgrims, die hem blijft 

belegeren. Deze wens is dan ook volstrekt niet te veroordelen, maar boven 

dat verlangen zweeft altijd de bekoring: eenmaal vertrokken naar de stilte en 

eenzaamheid, zal hij wel nooit meer daarvan terugkeren! Hoe het ook lopen 

mag, Abbé Vianney heeft naar zijn broer François geschreven, dat hij hem 

een kamer zal gereed maken in het dierbaar ouderlijk huis van Dardilly. 
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Zijn ‘vlucht’ naar Dardilly 

Eindelijk, op maandag 11 september, deelt hij zijn plan mee aan abbé Ray-

mond. De pastoor van Savigneux maakt niet veel bezwaren: verlangt hij er 

niet heimelijk naar de volgende pastoor van Ars te worden? Hij belooft zo 

spoedig mogelijk aan de bisschop de brief te brengen die Abbé Vianney hem 

geeft. Daarin staat het verzoek, of Monseigneur aan de ‘arme pastoor van Ars’ 

een post wil geven, die voor hem ‘goed zou zijn’: de bediening van de kapel 

van de ‘Minimes’ in Montmerle, waar hij niets anders te doen zal hebben dan 

de Heilige Mis te lezen... 

En zie… in de nacht van 11 op 12 september neemt Abbé Vianney de vlucht. 

Aldus vele getuigenissen (in het zalig- en heiligverklaringsproces en anders-

zins). Alleen kan hij niet nalaten zijn welbeminde en zo betreurde ‘Provi-

dence’ vaarwel te zeggen Maar juist dat brengt alles in de war! 

Vóór tien uur ‘s avonds - Catherine en de anderen hebben natuurlijk be-

loofd het geheim te bewaren - is heel de parochie op de hoogte en op haar 

‘qui vive’; de mensen staan bij de pastorie op de wacht... Ietsje na één uur 

hoort men iemand door de tuinhaag sluipen... Dat is de pastoor! Hij heeft zijn 

brevier onder de arm en een klein pakje in de hand. Enkele mensen proberen 

hem tegen te houden, ja ze houden hem te wijden voorwerpen voor. Tever-

geefs! Hij versnelt zijn pas in de richting van het veer van Fontblin. Hij ver-

dwijnt in de donkere nacht. Vlug loopt men naar de onderwijzer Jean 

Pertinand en roept hem toe dat hij zal proberen de Pastoor in te halen. Inder-

daad bereikt de jongeman hem op enige afstand van het dorp ‘waar hij in de 

velden verdwaald was geraakt’. 

‘Mijnheer Pastoor’, roept hij hem toe, ‘waarom ons zo te verlaten?’ - ‘Voor-

uit! Laten we, geen tijd verliezen!’ antwoordt de vluchteling.’Ik heb aan Mon-

seigneur geschreven om hem verlof te vragen mij te mogen terugtrekken; ik 

zal zijn antwoord in Dardilly afwachten… Ik ga de Mis lezen in Fourvière om 

de wil van God beter te kennen... Als Monseigneur toestemt, is mijn verlan-

gen vervuld; wil hij dat ik terugkeer, dan zal ik terugkomen... Overigens mijn 

parochie zal geen nood lijden: ik heb overal voor gezorgd.’ 
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Nachtelijke tocht 

Abbé Vianney en Jean Pertinand gaan verder in de richting van Dardilly. 

Plotseling blijft de vluchteling staan. Gedurende zijn lange opsluiting in de 

biechtstoel blijken de wegen veranderd te zijn en hij herkende ze niet meer. 

‘Jean,’ mompelt hij nogal opgewonden, ‘je bedriegt me!’ Maar de jongeman 

legt hem vlug uit dat er niets van waar was. 

De twee reizigers vervolgen hun weg, biddend of plannen makend. ‘Wij 

baden wel tienmaal het rozenhoedje’, aldus de brave Pertinand, ‘gedurende 

de zeven uur dat de reis duurde’.  

Zeer vroeg aangekomen in Trévoux, wil abbé Vianney uit goedheid de sla-

pende veerman niet wakker maken. In Neuville, waar onze reizigers, intus-

sen danig vermoeid, de Saône oversteken, vraagt de heilige die zonder geld 

is vertrokken, of de onderwijzer het ontbijt voor hem betalen wil. Hij stelt 

voor zijn horloge als onderpand te geven, maar Pertinand weigert kort en 

krachtig. Datzelfde wordt voorgesteld aan de veerman van Neuville, maar die 

antwoordt: ‘Betaal maar een andere keer’. 

Eindelijk gaat dan de pastoor van Ars over de drempel van het vaderlijk 

huis, maar hij is zo verzwakt en uitgeput, dat hij aanstonds op bed moet gaan 

liggen. Als Jean Pertinand zelf ook de nodige rust heeft genomen, zegt hem 

Abbé Vianney: ‘Ga nu maar naar huis; kom mij volgende week vrijdag weer 

ophalen; dan gaan wij zaterdag samen naar Fourvière... Dan zullen we wel 

zien!’ Maar de berekeningen van de heilige man gaan niet in vervuiling... 

Andere plannen van de Goddelijke Voorzienigheid 

De ochtend van de 12e september ziet men in Ars niets anders dan versla-

gen gezichten. De pastoor - het is nu maar al te zeker - de pastoor is bij de 

Kartuizers ingetreden, voor altijd! En met hem schijnt alle leven, alle 

vreugde, alle moed uit het dorp te zijn verdwenen. Twee dagen na zijn ver-

trek kon gravin Des Garets schrijven: 
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‘De meisjesschool - de Providence – weergalmt van zuchten en snikken. 

De helft van de meisjes is al treurend weggegaan. De stroom van pelgrims is 

weggevloeid. De kerk is bijna verlaten. Van tijd tot tijd komen een paar treu-

rende meisjes bidden bij een opgestoken kaars. Ik kan u niet zeggen hoe be-

droefd ik ben bij het aanzien van een zo volledige verandering! Het is werke-

lijk een overgang van het leven naar den dood... Wij hadden een hoofdstuk 

uit het Leven der Heiligen elke dag daadwerkelijk levend in ons midden, maar 

nu is de bladzijde omgeslagen…’ 

En abbé Raymond, nog altijd met de titel van pastoor van Savigneux, is 

voortdurend in Ars! Hij die ervan gedroomd had er de pelgrimstochten te 

mogen leiden, moet nu wel de les begrepen: hebben dat de tegenwoordigheid 

van Abbé Vianney de enige reden is waarom de mensen toestromen. Inder-

daad van de dag af, waarop men wist, waar de heilige zich had teruggetrok-

ken, ‘was Ars er niet meer in Ars’. 

Verzoeken om terug te komen 

Al op donderdag 14 september haast de graaf Des Garets, verwittigd door 

Jean Pertinand - eindelijk teruggekomen - zich om naar Dardilly te gaan. 

Maar François Vianney houdt zich van den domme en zegt dat zijn broer weer 

vertrokken is, niemand weet waarheen. De burgemeester van Ars moet zich 

dan tevreden stellen met een woordje voor zijn heilige pastoor op te schrij-

ven: 

‘Neemt u nog geen besluit. U hebt rust nodig, ik weet dat beter dan wie 

ook. Blijft u bij uw broer zolang dat noodzakelijk is, maar vergeet uw arme 

parochie van Ars niet... Denkt u aan al die heilige zielen die u naar de hemel 

geholpen hebt, aan al degenen die zich ervan verwijderd hebben en die u zult 

terugvoeren. Denkt u aan uw Providence, waarvan u de ziel en de steun bent 

- en die niet kan bestaan dan door u. Denkt u tenslotte aan het welzijn van 

de godsdienst: dat God zelf u geroepen heeft het welzijn ervan in stand te 

houden en… te vergroten.’ 
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Terwijl graaf Des Garets deze bewogen woorden neerschrijft, is Abbé Vi-

anney in gebed, niets wetend van diens aanwezigheid in een kamer boven de 

zaal, waar de graaf deze brief schrijft. Eerst na het vertrek van de burgemees-

ter ingelicht, leest en herleest hij diens brief, die diepe indruk op hem maakt. 

Andere berichten volgen. Een van Catherine Lassagne, die slecht nieuws 

moet melden. Er zijn op de Providence nog maar vijftien kleintjes meer. Abbé 

Raymond heeft met Monseigneur gesproken en de bisschop heeft gezegd 

nooit te zullen toestaan, dat de pastoor van Ars het bisdom zou verlaten. Een 

ander bericht komt van een caféhouder, die zich ondanks abbé Vianney in het 

dorp gevestigd had. ‘Mijnheer’, zo schrijft deze man, die in zijn gevoelige zijde 

is geraakt, want zijn zaak loopt niet meer, ‘ik haast mij u te vragen ons toch 

niet te verlaten. U weet wat ik u altijd gezegd heb en wat ik nu van ganser 

harte herhaal: als er iets in mijn huis is, dat u niet bevalt, onderwerp ik mij 

geheel aan uw wil.’ 

Geen houden meer aan… 

Maar hoe groot is de verbazing en de ontsteltenis van Abbé Vianney, als 

hij vrijdags in Dardilly ziet verschijnen...: de pelgrims van Ars! De ‘mieren-

kolonie’ heeft haar weg weer gevonden! Wat te doen? Ze terugsturen? Hij 

denkt er niet aan. Hij vraagt de nodige volmachten in Lyon aan en gaat in een 

biechtstoel zitten van de kerk van Dardilly. Zijn soep staat almaar op de hoek 

van de schoorsteen koud te worden…. Elk ogenblik komen vreemdelingen 

aan de huisdeur van zijn broer aankloppen. ‘Als hij hier blijft’, protesteert 

François, ‘dan zal ik verplicht zijn hulp te roepen. Ik ben geen baas meer in 

mijn eigen huis!’ 

De avond van zaterdag 16 september brengt de hotelhouder van Ars, Fran-

çois Pertinand (een broer van de onderwijzer) een groep van 23 jongens uit 

de parochie van Ars met zich mee naar Dardilly. Zij vervoegen zich al vroeg 

aan de boerderij van de Vianney’s; maar de familie van de heilige weigert de 

deur open te doen. Plotseling weerklinkt een zachte stem, die zij heel goed 

kennen. Hun dierbare pastoor is aan het venster komen staan en roept hen. 

Al uren op, laat hij hen in zijn kamer komen, bidt met hen het rozenhoedje, 
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gaat met hen mee naar de kerk, waar zij zijn Heilige Mis bijwonen. Abbé Vi-

anney dringt erop aan, dat ze blijven ontbijten, maar uit beleefdheid weige-

ren ze. In de nacht van zaterdag op zondag gaan ze weer terug. ‘Dinsdag 

moeten jullie allemaal thuis de Mis bijwonen’, raadt Abbé Vianney hun aan. 

‘Ik zal die ochtend de Mis lezen in Fourvière om eindelijk de wil van God te 

leren kennen. Jullie zullen voor mij bidden!’. 

O.L. Heer neemt een andere weg 

De wil van God toont zich echter op een andere manier. In de avond van 

zaterdag 16 september komt in Dardilly een reiziger aan, met een officiële 

opdracht van de bisschop van Belley. Abbé Raymond - hij is het – meldt zich, 

om geen opschudding te wekken, bij de pastoor van de parochie, Joseph Pey-

rard. Men ontvangt hem daar koel: ongetwijfeld komt deze priester namens 

de bisschop Abbé Vianney ophalen. Afgesproken wordt dat abbé Raymond 

die zondag de Hoogmis zal doen en dat hij daarna met Abbé Vianney zal gaan 

praten. 

Zo gezegd, zo gedaan. De heilige is bij de Hoogmis aanwezig, en daarna 

staat hij erop de pastoor van Savigneux te begeleiden naar het huis van zijn 

broer François, dat tamelijk dicht bij de kerk staat. En ziedaar het bericht van 

Mgr. Devie! Wat ongeduldig wil hij er direct kennis van nemen. Hij leest de 

brief, toevertrouwd aan abbé Raymond, en de teleurstelling tekent zich een 

ogenblik af op zijn gezicht, maar hij maakte geen enkele opmerking, noch 

voor noch tegen. Als abbé Raymond weg is, gaat hij weer van zijn kamer af 

om François te kalmeren. Deze, omringd door parochianen uit Ars, die onop-

houdelijk toestromen, beklaagt zich bitter over ‘hun onbeleefdheid tegenover 

hun pastoor’. 

Abbé Raymond ontbijt op de pastorie. ‘Ik bid u’, zegt de pastoor van 

Dardilly tot hem, ‘verlaat u Dardilly zo vlug mogelijk: men weet waarvoor u 

bent gekomen; laat toch Abbé Vianney met rust, anders kon u nog wel eens 

een harde noot te kraken krijgen.’ Maar de bisschoppelijke afgevaardigde 

houdt voet bij stuk: het gaat hem ter harte de Pastoor van Ars nu weer bij 

zijn kudde terug te brengen. Graaf Des Garets heeft hem ook voldoende 
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duidelijk had gemaakt dat hij er tevergeefs naar streeft Abbé Vianney in Ars 

op te volgen.  

Abbé Raymond gaat dan naar de Vespers, die door de heilige worden voor-

gebeden. Na de zegen met Ons Heer waarschuwt de pastoor van Dardilly zijn 

collega uit Savigneux nogmaals. ‘Maar...’ zo reageert Abbé Vianney, ‘maakt u 

zich niet ongerust over abbé Raymond; hij is een goed huzarenpaard, hij is 

niet bang voor wat herrie’. 

Bedenk een list om ongemerkt te vertrekken 

Toch is het besluit van de pastoor van Ars nu genomen: Monseigneur biedt 

hem de kapelanie van Notre-Dame de Beaumont aan en vraagt hem in elk 

geval nog eens goed na te denken. Welnu, hij zal naar Beaumont gaan, en de 

Heilige Maagd, die men daar vereert, zal hem ingeven wat te doen. Maar hoe 

moet hij de waakzaamheid van de mensen uit Dardilly verschalken, nu zij al 

de wacht houden rondom de boerderij? 

Juist die zondagavond dat Abbé Vianney zich gereed maakt voor de laatste 

maal onder het vaderlijk dak te verblijven, komt een delegatie van notabelen 

van Dardilly zich op het erf aanmelden. De heilige Pastoor moet naar beneden 

komen om hun verzoek te aanhoren. ‘Neem uw rust hier’, zeggen hem de 

brave mensen; ‘wij belasten ons ermee voor u de noodzakelijke volmachten 

te verkrijgen’. Hun beroemde medeburger stelt zich ermee tevreden min-

zaam te antwoorden: ‘O mijn vrienden, als ge daarin kunt slagen, ik verlang 

niets liever!’ En gerustgesteld gaan ze naar huis. 

Die goede parochianen van Dardilly! Zij zouden wel tot de ochtend geble-

ven zijn, als zij wisten, wat er gaande is. Inderdaad is er tussen de Pastoor 

van Ars en abbé Raymond een waar vluchtplan afgesproken. Vóór de nacht 

verlaat abbé Raymond de pastorie van Dardilly, voorwendend het antwoord 

van Abbé Vianney aan Monseigneur te gaan brengen. In werkelijkheid is hij 

van plan niet verder te gaan dan de parochie van Albigny; de pastoor, abbé 

Martin, is een intieme vriend van hem. Daar zal de pastoor van Ars hem ont-

moeten. François, de oudste broer, is in het geheim ingewijd. Zoveel 
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bezoeken sinds twee of drie dagen zijn hem een ware nachtmerrie geworden, 

zodat hij graag meehelpt deze ‘vlucht’ te doen slagen. 

Hoe het geheime plan lukt 

Maandagmorgen, 18 september, nemen de twee broers, al heel vroeg op-

gestaan, in diepe duisternis de weg naar Albigny. De heilige maakt de reis 

gezeten op het paard van de boerderij, dat François bij de teugel houdt; maar 

zodra zij Albigny naderen, zegt de Pastoor van Ars: ‘Ik zal nu wel te voet ver-

der gaan’. Hij laat het paard achter, zegt zijn broer gedag en gaat alleen het 

dorp in. Zijn eerste indruk bij aankomst is wel buitengewoon ontnuchterend: 

men is daar nog met de beruchte ‘feestavonden’ bezig, en er wordt nog ge-

danst bij het ochtendkrieken van deze maandag... Abbé Vianney ontmoet pas-

toor Raymond, leest de Heilige Mis en heeft grote haast weer te vertrekken, 

richting Beaumont. 

Beaumont, circa 50 km van Dardilly, verloren als het ligt tussen de plassen 

van Les Dombes, is moeilijk te bereiken. Na de Saône bij Neuville te zijn over-

gestoken, rekent abbé Raymond erop een rijtuig te vinden, maar hij wordt 

teleurgesteld. Onze twee reizigers hebben wel wat proviand mee gekregen, 

maar moeten nu te voet nog vijf plaatsen verder trekken tot aan St. Marcel, 

waar de burgemeester die hen tegenkomt, Abbé Vianney herkent. Of hij wil 

of niet, Pastoor Vianney moet er halt houden en een beetje uitrusten. Maar 

zie, bij de aankomst in St. Marcel is de kerk op het bericht van de aankomst 

van de heilige al vol gelopen met gelovigen. Abbé Vianney moet de preekstoel 

op. Hij spreekt over de onthechting aan de dingen van deze wereld, over de 

ijdelheid en over het geluk van de hemel... Eindelijk biedt een rijtuigverhuur-

der zich aan, en bij het vallen van de nacht arriveert men in Marlieux, de 

parochie, waar de kapel van Beaumont van afhangt. 

Laten we terugkeren naar Ars…  

Notre-Dame de Beaumont, een landelijk heiligdom, waarvan de lage hori-

zon uitzicht biedt op onmetelijke moerassen, trekt in het mooie seizoen veel 

pelgrims aan. Volgens de plaatselijke overleveringen heeft de Heilige Maagd 
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er meermalen, op het gebed van troosteloze ouders, kinderen weer ten leven 

gewekt, die vóór hun Doopsel gestorven waren, en zij heeft hen vervolgens 

laten leven, totdat men hun het Sacrament dat de poorten van het paradijs 

opent, had toegediend. 

Dinsdagmorgen begeleidt de pastoor van Marlieux zijn beide gasten naar 

de aloude kapel. ‘Abbé Vianney’ - aldus abbé Raymond – ‘deed het eerst de 

Heilige Mis om, zoals hij zei, het licht van de Heilige Geest af te roepen. Toen 

hij klaar was, vroeg ik hem: “Wat hebt u besloten?” – “Nog niets… Ik ga voort 

met bidden, terwijl ik uw Mis dien”. Zodra ik in de sacristie terugkeerde, zei 

hij, nog vóór ik mijn gewaden had afgelegd: “De goede God wil mij niet hier” 

– “Waarheen wilt u dan gaan?” – “Laten wij naar Ars terugkeren!”  

Het beslissende woord is gesproken 

Zonder dralen bereidt abbé Raymond het vertrek voor. Een rijtuig brengt 

de reizigers door het zwaarmoedige plassenland naar Ambérieux-en-Dom-

bes. Abbé Vianney houdt niet op met wenen en bidden. In Ambérieux zegt 

hij: ‘Het rijtuig vermoeit mij te zeer, ik zal de rest te voet afleggen’. 

Nog zeven kilometers scheiden hem nog van het plaatsje, vanwaar hij ge-

vlucht is om God te vinden en waarheen God hem nu onweerstaanbaar te-

rugvoert. In Savigneux gaat hij op aanraden van zijn reisgezel de kerk binnen 

om het heilig Sacrament te aanbidden en wat uit te rusten. En aanstonds 

wordt naar het nabije Ars een ijlbode gestuurd, die namens abbé Raymond 

deze boodschap brengt: ‘De pastoor komt terug; in een uur zal hij bij u zijn!’ 

Feestelijke intocht 

Nauwelijks is in het dorp dat blijde nieuws bekend, of men laat de feest-

klokken luiden. ‘De vreugde was algemeen’, vertelt Catherine Lassagne. ‘Ie-

dereen haastte zich om hem weer te zien, die zij gedurende acht lange dagen 

hadden verloren. Zelfs de dorsers op het veld kwamen in hun werkkielen 

toelopen.’ 
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Tegen vijf uur eindelijk, onder het gelui van de klokken, die hun feestehjk-

ste klanken de ruime lucht in beieren, verschijnt Abbé Vianney. Geleund op 

zijn stok, gaat hij het plein op, waar zijn schapen hem afwachten. ‘Was dan 

alles verloren? Welnu, dan is alles weer hervonden! Ik zal u niet meer verla-

ten, mijn kinderen. Ik zal u niet meer verlaten!’ Hij kan geen andere woorden 

uitbrengen, zo ontroerd is hij. Maar met zijn ogen ten hemel, zeggen de ge-

baren van zijn bevende hand genoeg, hoe gelukkig hij is. ‘Gesteund door abbé 

Raymond, gaat hij verscheidene malen het plein rond, zijn parochianen ze-

genend. Allen kunnen slechts wenen, enkele woorden stamelen en zich op de 

knieën werpen’. 

De heilige gaat een ogenblik de Providence binnen, waar gejubel en ge-

juich heersen: ‘De Vader is eindelijk teruggevonden!’ Maar hij valt neer van 

vermoeienis. Het avondgebed wordt daarom vervroegd. Maar Abbé Vianney 

staat erop zelf voor zijn toegestroomde parochie dit avondgebed te houden...’ 

‘Aldus’, tekent Catherine Lassagne in haar ‘Petit Mémoire’ aan, ‘aldus is 

onze heilige pastoor aan onze verlangens teruggegeven. Hij had de eerste da-

gen een weinig rust, omdat de pelgrims bij zijn afwezigheid allen naar huis 

waren gegaan. Maar zijn gewone bedieningen hernam hij aanstonds weer. 

Zo gauw als men dat vernam, kwamen de pelgrims van heinde en ver weer 

opdagen en hij begon zijn leven weer opnieuw’. 

‘Wat zou er geworden zijn van zovele arme zondaars?’ zegt hijzelf naïef 

en openhartig. ‘En’, zo besluit graaf Des Garets, ‘nu begreep hij beter, dat God 

hem voortaan bij ons wilde...’ 

Wordt vervolgd. 

Naar:  Le Curé d’Ars – Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), door mgr. Francis 

Trochu (Editions Résiac, Montsurs), en de Nederlandse bewerking ervan door abbé H. Vorage, 

pastoor van Molières (Firma Becelaere, Torhout) 
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Het leven van de H. Paus Pius X 
 

Jozef Sarto werd priester gewijd 

op 23 jarige leeftijd. Hij was 9 jaar 

kapelaan, 9 jaar pastoor, 9 jaar ka-

nunnik, 9 jaar bisschop, 9 jaar kar-

dinaal en 11 jaar paus. Hij overleed 

in 1914 ten gevolge van de schok 

van de aankondiging van wereld-

oorlog 1. Hier volgt zijn levensver-

haal.  

In 1833 huwden Jan-Baptist Sarto 

en Margaretha Sanson. Ze kregen tien 

kinderen: Jozef; Jozef-Melchior, An-

gelo, Theresia, Rosa, Antonina, Maria, Lucia, Anna en Petrus-Cajetanus. Het 

eerste en het laatste kind stierf kort na de geboorte. Vader was gemeentebode 

- bij ons bekend als veldwachter of postbode. Zijn werk bestond in het onder-

houden en schoonmaken van het gemeentehuis. Hij bezat ook wat land dat 

hij bewerkte om voedsel te telen voor zijn gezin. ’s Avonds legde hij de cate-

chismus uit aan de kinderen en bad luid het avondgebed. Moeder Sarto was 

kleermaakster van het dorp. Zij naaide voor geburen en kennissen en vulde 

aldus het geringe inkomen van haar man aan. Ze leefden dus arm, maar leden 

geen gebrek.  

Kindertijd 

Jozef Melchior Sarto werd geboren op 2juni 1835 te Riese in Noord-Italië. 

Het behoorde dan toe aan Oostenrijk en bleef nog Oostenrijks voor 30 jaar. 

Guiseppe werd in zijn kindertijd Guiseppino of Beppino, of afgekort Bepi ge-

noemd. Hij was braaf, godvruchtig en vlijtig. De dorpelingen vertelden hoe 
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schoon het was om aan te zien hoe s’ zondags moeder Sarto naar de kerk ging 

met de zeven of acht kinderen rond haar heen geschaard.  

Bepi leerde al vroeg angstvallig te vermijden al wat ook maar een zweem 

van kwaadaardigheid vertoonde, in het bijzonder het gezelschap van slechte 

kinderen. Bepi was een zeer intelligente jongen, en hij mocht al op 10-jarige 

leeftijd de koorknapen onderrichten in het misdienen, hun de functies aan-

duiden en de orde onder hen handhaven. Hij had een voorliefde voor alles 

wat de kerk betrof, en zijn grootste genoegen was de H. Mis te dienen.   

Sommigen zeiden toen al: “Dat rood misdiendertje zal nog eens in het 

rood het altaar opgaan!”  

Op 11 jaar deed hij zijn eerste H. Communie. Hij bezocht regelmatig de 

kapel van La Madonna delle Cendrole, waar men in de zomermaanden regel-

matig de Mis las. Bij het spelen geleidde Bepi vaak zijn makkers naar de kapel 

om er even te bidden.  

Moeder begon al gauw te vermoeden dat hij tot het religieuze leven ge-

roepen was, maar vader was daar niet zo gelukkig mee, maar hij ging uitein-

delijk akkoord. Don Fusarini, die hem lesgaf, was zeer verheugd. Hij besloot 

hem al wat bijzondere lessen te geven ter voorbereiding. Het jaar later begon 

hij zijn humaniora in Castelfranco, zeven kilometer van Riese. Jozef ging elke 

dag te voet, door weer en wind, door hitte en verzengende zon. In de winter 

zelfs nog als het donker is met klompen aan, in de zomer op zijn blote voeten. 

Zijn eten droeg hij in een knapzak: een paar boterhammen of een soort mais-

koek.  

Jozef was thuis ijverig in het helpen in de huishouding. Hij paste op zijn 

broertjes en zusjes, arbeidde op het land, zorgde voor de koe etc. Vakantie 

was voor hem ook werktijd. In het laatste studiejaar mocht hij van zijn vader 

een ezel gebruiken voor zijn 7 km lange tocht naar school. Na vier jaar vatte 

hij zijn hogere studies aan. Hij was steeds de eerste van de klas, had altijd de 

beste punten en muntte uit in zijn ijver voor zijn geloof.  
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Dan kwam goed nieuws van Don Fusarini, die een brief had van Kardinaal 

Monico. Hij mocht naar het seminarie van Padua. Jozef weende van geluk. 

Het was 1854. Hij voltooide zijn studies met glans in 1858 en werd dat jaar 

priester gewijd.  

Kapelaan te Tombolo 

In september 1858 werd hij tot kapelaan of onderpastoor van Tombolo 

benoemd, een arm verachterd dorp van ca. 1500 inwoners, woest, onaange-

naam, geen mooie huizen. Een heel simpel kerkje. Het volk was er ruw en 

ongeletterd. De grond was er slecht en er was veel armoede.  

Ogenschijnlijk geen aangenaam verblijf voor een man van studie! Ook de 

parochie was arm en bezat eigenlijk bijna niks. Hij die ooit de hoogste post 

in de Kerk zal bekleden, zal negen jaar lang- de gelukkigste jaren zegt hij zelf  

- de geringste post bekleden van zijn bisdom in een arme afgelegen parochie, 

een boerengat.  

De pastoor van de parochie was Don Costatini, een bejaarde priester die 

aan verlamming leed en ongeschikt was om de bediening van de parochie 

alleen op zich te nemen. Don Sarto bekende later meer geleerd te hebben bij 

die pastoor dan bij al zijn professoren op het seminarie.  

Maar hij moest nog leren nederig en onderdanig te zijn. De toediening van 

de Sacramenten nam de pastoor steeds op zich. Zijn eerste doopsel mocht 

Don Sarto pas toedienen na negen jaar dienst, en dan nog was het uit nood-

zaak, omdat het kind in stervensgevaar was en het doopsel anders had kun-

nen uitgesteld worden.  

Toch, hij pruttelde niet. De pastoor verbeterde zijn sermoenen, gaf hem 

goede raad over zijn houding, manier van spreken etc… Maar ook hij zei dat 

hij veel heeft geleerd van de jonge priester. 

Als predikant werd Don Sarto veel gevraagd en hij werd de gezochtste 

kanselredenaar van de omgeving. Hij besteedde veel zorg aan zijn sermoenen 

en bestudeerde grondig het gekozen onderwerp.  
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Hij leefde arm. Toen zijn inkomsten stegen, verdubbelde hij zijn aalmoe-

zen. Zijn zuster Rosa kloeg wel over het feit dat hij veel kaarsen verbruikte. 

Hij liet ze tot ’s avonds laat branden en om vier uur gingen ze al weer aan. 

Hij sliep maar vier uur en besteedde het overige deel van de nacht aan studie. 

Hij schreef toen o.a. een beknopt overzicht van de Summa van Sint Thomas 

van Aquino.  

Een anekdote: De kinderen vloekten veel in het dorp. Don Sarto was daar 

niet mee gediend en gaf, als hij één van die kinderen hoorde vloeken, hem 

een ferme kaakslag - een heilig vormsel van zijn eigen hand. Toen hij tot paus 

werd verkozen, bekenden enkele van hen met fierheid op die wijze door Don 

Sarto “gevormd” te zijn geweest. Het vloeken was rap verleerd! 

Op aanraden van zijn pastoor deed hij mee aan een examen. Hij werd be-

noemd tot pastoor te Salzano, een parochie van 5000 man. Zijn werk te Tom-

bolo was voorbij.  

Pastoor te Salzano 

Salzano ligt op 12 km van Venetië. Don Sarto zette 

zich ijverig in voor zijn parochie. Hij renoveerde de 

kerk, bracht een nieuw orgel en een nieuwe kruisweg, 

een nieuwe vloer enz… met geld die hij via een loterij 

had verkregen. Hij stichtte er tevens een landbouwers-

spaarkas, om de armoede tegen te gaan. De inkomsten 

van Don Sarto ware hier veel groter, maar hoe meer 

hij kreeg, hoe meer hij  weggaf. De armen stonden in 

rijen en na bvb. een huwelijk, waarbij hij wat geld had 

gekregen, was tegen dat hij aan zijn pastorij was, alles uitgedeeld.  

Zijn kleren zou hij dragen tot ze op de draad versleten waren. Zijn zusters 

echter, die met hem meegingen en hem hielpen in zijn huishouding, zorgden 

echter spoedig voor nieuwe kleren. 

Na negen jaar kwam ook aan zijn tijd te Salzano een einde. Bij een bezoek 

van Mgr. Zinelli werd hij benoemd tot kanunnik te Treviso.  
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Kanunnik te Treviso 

Ook hier was hij enorm ijverig. Hij legde zich toe op het  werk in het se-

minarie. De professor kwam eens vanuit zijn kamer naar hem toe en zei: “Ga 

slapen Monseigneur, en laat de zorgen van het bisdom liggen voor een andere 

dag.” Hij antwoordde: “Gij hebt gelijk don Francesco, ga maar te bed en 

slaapwel!” en hij deed voort.  

Hij was streng voor zijn seminaristen. Toen hij eens iemand oneerbiedig 

zijn kruisteken zag maken, preekte hij daar in zo’n bewoordingen over dat 

niemand het ooit nog waagde oneerbiedig te zijn.  

In 1875, toen de bisschop ziek werd en de vicaris-generaal al oud was, 

werd hij primicier van de kathedraal en raadslid bij het kerkelijk tribunaal. 

Na het overlijden mocht Mgr. Sarto de taak op zich nemen om het bisdom te 

besturen. Op 26 juni 1880 werd Mgr. Callegari tot bisschop van Treviso be-

noemd, maar die bleef er maar twee jaar. Mgr. Appollonio volgde hem op. Op 

een dag ontbood hij Mgr. Sarto en deelde hem mee dat Paus Leo XIII hem had 

benoemd tot Bisschop te Mantua. Mgr. Sarto verzette zich, maar het mocht 

niet baten.  

Bisschop te Mantua 

In november 1884 werd Mgr. Sarto door Paus Leo XIII ont-

vangen in audientie; hij kreeg de eretekens en een Pontificale 

Missale Romanum “Wees de goede herder” zei hij. De vol-

gende dag werd hij gewijd tot bisschop door Kardinaal Paroc-

chi.  

In afwachting van zijn plechtige intrede in Mantua, ging 

hij zijn moeder bezoeken in Riese, waar zich toen de anekdote 

met de ring voordeed.  

Het bisdom Mantua verkeerde in slechte toestand. De ver-

standelijke en geestelijke vorming van de clerus had schipbreuk geleden; en 

de sociale positie was ellendig: menige geestelijke moest meermalen in het 
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jaar gaan bedelen om niet van de honger te sterven. Een groot deel van de 

bevolking was van de kerk vervreemd geworden. De paascommunie werd 

grotendeels verwaarloosd; de huwelijk gesloten buiten de kerk. Liberalen en 

vrijmetselaars beheersten de hoge burgerij; terwijl de lagere klassen socia-

listisch waren.  

Met tact, geduld, behendigheid en humor nam de nieuwe bisschop het op 

zich de vrede te herstellen en zo won hij de sympathie van de gematigde par-

tij van het volk. Hij wist zijn tegenstanders steeds met een raak gezegde; een 

fijne scherts of een altijd zacht en humoristisch antwoord te ontwapenen.  

Hij schreef toen eens: “Voor het 

heil der zielen zal ik noch zorg, noch 

nachtwaak, noch enige vermoeienis 

ontzien, daar niets me zo nauw aan 

het hart ligt als uw geluk” En hij be-

kende dat de Hoop hem kracht gaf.  

“Ik kan alles in Hem die mij ver-

sterkt.”  

Zijn dag ging zo: 

Hij stond op om 5 uur. Na de me-

ditatie en de H. Mis ging hij naar de 

kathedraal, waar hij tot 8 uur biecht 

hoorde. Dan ging hij naar zijn bureau; keek zijn briefwisseling na; beant-

woordde eigenhandig de brieven en  bereidde de antwoorden van de kanse-

lier; daarna bad hij zijn brevier en gaf audiënties.  

Rond 12 u nam hij een karig middagmaal; altijd zeer kort van duur. Om 

één uur nam hij wat rust en om 14 uur hervatte hij zijn werk en ontvangsten. 

Voor de avond deed hij een wandeling lans het water; dan bad hij thuis zijn 

rozenkrans in de kapel; at nog iets; bad zijn brevier en studeerde tot midder-

nacht.  
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Zijn huis was steeds voor iedereen open. Bezoekers mochten vaak mee 

aan tafel.  

Hij werd op wonderbare wijze geholpen. Toen hij eens blut was en geen 

aalmoes kon geven, smeekte hij God om hulp. Plots stond een welgestelde 

heer voor zijn deur die hem vroeg drie Weesgegroeten voor hem te bidden 

en hem een envelop gaf met daarin 1000 frank.  

Hij was ook buitengewoon vergevingsgezind. Een man die eens een laste-

rend pamflet over hem had laten verspreiden; kwam in geldnood. Toen Mgr. 

Sarto hiervan op de hoogte kwam, liet hij via een oude dame de nodige som 

geld toekomen om hem uit geldnood te helpen; erbij zeggende dat “het 

O.L.Vrouw van Altijddurende bijstand was die hem de som liet brengen.”   

Toen Kardinaal Agostino, toenmalige patriarch van Venetië stierf, viel het 

oog van Paus Leo XIII op Mgr. Sarto. Hij werd uitgekozen om de volgende 

Patriarch van Venetië te worden.  

Kardinaal en Patriarch te Venetië 

Kort na zijn benoeming tot Patriarch van Venetie werd hij tot Kardinaal 

benoemd, in het consistorie van 12 juni 1893. Ook dan ging hij zijn moeder 

te Riese nog eens bezoeken, bekleed in het kardinaalsrood. In 1894 deed hij 

zijn intrede in Venetië, in een gondel werd hij rondgevaren door de stad.  

Hij veranderde niets aan zijn levenswijze: vroeg opstaan en heel de dag 

bezig zijn. Soms ging hij eens wandelen langs het water om eens een praatje 

te slaan met de vissers. Men noemde hem dan ook de Kardinaal van de vissers 

of de Kardinaal van Iedereen. Hijzelf zei: ik ben maar een arme kardinaal. 

Drie van zijn zusters woonden in bij hem; zij zorgden voor het huishouden. 

Ook zij bleven eenvoudig en kleedden zich zo.  

Ook als Kardinaal was hij arm. Om geld te besparen dacht hij om het paars 

van zijn bisschopstoog in rood te laten verven, maar dat mislukte. Hij grapte 

toen: “Dat is niets; zo kom ik nog tot de pauselijke kleur.”  
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Een van de grote werken die hij op 

touw zette te Venetië was het Eucha-

ristisch Congres van 1897, gepaard 

met een tentoonstelling over de H. Eu-

charistie. Hierdoor wilde hij in het 

openbaar gemeenschappelijk eerher-

stel brengen om de heiligschennissen, 

versmadingen en beledigingen die het 

Hoogheilig Sacrament worden aangedaan. 

Zijn invloed was zo groot dat hij vaak bij geschillen tussen patroons en 

werklieden als “scheidsrechter” optrad. Hij steunde het katholiek dagblad La 

Difesa (de verdediging); het sterke wapen om de religieuze belangen te be-

schermen en te verdedigen. Hij zou zelfs zijn bisschopsring verkocht hebben 

indien dat nodig was om het blad te redden.  

Op 19 juli 1903 stierf Paus Leo XIII. De kardinalen werden naar Rome ge-

roepen voor het conclaaf.  

Het conclaaf van 1903 telde 62 kardinalen. De zittingen verliepen aldus: 

1 - Kardinaal Rampolla 24 - Gotti 17 - Sarto 4 - verdeeld 10 

2 - Ramolla 29 - Gotti 16 - Sarto 10 - verdeeld 7 

3 - Rampolla 29 - Sarto 21 - Gotti 9 - verdeeld 3 

Na de derde zitting begon Kardinaal Sarto onrustig te worden. Wenend 

smeekte hij de andere kardinalen toch hém niet te kiezen “Ik ben onwaardig, 

ik ben onbekwaam, vergeet mij!” Zijn nachten waren slapeloos. Hij werd 

wakker uit angst, kommer en droefheid. Overdag zag men hem lang geknield 

aan het altaar, biddend met betraande ogen, teneergedrukt. Maar de verkie-

zing ging verder…  

4 - Rampolla 30 - Sarto 24 - Gotti 3 - verdeeld 5 

5 - Sarto 27 - Rampolla 24 - Gotti 6 - verdeeld 5 
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6 - Sarto 35 - Rampolla 16 - Gotti 7 - verdeeld 4  

Op de laatste stemming, dinsdagmorgen 4 augustus, kwam hij bleek en 

droevig de Sixtijnse kapel binnen. Zijn ogen rood van het wenen en de slape-

loze nachten. De stemming verliep aldus: 

7 - Sarto 50 - Rampolla 10  - Gotti 2 

De kardinalen schaarden zich rond hem en vroegen: aanvaardt gij uw ca-

noniek geschiede verkiezing tot Opperpriester? En hij zei, met de betraande 

ogen ten hemel geslagen: “Dat die Kelk mij voorbij ga! Nochtans Gods wil 

geschiede.” En hij zei: “Accepto.” En nam de naam van Pius aan.  

Het Pausschap van Paus Pius X 

Toen Pius X het balkon besteeg nadat men de 

nieuwe paus had aangekondigd, steeg een eindeloos 

handgeklap en gejubel ten hemel en men riep “Sarto!” 

en “Pius X!” Na zijn eerste zegen, riep men: Evivva Pio 

Papa! 

6 dagen later vond de plechtige kroning plaats met 

de tiara, een bolvormige mijter met drie kronen en 

een kruis. De drie kronen betekenen het driedubbel 

gezag - van koning, leraar en opperpriester. Het is het 

symbool van de volheid van de geestelijke macht die 

Christus aan Petrus heeft gegeven.  

Ook de macht van de paus op de strijdende, lijdende en zegepralende kerk; 

of ook het driedubbel gezag van lering, sacramenten en herderschap.  

Als paus ontweek hij ook alle eerbetoon wanneer dit kon, en deed steeds 

te kennen aan het volk, met handgebaren, dat luidruchtige eerbewijzen niet 

gewenst waren. Hij heeft nooit kunnen wennen aan de ceremoniële luister 

die hem omringde als paus.  
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Met zijn eenvoud bewaarde hij zijn geest van armoede. Hij bezat niets toen 

hij de pauselijke troon besteeg en moest zelfs nog om een aalmoes vragen om 

in het onderhoud van zijn zusters te kunnen voorzien.  

Toen men hem vroeg welke titels van adel hij aan zijn zusters wilde schen-

ken, gravin, barones, ofzo, zei hij: “Mijn zusters zijn de zusters van de paus; 

dat is de schoonste titel hun door God zelf geschonken en zij hebben geen 

ander nodig.”  

Toen de meesterkok zich aandiende en vertelde wat voor gerechten hij 

allemaal kon klaarmaken; antwoordde Paus Pius X dat hij gewoonlijk ’s mid-

dags wat vlees at met wat rijst en dat zijn zusters gewoon waren dit voor 

hem te bereiden en dat hij hierin geen verandering verlangde.  

Ook zijn dagorde bleef quasi dezelfde.  

Om vijf uur op. Dan las hij een Mis in zijn huiskapel. Dan woonde hij een 

tweede Mis bij als dankzegging; altijd geknield. Dan nam hij ontbijt dat be-

stond uit één kop koffie. Vervolgens maakte hij een wandeling. Dan werkte 

hij op zijn bureau. Van 10 tot 13u hield hij audiënties. Dan nam hij een karig 

middagmaal. Van twee tot vier tijd voor breviergebed. Na vier uur ontving 

hij pelgrims in de loggia; dan weer naar zijn bureau om te werken tot 21 uur. 

Dan bezocht hij nog eerst het H. Sacrament en bad hij de Rozenkrans. Tot 

slot nam hij wat brood en soep en zette hij zich weer aan het werk of besteede 

hij nog wat tijd aan gebed. Zijn Pausschap was op die manier zeer vruchtbaar.  

Zijn pauselijke leuze was: instaurare omnia in Christo - alles herstellen in 

Christus.  

Naast vele andere grote verwezenlijkingen, is de belangrijkste toch wel 

deze omtrent de H. Eucharistie.  

In de 17de en 18de eeuw had vooral het Jansenimse opgang gemaakt: de 

ketterij dat een mens slechts zelden mocht er Communie gaan omdat men 

daartoe niet waardig genoeg was. Uit eerbied voor Jezus mocht men pas na 

lange tijd van voorbereiding tot dit H. Sacrament naderen. De ketterij was 
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reeds veroordeeld en Pius X gaf de doodsteek door de veelvuldige Communie 

te introduceren. Hij was steeds van mening dat het voor een Christen niet 

anders dan heilzaam kan zijn veelvuldig ter Communie te gaan.  

Ook de jonge kinderen bleven vaak lang verstoken van de H. Communie. 

Sommigen deden pas hun Eerste Communie rond 12 à 14 jaar en vaak pas als 

men de hele catechismus van buiten kende. Er was veel onenigheid hierover. 

Soms stierven kinderen reeds zonder hun Eerste Communie te hebben ge-

daan, of vervielen ze reeds in erge zonden.  

Thomas van Aquino zei reeds dat als kinderen enig gebruik der rede be-

ginnen te tonen en dat zij godsvrucht koesteren voor de H. Eucharistie; zij 

tot de Communie mogen toegelaten worden. Dit was dan ook de mening van 

Pius X.  

Pius X wilde dit probleem van op te 

late leeftijd en te weinig ter Communie 

gaan aanpakken en kondigde de Veel-

vuldige Communie als wet af door de de-

creten van 20 december 1905 en 8 au-

gustus 1910. Deze maatregelen brachten 

een echte ommekeer. Van dan af zien wij 

in de kerk scharen van kinderen, legers 

van kinderen de H. Tafel naderen. Aller-

lei verenigingen schieten als padden-

stoelen uit de grond: Communiebonden; Kruistochten, H. Sacramentbonden, 

HH. Hartbonden etc… Bij ons bekend is de Eucharistische Kruistocht. En zijn 

decreten werden nog versterkt door de talloze Eucharistische Congressen.  

Deze daad is één der  grootste ooit door een Paus verricht en de heilzame 

gevolgen waren enorm. Alleen al deze daad maakte zijn Pontificaat buitenge-

woon gewichtig en vruchtbaar. Vandaar terecht de titel hem toegekend: Paus 

der Eucharistie. 
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Andere verwezenlijking: Encycliek Pascendi Dominic Gregis, tegen het 

modernisme, dat hij als een opdoemend gevaar erkende.  

De Paus werd ernstig ziek op 15 augustus 1914 en stierf op 20 augustus, 

op de dag dat de Duitse troepen Brussel binnenmarcheerden. Hij werd hei-

ligverklaard door Paus Pius XII op 29 mei 1954.  

Bron: Leven van St. Pius X. - Davidsfonds, 1938 

 

 

 

Paus Pius X, bid  voor ons.
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