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Voorwoord 
Juni is traditioneel de maand van het 

Heilig Hart, en juli de maand van het 

Kostbaar Bloed. Het Kostbaar Bloed 

vloeide samen met het water uit Jezus’ 

Zijde nadat zijn Hart werd doorstoken. 

Het is Jezus’ Bloed dat onze zonden af-

wast. De wereld heeft meer dan ooit 

nood aan de barmhartigheid van de 

Heer, aan zijn reinigend en zuiverend 

kostbaar Bloed, niet aan nog meer bloed 

van onschuldige kinderen, dat om 

wraak roept bij God. Deze maand heeft 

de EU abortus als “mensenrecht” be-

stempeld. Satan lijkt te zegevieren. Wij 

kunnen slechts alles ondergaan, stil ons 

kruis dragen en blijven bidden. Blijven 

wij in deze donkere tijd onze toevlucht 

nemen tot de Heer, die voor ons het H. 

Sacrament heeft ingesteld, om onze ziel 

te verkwikken met zijn kostbaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichaam en  Bloed, opdat we niet zouden 

bezwijken onder de voortdurende beko-

ringen  en aanvallen van Satan, en de 

deprimerende toestand van deze we-

reld, maar moedig ons kruis als christen 

blijven dragen. Volharden tot het eind, 

met onze blik gericht op het Paradijs!

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

 

De H. Veronica Giuliani (1660-1727) 

heeft tijdens haar leven in het klooster 

op bevel van haar biechtvader vanaf 

1693 tot aan haar dood haar dagboek 

bijgehouden, dat zo’n 22.000 bladzij-

den 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 gepubliceerd in 

Rome in 1839. Het werd samengesteld 

uit drie eerdere levensbeschrijvingen 

van de heilige, en het proces van haar 

heiligverklaring. De tekst werd ver-

volgens vertaald en in het Engels ge-

publiceerd in drie boekdelen in Lon-

den in 1874, in een serie over heiligen. 

Wij zullen nu de vertaling in het Ne-

derlands bieden, dat later in boekvorm zal worden uitgegeven. Hieron-

der hoofdstuk 3 van boekdeel I over de eerste 15 jaar van haar leven. Veel 

leesplezier!  

HOOFDSTUK III. DE EERSTE BEWIJZEN VAN HAAR BUITENGEWONE 

DEUGD DIE HAAR KINDSCHAP OPMERKELIJK MAAKTE. 

Het De wonderbare dingen die we verhaald hebben, dienen eerder als il-

lustraties van de bijzondere voorliefde van de Hemel tegenover de kleine 
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Ursula, dan als bewijzen van die bovennatuurlijke deugd die zo opvallend 

was, zelfs in haar vroegste jaren, en waaraan we dit hoofdstuk zullen wijden.  

Ursula begon op zeer jonge leeftijd een buitengewoon medelijden te ver-

tonen tegenover de armen. Ze zou altijd een deel van haar ontbijt, middag-

maal, tussendoortje en avondmaal aan de kant houden om aan de armen te 

geven als wijze van aalmoes; en ze zou het hen geven met opmerkelijke af-

fectie wanneer ze hen zag passeren langs de straat. Indien het gebeurde dat 

ze niets te geven had, zou ze naar haar ouders gaan met innemende opdrin-

gerigheid. In vele gevallen verarmde ze zichzelf om de behoeftigen te helpen. 

Eens zag ze een kleine jongen die bijna geen kleren aan had, en ze deed haar 

schort af, om hem ermee te bedekken. Bij een andere gelegenheid stond ze 

aan het raam toen een pelgrim haar liefdadige hulp inriep. Omdat ze niets 

anders had waar ze kon aan denken, nam ze met heilige eenvoud één van 

haar nieuwe slippers die ze die dag voor het eerst had aangedaan, en gaf het 

hem. De arme man zei, terwijl hij de gift aanvaardde, dat één voor hem nut-

teloos zou zijn, zonder de ander, die hij onmiddellijk ontving uit de hand van 

het vrijgevige kind. Iedereen weet hoe ijdel kinderen kunnen zijn over zo’n 

kledingstukken, en hoe ze er dol op zijn om ze aan iedereen te tonen; vandaar 

kan men zien hoe zelfverloochenend deze daad van liefdadigheid was van de 

kant van Ursula. Onze Heer was blij om Zijn goedkeuring kenbaar te maken 

doorheen een dubbel mirakel. Bij het gooien van de slippers, bleef de tweede 

slipper hangen aan het gewelf van de deur, maar de hoogte van de pelgrim 

nam in zo’n graad toe, dat hij in staat was om het met zijn handen te grijpen. 

Vervolgens verscheen de Heilige Maagd aan Ursula, en ze hield in haar hand 

de geschenken die zij aan de pelgrim gegeven had, maar nu versierd met kos-

telijke edelstenen; en de Moeder van God legde uit aan Ursula dat zij ze net 

van haar had ontvangen in de persoon van die arme reiziger, en dat het haar 

Goddelijke Zoon was die ze versierd had met edelstenen. Een andere keer, 

toen Ursula een stuk bijna zwart brood aan een arme man had gegeven, om-

dat ze niets beters had, zag ze het in zijn handen veranderen in brood witter 

dan sneeuw, welke de bedelaar in zijn verwondering aan iedereen toonde die 

hij tegenkwam in de straat.  
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Dit begenadigde kind muntte dus niet enkel uit in de gave van liefdadig-

heid, maar was evenzeer opmerkelijk door haar buitengewoon verlangen om 

te lijden, die op de volgende manier werd aangevuurd. Bij een gelegenheid, 

terwijl ze haar devotieoefeningen deed vóór de beeltenis die we eerder heb-

ben besproken, hoorde ze deze woorden van het Kindje Jezus: “Mijn Bruid, 

het Kruis wacht jou.” De jonge heilige, in haar onervarenheid, dacht dat ze 

aldus gewaarschuwd was om het heilig teken van onze verlossing te vrijwa-

ren van elke daad van oneerbiedigheid; en daarom, wanneer ze in het huis of 

de tuin stukjes stro of draad toevallig in de vorm van een kruis zag liggen, 

raapte ze die op en stopte ze die weg in een doos, opdat niemand er per on-

geluk zou op trappen. Maar wanneer de levens van de heiligen hoorde voor-

gelezen worden (want haar godvruchtige moeder was gewoon om die heilige 

studie als één van de momenten van ontspanning te houden), begreep ze zeer 

snel, door middel van licht ontvangen van hierboven, de ware betekenis van 

die mysterieuze woorden en besloot om het bevel die ze bevatten, op te vol-

gen. Ze was niet meer dan drie jaar oud wanneer, bewogen door het lijden 

van de heiligen, in het bijzonder van de martelaren die de vlammen hadden 

gevoeld omwille van Jezus’ naam, haar hart brandde met zo’n hevig verlan-

gen om hen te na te bootsen, dat ze wegliep en haar handen in een vat met 

brandende kolen stak. Ze trok ze er niet uit totdat de geur de inwoners van 

het huis tot bij haar brachten. Later in haar leven, schreef ze onder gehoor-

zaamheid over wat ze voelde op dat moment: “Ik herinner het mij niet per-

fect, maar het raakt mij dat ik op dat moment niet de pijn van het branden 

voelde; ik stond daar in een staat van tijdelijke ontvreemding, heel tevreden 

om te zijn zoals ik was; naderhand voelde ik pijn in mijn vingers, die ver-

schrompeld waren. Iedereen weende, maar ik ben mij er niet van bewust dat 

ik een traan heb gelaten.”  

In haar vierde jaar, toen ze hoorde dat de Heilige Rosa van Lima de voort-

durende gewoonte had van zich te kastijden; en niet wetend hoe precies het-

zelfde te doen, maakte ze vele knopen in de koorden van haar schort, ver-

school ze zich achter een deur, maakte haar schort los en sloeg zichzelf er-

mee. Op een dag werd ze opgemerkt door haar moeder, toen ze zo bezig was, 
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en het arme kind was bijzonder vernederd, omdat ze zich ervan bewust was 

dat haar heilig model gewoon was zo’n praktijken van ieders zicht te verber-

gen. Toen ze ook had gehoord dat de H. Rosa eens, bij wijze van versterving, 

haar vinger verpletterde onder het deksel van een kist en, hoewel de pijn erg 

was, ze geen toestemming gaf om het medisch te laten verzorgen, zodat ze 

meer zou kunnen lijden, zou Ursula graag haar voorbeeld hebben gevolgd, 

maar haar hart kon haar er niet toe brengen. Onze Heer echter, liet de ge-

beurtenis van volgend incident toe. Haar hand werd per ongeluk verpletterd 

tussen de muur en een deur die haar zus net dichtdeed. De onschuldige oor-

zaak van het ongeluk zorgde ervoor dat haar zus in een woede-uitbarsting 

van zelfverwijt uitriep dat ze Ursula had vermoord, die daarentegen zonder 

de minste beroering haar smeekte om zich te kalmeren; omdat de pijn niets 

was, hoewel het hevig aan het bloeden was; maar, zoals ze er in haar eigen 

woorden over verhaalde: “Mijn zus, bij het zien van zo’n hoeveelheid bloed, 

schreeuwde nog luidere uitroepen, terwijl ik geloof dat ik voor mijzelf een 

zekere blijdschap voelde in het delen van het lijden van de H. Rosa. Maar tot 

mijn ontsteltenis stonden ze erop mijn wonde te verbinden, hoewel ik het 

veel liever had verdragen zonder toevlucht te nemen tot gelijk welke remedie, 

volgens het voorbeeld van die gezegende heilige.”  

Op een ander moment veroorzaakte de schaar waarmee haar moeder een 

nagel van het kind aan het afknippen was, een diepe wonde. In plaats van 

tranen te laten, vertroostte Ursula op de meest opgewekte manier haar ont-

stelde moeder, door de ernst van de wonde die ze had gekregen te minimali-

seren; en op deze manier sloeg ze erin Sint Rosa na te bootsen door zich van 

alle verzorging te onttrekken. Hetzelfde motief leidde haar ertoe om een an-

dere daad van kinderlijke indiscretie, namelijk om een aantal stenen te sta-

pelen op een kleine muur, en ze dan een duwtje te geven met haar hoofd om 

ze te doen vallen op haar handen die ze uitgestrekt op de grond hield, waarbij 

ze redelijk veel pijn onderging.  

Gezien hebbende dat haar zusters de gewoonte hadden om zekere instru-

menten van boetedoening te gebruiken, ging ze op de loer zitten om ze te 

bemachtigen, maar het waren ijdele pogingen, want ze werden bewaard 
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onder slot en grendel. Niemand kan niet bewogen worden door zo’n voor-

beelden van heroïsme, op een leeftijd wanneer reeds het kleinste lijden tra-

nen uitlokt. 

De eigenlijke fouten van haar kindertijd waren tekenen van haar buiten-

gewone deugd. Een kwade intentie kan een daad die op zichzelf goed is of op 

z’n minst onverschillig, in een zonde veranderen, terwijl zowel onschuldige 

onoplettendheid als onoverwinnelijke onwetendheid de zonde verontschul-

digt. Op die manier kunnen daden die op zichzelf laakbaar zijn, indien ze ge-

daan worden vanuit een goed motief en vergezeld met de hierboven ver-

noemde onoplettendheid of onwetendheid, zelfs deugdzaam worden, niet 

vanuit hun eigen natuur, maar van het beginsel dat ze voortbrengt. Laat de 

lezer in gedachten houden dat de daden die verhaald worden van Ursula, van 

haar derde tot haar zevende levensjaar, niet anders kunnen dan gekenmerkt 

worden door zo’n onvolmaaktheden, want hoewel ze op vroege leeftijd het 

gebruik van het verstand lijkt te anticiperen, kon ze op die jonge leeftijd niet 

het licht en de instructies ontvangen die nodig waren om de precieze grenzen 

waar te nemen die juist van fout onderscheiden, in het bijzonder in die ge-

vallen waar het één gemakkelijk kan verward worden met het ander. Wat 

kan bestempeld worden als de onvolmaaktheden van haar jeugd, worden niet 

voorgesteld als zaken om na te volgen, want ze zijn niet van een natuur om 

ons te dienen tot voorbeeld, maar eenvoudigweg om de kracht van haar deug-

den te illustreren, de uitbundigheid ervan die doorheen onoverkomelijke on-

wetendheid en door gebrek aan reflectie aan haar kant, haar tot zo’n extre-

men bracht.   

Haar vader had op een dag twee schotels met suikergebak laten klaarma-

ken voor een kennis van hem die in Mercatello was aangekomen. Ursula zag 

ze liggen, en denkend dat het zo jammer is dat zo’n goede dingen zouden 

verspild worden aan een persoon die reeds een overvloed aan comfort bezat, 

terwijl deze etenswaren de honger van een hongerige medemens zouden stil-

len, brak ze ze in stukken en gaf ze ze weg als aalmoes. Het was een lovens-

waardige praktijk van haar op de leeftijd van vijf jaar, wanneer ze haar zak-

geld weggaf, ze de voorwerpen van haar liefdadigheid (de armen) een vroom 
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gebed deed opzeggen, of de basis van de Christelijke Leer. Op een dag echter, 

ontmoette ze een arme jongen die weerzin toonde om zijn Weesgegroetje te 

bidden. Haar ijver laaide zo op bij die gelegenheid, dat ze hem een duw gaf 

die hem van de trappen deed vallen, hoewel hij niet erg verwond was. Het is 

zeker een deugd om ijverig te zijn voor de glorie van God en de redding van 

onze naaste; maar om deze eigenlijke reden is er gevaar van dat het grenzen 

overschrijdt en een fout wordt; tenzij het geordend wordt met een graad van 

voorzichtigheid die niet kan verwacht worden van een jong kind.  

 

Ze was zo buitengewoon dol op het 

koesteren van de heilige beeltenis van Je-

zus en Maria, dat ze een heilige passie 

leek te hebben voor het uitvoeren van 

vrome feestelijkheden aldaar, en het ver-

sieren van het altaar die ze ervoor had 

geplaatst. Ze was begerig dat haar zussen 

hetzelfde zouden doen, en als ze af en toe 

ongewillig leken, zou ze een tijdje op een kist kloppen tot ze toegaven. Op een 

dag waren ze zo bezig met hun klossen voor het maken van kant, dat ze aan 

haar oproepen in het geheel geen aandacht schonken. Ursula vond dat het 

een belediging was voor de Almachtige God om hun kantwerk te verkiezen 

boven het assisteren in een godvruchtige daad; zodus ging ze naar hen toe en 

gooide ze hun hele uitrusting op de grond.  

 

 

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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Litanie van het Kostbaar Bloed 
 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, aanhoor ons. 

Christus, verhoor ons. 

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. 

God, Zoon, Verlosser van de Wereld, ontferm U over ons. 

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. 

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 

 

Bloed van Christus, enige Zoon van de eeuwige Vader, verlos ons. (*) 

Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, * 

Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, * 

Bloed van Christus, over de aarde uitgestort tijdens de doodstrijd, * 

Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, * 

Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning, * 

Bloed van Christus, vergoten op het kruis, * 

Bloed van Christus, losprijs van ons heil, * 

Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving mogelijk is, * 

Bloed van Christus, Eucharistisch voedsel en zuivering van de zielen, * 

Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, * 

Bloed van Christus, overwinning over de duivelen, * 

Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, * 

Bloed van Christus, kracht van de belijders, * 
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Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid, * 

Bloed van Christus, steun van hen die in gevaar zijn, * 

Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden, * 

Bloed van Christus, troost in tranen, * 

Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, * 

Bloed van Christus, hulp van de stervenden, * 

Bloed van Christus, vrede en zoetheid van de harten, * 

Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, * 

Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevuur bevrijdt, * 

Bloed van Christus, alle eer en lof overwaardig, * 

 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 

 

Heer, kom uw dienaren te hulp. 

Die gij vrijgekocht hebt met uw Kostbaar Bloed. 

 

Laten wij bidden. 

Almachtige, eeuwige God, uw Zoon heeft zich op het Kruis geofferd om 

ons leven te geven en met ons een nieuw verbond te sluiten, bezegeld door 

zijn Kostbaar Bloed. Niet is voor ons meer waardevol dan dat Bloed dat wij 

vereren. Wij bidden U nederig, ons in ons leven van elke dag iets mede te 

geven van uw liefde. Door Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. 
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Reliek van het Heilig Bloed te Brugge 
 

Volgens het Evangelie van Mattheus (27: 60) was Jozef van Arimathea de 

eigenaar van een tuin waarin een nieuw graf lag. Na de kruisdood van Jezus, 

vroeg hij aan Pontius Pilatus om het dode lichaam van Jezus in dat ongebruikt 

graf te mogen neerleggen. Nadat Jozef van Arimathea Jezus van het kruis af-

nam, waste hij Jezus' bebloede lichaam van Jezus met doeken, waarna hij 

Jezus' lichaam in een lijkwade wikkelde. De in Jezus' bloed gedrenkte doeken 

gooide hij uiteraard niet zomaar weg, maar ze werden evenals de andere pas-

sierelikwieën in Jeruzalem bewaard. 

Dat Diederik van den Elzas (graaf van Vlaanderen van 1128 tot 1168) de 

Heilig Bloedrelikwie van Jeruzalem naar Brugge overbracht in 1150, wordt 

tegenwoordig door de meeste historici sterk betwijfeld. Volgens hen is dit een 

hardnekkige legende, verzonnen door de 14e eeuwse monnik Johannes Ipe-

rius in zijn kroniek de Chronicon Sithiense S. Bertini. De monnik werd door 

latere historici immers meermaals ontmaskerd als een fantast die de geschie-

denis met zijn verzinsels wel eens vaker geweld aandeed. 
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De oudste betrouwbare bronnen over de relikwie situeren zich in de 13e 

eeuw. Uit een aantal van die bronnen blijkt hoe fier de Bruggelingen en het 

Brugse stadsbestuur waren op hún relikwie en hoeveel belang ze eraan 

hechtten. Maar tijdens de 12de eeuw heeft, voor zover historici konden na-

gaan, geen enkele Bruggeling ook maar een woord geschreven over de aan-

wezigheid van de relikwie in Brugge. In geen enkele 12e eeuwse bron wordt 

een verband gelegd tussen de relikwie enerzijds en Diederik van den Elzas of 

de Sint-Basiliuskapel (de latere Heilig Bloedbasiliek) anderzijds, simpelweg 

omdat er toen nog geen Heilig Bloed te bespeuren was in Brugge. 

Tegenwoordig leggen de meeste historici eerder een verband tussen de 

Heilig Bloedrelikwie en de val en de plundering van Constantinopel in 1204. 

Er werd namelijk aangetoond dat er tijdens die plundering vele waardevolle 

relikwieën uit Contantinopel (Istanbul) door kruisvaarders werden meege-

nomen naar West-Europa. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog eens dat 

het kokertje van de Heilig Bloedrelikwie rond 1200 vervaardigd zou zijn van 

bergkristal... uit Constantinopel. Historisch wordt nu dus aangenomen dat 

graaf Boudewijn IX van Vlaanderen (die in 1204 keizer Boudewijn I van Con-

stantinopel werd) het Heilig Bloed naar Brugge liet overbrengen. 

Hoe het bloed van Jezus Christus in Constantinopel is terechtgekomen, 

daar hebben we voorlopig nog het raden naar. De heilige Helena van Con-

stantinopel (248-329), de moeder van keizer Constantijn de Grote, zou een 

heel aantal passierelikwieën (waaronder de relieken van het Heilig Kruis) 

vanuit Jeruzalem hebben meegenomen naar Constantinopel. Bevond zich 

daaronder misschien het Bloed van Jezus Christus? 

 

 

Bron: Holyblood.com 
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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 over zijn vluchtpoging. Nu zal het gaan over 

enkele episoden uit de laatste jaren van zijn leven.   

De mens wikt, God beschikt… 

De verwachtingen die de Pastoor van Ars had omtrent zijn school ‘Provi-

dence’, kwamen niet geheel uit. Sinds 1827 gebruikte hij er zijn maaltijden 

en hij rekende erop zich eens daarin te kunnen terugtrekken om aan anderen 

de zorg voor zijn parochie over te laten... De mens wikt, God beschikt, en dat 

soms tegen de wensen in van de mens, ook al is die een heilige. Onverwachte 

gebeurtenissen beletten Abbé Vianney zijn zalige droom te realiseren. Hij had 

zelfs niet eens de troost de ’Providence’ (bij uitstek voorwerp van zijn liefde 

en zorgen) te zien voortbestaan, zoals hij zich dat had voorgesteld. De 
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‘Providence’ was parochieschool en weeshuis tegelijk, maar het weeshuis zou 

verdwijnen. 

Men begon zich zorgen te maken over de voortzetting van de ‘Providence’,  

t.z.t. na het overlijden van de Pastoor – en dat eens te meer na zijn zware 

ziekte en ‘vluchtpoging’. Zelf had hij al wel begrepen dat de drie toegewijde 

leidsters (Catherine Lassange, Marie Filiat en Jeanne-Marie Chanay) niet het 

eeuwige leven hadden. Daarom had hij drie jonge meisjes uit Ars als mede-

werksters en eventuele opvolgster naast hen gezet. De eenvoudigste en meest 

wijze oplossing zou zijn de ‘Providence’ toe te vertrouwen aan een zusters-

congregatie die de voortzetting kon verzekeren. Velen – en met name zijn 

naaste medewerker abbé Raymond en ook verschillende ouders – waren die 

mening toegedaan, zonder dat zij de verdiensten van Catherine en haar me-

dewerksters ontkenden. Sommigen gingen zelfs nog verder en klaagden er-

over hun kroost steeds in gezelschap te zien van al die kleine armzalige we-

zen, van overal  bij elkaar gehaald. 

Al deze geruchten en klachten kwamen ook Abbé Vianney ter ore en lieten 

hem niet ongevoelig: hij had er verdriet van. Hij begreep niet dat men iets 

anders kon wensen, nu dit werk zijn doel had bereikt zoals hij zich dat bij de 

stichting had voorgesteld. Als een academische instelling op haar scholen ge-

diplomeerde onderwijzeressen wilde hebben, dan was dat haar zaak; maar 

hadden die brave mensen in Ars wel zulke geleerde meisjes nodig, als ze toch 

al op twaalfjarige leeftijd naar het werk op het veld en in de boerderij ge-

stuurd werden? Overigens, als men liever nonnetjes had, dan waren Cathe-

rine, Marie en Jeanne-Marie dat eigenlijk al: men hoefde niet meer te doen 

dan ze een ‘kap’ op te zetten... 

Het bisdom maakt zich zorgen 

Het bestuur van het bisdom, dat voor Abbé Vianney diep respect en ver-

ering had, was van de gebeurtenissen in Ars op de hoogte. Mgr. Devie zelf 

maakte zich  bezorgd om de toekomst van de ‘Providence’. De rector van zijn 

grootseminarie, kanunnik Perrodin, werd ermee belast de bedoelingen van 

de heilige Pastoor na te gaan. Abbé Perrodin had in Bourg met medewerking 
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van de zusters van Sint-Jozef een ‘Providence’–huis gesticht, dat volmaakt 

aan zijn taak beantwoordde. Hij legde bij herhaalde bezoeken de dienaar 

Gods uit dat het beter zou zijn die zusters naar zijn stichting te laten komen. 

Abbé Vianney gaf toe, maar pas op de lange duur. 

In mei 1847 bezocht de eerwaarde moeder Saint-Claude, algemeen overste 

van de zusters van Sint-Jozef, een school van haar congregatie in Villeneuve, 

een parochie grenzend aan die van Ars. Zij liet de heilige Pastoor weten, dat 

zij naar Ars zou komen en een onderhoud met hem wilde hebben. Deze ont-

moeting scheen louter op toeval te berusten. Maar van tevoren was het tus-

sen het bisdom en het moederhuis te Bourg zo afgesproken. Toen nu de moe-

der-overste in Villeneuve verbleef, was ook de eerwaarde heer Guillemin, vi-

caris-generaal van Mgr. Devie en een oude vriend van abbé Vianney, op reis 

gegaan om tezelfdertijd als moeder Saint-Claude in Ars te zijn. 

Abbé Vianney, die niet verwittigd was van de komst van de vicaris-gene-

raal, toonde zich zeer bewogen. Hij begreep dat men van hogerhand de zaak 

wilde verhaasten. Hij had een eerste onderhoud met de heer Guillemin en de 

moeder-overste, een eerste gedachtenwisseling. Hij aanvaardde in princiep 

een mogelijke hervorming van zijn weeshuis. Toen echter Catherine en haar 

medewerksters het einde zagen naderen van hun levenswerk, waren ze zeer 

verdrietig. De arme Pastoor hoorde hun klachten aan en trachtte hen te troos-

ten, met bovennatuurlijke gedachten vanuit het geloof. 

De onderhandelingen tussen onze heilige en het moederhuis van Bourg 

zouden nog ongeveer zes maanden duren. Eindelijk, op 5 november 1847, 

werd er een onderhandse overeenkomst getekend tussen enerzijds Abbé Vi-

anney, Pastoor van Ars, en anderzijds madame Louise Monnet, in het klooster 

zuster Saint-Claude, algemeen overste van de Congregatie van Sint-Jozef, 

waarvan het noviciaat te Bourg was gevestigd. Bij deze akte deed Abbé Vian-

ney een globale gift van 53.000 frank aan de Congregatie van Sint-Jozef, die 

als vergoeding de voortzetting - niet meer, niet minder - van het gehele werk 

van de ‘Providence’ op zich nam, d.w.z. zowel van de parochieschool als van 

het weeshuis. 
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Teleurstellende verandering… 

Toen de zusters een jaar later arriveerden, was het huis niet meer dan een 

schaduw van wat het eens was geweest. Bijna alle weeskinderen waren el-

ders ondergebracht, bij familie of liefdadige personen; nog twee kinderen 

waren er en ook die vertrokken vlug. Het personeel van de ‘Providence’ was 

ook verminderd. De drie jonge meisjes, die Abbé Vianney had bestemd voor 

de voortzetting van het werk, waren op zijn verzoek in het noviciaat van 

Saint-Joseph-de Bourg ingetreden (van wie er twee al enkele weken later 

naar hun familie terugkeerden). Vertrek van weeskinderen uit de ‘Provi-

dence’, vermindering van het personeel, door abbé Vianney aangezocht; het 

was maar al te duidelijk, dat de bestaande toestand werd opgeheven. 

Wat de zusters betreft die het werk van de ‘Providence’ zouden overne-

men, die zware taak had hen wel wat doen afschrikken. Zij wilden beslist niet 

dat het weeshuis helemaal zou verdwijnen, maar ze wensten voor alles de 

meisjesschool goed te leiden, waaraan dan nog wel een klein pensionaat ver-

bonden zou kunnen worden. Was het misschien niet beter eerst de rust te 

herstellen? 

Louter en alleen verlangend het welzijn van de zielen te bevorderen, wist 

de Pastoor van Ars niet waartoe te besluiten. Hij bad en het scheen hem toe 

dat een inwendige stem hem de raad gaf niet toe te geven op dat éne punt: 

de opheffing van het weeshuis; dan zou het zijn alsof zijn werk volledig was 

stilgelegd. ‘Monseigneur’, zuchtte hij, ‘ziet er Gods wil in, maar ik, ik zie het 

zo niet’. Veertien dagen na de komst van de zusters schreef hij echter wel aan 

Mgr. Devie: ‘Ik heb altijd nog de gelukkige verwachting dat U de grote goed-

heid zult hebben onze kapel in te zegenen en onze goede zusters te installe-

ren, waar heel de parochie en ikzelf met ongeduld op wachten’.  

Intussen had de Pastoor aangedrongen op het afwerken van de kapel. Zon-

dag 5 november was het zover. Alhoewel reeds tachtig, maar nog actief, stond 

Mgr. Devie erop zelf het nieuwe hoofd van de school, Zuster Marie-Séraphie, 

en haar medezusters te installeren. De bisschop zegende die dag de kapel in; 

plaatste die onder de bescherming van de Heilige Familie en gaf zijn zegen 
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aan de geplaatste kruisweg. Het was een waar parochiefeest! Het was goed 

te zien dat de komst van de religieuzen met veel sympathie begroet werd.  

Een nieuw tijdperk brak aan voor de ‘Providence’. Het was moeilijk dit 

huis, beroofd van zijn weeskinderen, zijn vroeger zo uitbundig leven te laten 

hervatten. In de overeenkomst van 5 november 1847 was bepaald dat Cathe-

rine Lassagne en de andere twee medewerksters in het huis mochten blijven 

wonen met de zusters. Het was echter wel te voorzien dat dit anders zou gaan 

lopen. 

Toen de zusters zich bij de ‘Providence’ aanmeldden, de middag van za-

terdag 4 november, stond Catherine op de drempel en overhandigde ze de 

sleutels aan de overste. Zij en de andere twee bleven er nog verschillende 

maanden. Moeder Marie-Séraphie schreef 25 december aan de algemeen 

overste dat ‘de dames zich met ons hadden verbroederd’ (al was er dan wel 

eens een probleem). Wel bleek het meubilair van de ‘Providence’ nogal ver-

waarloosd, het was hoognodig de bezem er eens flink doorheen te halen.  

Zoals te verwachten viel, namen de vroegere leidsters op een gegeven mo-

ment afscheid van de zusters, maar dat in een vriendelijke verstandhouding. 

Jeanne-Marie Chanay ging in het dorp wonen, bij een van haar zussen. Ca-

therine Lassagne en Maria Filliat kregen twee kleine appartementen, tegen 

de pastorie aan gelegen. Zij zorgden voortaan voor de liturgische kleding, het 

heilig vaatwerk en de aankleding van de altaars en maakten het eten klaar 

voor de Pastoor. Catherine ging vaak naar de zusters terug, gaf hun adviezen 

en iedere maand ging zij in hun kapel voor tijdens de bijeenkomst van de 

deelneemsters aan de ‘Levende Rozenkrans’.  

Gedurende de veertien dagen die op de installatie van de zusters volgden, 

nam Abbé Vianney een gereserveerde en afwachtende houding aan. Hij ge-

bruikte nu zijn maaltijden niet meer in de ‘Providence’, maar liet zich tot aan 

zijn dood op zijn kamer bedienen. Hij was nu tweeënzestig en het is moeilijk 

voor iedereen, zelfs voor iemand met een volmaakte deugd, oude gewoonten 

te veranderen. Toch klaagde hij niet, maar wel zag men dat hij eronder leed. 

Slechts over één zaak gaf hij uitdrukking van spijt, namelijk dat hij zijn 
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dierbare weeskinderen moest missen: hij had ze door het gebed met al zijn 

werkzaamheden verbonden. Hoeveel genaden dankte hij niet aan hun kin-

derlijke smekingen! Deze morele steun ontbrak hem nu. ‘Men heeft aan de 

“Providence” heel wat verweten’, vertrouwde hij op een dag toe aan de heer 

Des Garets, ‘naar men zei, zouden de kinderen slecht verzorgd zijn; maar God 

verrichtte er wonderen te Zijnen gunste.’ 

Na veertien dagen verscheen de heilige weer tijdens de recreatie van één 

uur temidden van zijn kinderen. Hij sprak met hen in zijn gewone vreugde-

volle stemming en het was zowel voor de kinderen als voor de nieuwe onder-

wijzeressen een grote vreugde hem weer te zien. Van tijd tot tijd ging hij de 

school bezoeken, maar met de zorg voor hen had hij zich niet meer te be-

moeien: de zusters hadden dat overgenomen. Andere werken, even belang-

rijk, hielden zijn aandacht bezig en trokken profijt van zijn edelmoedigheid. 

Abbé Vianney liet dus aan de zusters volledige vrijheid van handelen, zij had-

den haar oversten, haar regel, haar bijzondere gewoonten: dat moest voor 

hen voldoende zijn. Hij behield zich enkel de geestelijke leiding van de meis-

jes voor. 

Eén feit toont duidelijk de verering, die de Pastoor voor de zusters had, 

die al vrij spoedig ook weer interne kinderen aannamen. In 1857 trad een van 

zijn achternichten uit Dardilly - dankzij zijn bemiddeling - als postulante in 

de congregatie in. Elk jaar op 2 juli, het feest van Onze Lieve Vrouw Visitatie, 

ging hij graag naar de kapel van de‘Providence’ om bij de hernieuwing van 

de geloften aanwezig  te zijn. Abbé Toccanier schrijft: ‘Het feest van vandaag 

(2 juli 1855) verdient een bijzondere vermelding. De heilige Mis werd opge-

dragen door mijnheer Pastoor, bekleed met het schitterende kazuifel van Ma-

ria Onbevlekt Ontvangen. Tweeëntwintig religieuzen van St.-Jozef hernieuw-

den hun geloften in de handen van de man Gods. Een zo groot aantal paro-

chianen en pelgrims was aanwezig en ging te communie, dat hij een volle 

ciborie nodig had.’ 

Ook de jongens hadden zijn aandacht 
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Gedurende zijn lange pastoraat interesseerde de Pastoor zich niet minder 

voor de opvoeding van de jongens als voor die van de meisjes. Omstreeks 

1835 had hij bij de burgemeester erop aangedrongen dat men een jongeman 

uit Ars, Jean Pertinand, een neef van abbé Renard, als onderwijzer zou be-

noemen. In 1838 werd deze deugdzame man, twintig jaar oud en in het bezit 

van een onderwijsakte, de schoolmeester van zijn dorp. Hij zou dat elf jaar 

blijven. Maar hij droomde ervan deze school in handen van religieuze broe-

ders te zien, en dan geheel kosteloos. Op 10 maart 1849 was het een voldon-

gen feit. Abbé Vianney belastte zich persoonlijk met het onderhoud van de 

toekomstige onderwijzers en zo konden drie broeders van de Heilige Familie 

van Belley Jean Pertinand vervangen. Het schoolhoofd was een kloosterling 

van 24 jaar. Frater Athanase was zijn kloosternaam. Hij zou een belangrijke 

rol gaan spelen in het leven van de heilige Pastoor. Deze ijverige bestuurder 

dacht er aanstonds over aan zijn kleine school die alleen kinderen uit de pa-

rochie opving, een pensionaat te verbinden, waarvan de welgestelde families 

uit de omtrek konden profiteren. Verlegen vertelde hij van zijn plannen aan 

de heilige Pastoor.  

‘Wel, mijn vriend’, antwoordde Abbé Vianney hem zonder aarzelen, ‘sticht 

een pensionaat en ge zult daar goed in slagen; u zult zien hoeveel jongenszie-

len u aan de “grappin” (de duivel) gaat ontroven’. En inderdaad, de pension-

naires kwamen in groten getale opdagen en hij moest ruimere bouwplannen 

in overweging nemen. Op 28 mei 1856 zegende de Pastoor van Ars, stralend 

van geluk, de eerste steen van het toekomstig pensionaat. Dankzij de ruime 

giften, die hij dagelijks voor zijn werken ontving, droeg hij ruimschoots bij 

aan het stichten van vele scholen in andere parochies… 

Parochiemissies 

Behalve voor de jongensschool interesseerde Abbé Vianney zich sinds dat-

zelfde jaar 1849 ook voor een werk van meer algemene strekking, dat nog 

meer vruchten opbracht. Hij wist uit ondervinding, hoe nuttig de oefeningen 

van een missie zijn in parochies die sterk achteruit zijn gegaan. Had hij zelf 
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er al in 1819 niet aan gedacht in zijn parochie een missie te houden, te geven 

door paters Kartuizers uit Lyon? 

Maar nu had Belley zijn diocesane missionarissen. In 1833 hadden - op 

initiatief van mgr. Devie – de abbé’s Mury en Convert te Bourg een klein ge-

zelschap predikanten gesticht. Al vrij gauw uitgeput en versleten van ver-

moeienis, waren de twee stichters na zeven jaar vrij kort achter elkaar ge-

storven. Kanunnik Camelet die nu aan het hoofd van het werk kwam te staan, 

bracht het centrum ervan over naar Pont-d’Ain. Toen Abbé Vianney de ‘Pro-

vidence’ aan de zusters van Sint-Jozef had afgestaan, hoefde hij voor het on-

derhoud van dat huis niet meer te zorgen. Mgr. Devie vroeg hem toen eens 

te denken aan zijn missionarissen. ‘Ik zal de goede God raadplegen’, liet de 

heilige hem weten. Enige dagen later overhandigde hij aan abbé Raymond 

6.000 frank, met de afspraak dat de inkomsten ervan bestemd zouden wor-

den om iedere tien jaar een missie te geven in twee verschillende parochies. 

Hij kreeg er plezier in: ging het niet om de bekering van de zondaars? Bij zijn 

dood berekende men dat hij bijna honderd tienjaarlijkse missies had gesticht. 

En aldus ‘ging hij, eens van de aarde verdwenen, voort met de zielen tot God 

terug te brengen’. 

‘O, wat spijt het me’, zei hij later, ‘dat ik zo laat aan zulk een heerlijk werk 

gedacht heb!’ Het werd een hartstocht voor hem, hij sprak er voortdurend 

over en spaarde stuiver voor stuiver om nog een missie meer te kunnen stich-

ten. ‘Ik word gierig voor de goede God’, herhaalde hij lachend. En wanneer 

hij geld genoeg bij elkaar had om een nieuwe missie te kunnen stichten, 

smaakte hij de vreugde als van een zakenman die zijn schaapjes op het droge 

had. ‘Ik houd zoveel van die missies’, riep hij op de preekstoel uit, ‘dat, als ik 

mijn lichaam verkopen kon om er nog een bij te stichten, ik dat gaarne zou 

doen’. 

Aan de parochiemissies gegeven, aan God geleend 

Op een mooie julidag in 1855 kwam hij, stralend van blijdschap, de zaal 

binnen waar verschillende missionarissen van Pont-d’Ain hun maaltijd ge-

bruikten. ‘Mijnheer pastoor’, riep abbé Monnin uit, ‘wat ziet u er stralend 
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uit!’ - ‘Dat geloof ik graag! Ik heb vanmorgen ontdekt, dat ik 200.000 frank 

rijk ben. En dat kapitaal is geplaatst op de meest soliede bank ter wereld; ik 

heb het geleend aan de drie rijkste personen, die er bestaan’. - ‘En wie zijn 

die drie personen?’- ‘De Personen van de Allerheiligste Drieëenheid!’ 

Sinds 1849 had Abbé Vianney inderdaad 200.000 frank aan het werk van 

de tienjaarlijkse missies doen toekomen. Waar kwamen die uitgebreide fond-

sen vandaan? Allereerst van de liefdadigheid van anderen. 

‘Op een morgen’, zo verhaalt frater Athanase, ‘zei hij tegen mij in de sa-

cristie: “Zeg, kameraad, ben je vanmorgen vroeg opgestaan?” – “Als gewoon-

lijk”, antwoordde ik. - “Des te erger”, hernam hij levendig. “Als je mij had 

nagevolgd, zou je een uitstekende dag gehad hebben: men heeft mij geld ge-

geven voor een missie, en er is zelfs nog wat over! Vannacht ging ik de pas-

torie uit en kwam ik een jongeman tegen, die mij opwachtte en me voor dat 

werk duizend frank gaf. Daarna gaf een ander in de kapel van St.-Jan de Do-

per me evenveel, en tenslotte kwam er een derde, die de som volmaakte en 

er nog wat bovenop deed!” Het was zeven uur in de morgen dat de Pastoor 

mij dit verhaal vertelde.’ 

‘Eens’, aldus abbé Raymond, ‘bezocht een vrome dame hem in de sacristie. 

“Eerwaarde Vader”, zei ze tot hem, “heeft u mijn brief ontvangen, waarin ik 

u vijftig frank beloofde voor uw goede werken?” –“Ja, mevrouw, ik heb uw 

brief ontvangen, maar ik heb toen een liefdadig persoon ontmoet, die mij 

vijfduizend frank aanbood voor een werk, dat mij zeer ter harte gaat, omdat 

het bijzonder veel bijdraagt voor het heil van de zielen. Deze grote som heeft 

mij uw gift een weinig doen vergeten; daarom heb ik u er nog niet om ge-

vraagd!”- “Maar beste Pastoor, wat is dan dat werk, dat u zo hoog waar-

deert?” – “O, mevrouw, dat is het werk van de missies”. – “Kan ik daar enigs-

zins in deelnemen? Hoeveel is er nodig voor een missie?” – “Drieduizend 

frank, mevrouw”. 

En de pastoor kreeg van die mevrouw, een weduwe uit Lyon, die jaarlijks 

10.000 frank rente ontving, een zodanig bedrag dat zij niet één, maar twee 

missies stichtte!’ Inderdaad, zijn geliefkoosd werk maakte hem gierig. Had 
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hij eertijds er plezier in gevonden parochies die niet zo welvarend waren als 

de zijne, met priestergewaden, heilig vaatwerk, beelden en vaandels te ver-

rijken; had hij aan de pastoor van Dardilly een ciborie en een waardevolle 

kelk geschonken, vanaf 1849 ging de heilige Pastoor van Ars sparen. ‘Een 

pastoor van een arme parochie’, zo verhaalt abbé Dubouis, ‘had mij verzocht 

aan Abbé Vianney ongeveer tachtig frank te vragen voor de aanschaffing van 

een beeld of een vaandel. “O, neen”, zei hij, “dat kan ik niet. Al mijn inkom-

sten zijn bestemd voor het werk van de missies”.’  

De 14e juni 1855 stuurde hij abbé Toccanier naar Bourg met het geld voor 

drie vrome stichtingen; maar om de som aan te vullen had hij geld geleend. 

‘Ik heb geleend’, zei hij dezelfde avond tegen de fraters Athanase en Jérôme, 

‘want ik wilde dat fonds niet incompleet laten. Als niemand mij helpt het te-

rug te geven, welnu dan zal ik mijn “lompen” verkopen, en als dat niet vol-

doende is, dan kom ik in de gevangenis van Toulon...’ Hij zei dat natuurlijk 

voor de grap. 

Naast de  missies stichtte Abbé Vianney ook nog fondsen voor een groot 

aantal ‘eeuwige’ heilige Missen (voor overledenen of andere intenties) **) 

waarvan de gelden gedekt waren door staatspapieren. In 1855 had hij op die 

manier bijna 40.000 frank gestort, en de kerk van Ars was alleen al verrijkt 

met jaarlijks 280 dergelijke heilige Missen. En daar hij het werk van de Voort-

planting des Geloofs zeer waardeerde - in zijn parochie waren er een hon-

derdtal leden - had hij zeventig van die Missen bestemd om de missionarissen 

onder de bescherming van de Allerheiligste Maagd te stellen. De meeste an-

dere moesten gelezen worden voor de bekering van de zondaars. 

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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Woordjes van de Zalige Priester Poppe 
Reeds tweemaal meende ik dicht bij het einde van mijn leven te zijn. In 

het voorgevoel van de dood krijgt alles zo een ware, zo een heldere betekenis. 

Welnu, het trof mij diep in die ogenblikken, toen ik plots dacht: ‘Edward jon-

gen, nu is ’t einde daar van uw leven: uw taak is af. Gij hebt gedaan..’ Wat 

scheen het leven mij toen kostbaar! Wat scheen me elke dag onschatbaar! 

Hoe betreurde ik dan elke ongetrouwheid, elke nalatigheid als een eeuwig 

verliest: hoe klaar bleek elke daad haar eeuwige weerklank te hebben in de 

zielen. Wat dacht ik dan? Kon ik nog éénmaal herbeginnen, nog éénmaal! 

Wat zou ik de vernedering en de armoede beminnen! Wa t zou ik Jezus’ 

naakte Evangelie omhelzen, ja zijn naakte Evangelie, als mijn ware schat! 

Wat zou ik het menselijk opzicht negeren en gans mijn liefde alleen op Jezus 

en Maria en de zielen richten. […] Geeft u aan Jezus door Maria! En voor de 

zielen! De tijd vliegt snel!  

(Uit: Derde brief, Moerzeke, 24-2-1921) 

Een onderpastoor moet een missionaris zijn in de biechtstoel, op zijn pre-

dikstoel, in zijn scholen, in zijn dorpshuizen, in zijn bonden. Een onderpas-

toor moet missionaris zijn vooral in zijn lange trouwe samenkomsten met de 

Vriend van het Tabernakel. Wie dààr niet put, wie dààr niet dikwijls put, wie 

dààr niet gaarne woont, die is geen missionaris; die is of wordt een lege 

pomp: veel beweging, maar geen water.  

(Uit: Vierde brief, moerzeke, 1921-1922) 

De huidige wereld wordt rot van hoogmoed. Weinig rechtzinnigheid, veel 

snobisme! In de betrekkingen: hoogmoed, holklinkende frazen, nietszeg-

gende woorden! Laten we eenvoudig worden en nederig: dat is het redmiddel  

(Uit: ‘Woordjes, blz. 62) 
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Ten huidigen dage leven we niet meer in 

de tijd van zware lichaamskastijdingen, 

maar Onze Lieve Heer zorgt er voor, ons 

kleine ziekelijkheden over te zenden, 

kleine verstervingen, die ons bijblijven. 

De H. Franciscus leed en verstierf zich in 

kleine dingen. Hij en de H. Theresia van 

het Kind Jezus hebben dezelfde strekking 

in het geestelijk leven. Die twee heiligen 

zijn ons komen leren door hun geschrif-

ten en hun voorbeeld, de minste kleinig-

heden en verstervingen van het leven om 

te zetten in liefdegaven. Niet de uitwen-

dige strengheid geeft waarde aan de ver-

sterving, maar de liefde.  

(Uit: ‘Woordjes, blz. 80-81) 

Jezus vraag niet zozeer, lijk aan Petrus, het grote offer, maar w el het gedurig 

offer in het dagelijks leven. Jezus vraagt uw liefde te bewijzen door al die 

kleine kruisjes, die samengaan met de plichten van staat. Hij vraagt alles te 

doen met liefde. Doet zijn wil tot in de kleine dingen uit liefde tot Hem. […] 

Wie de offers aanneemt, die zijn levensstaat meebrengt, zal komen tot de 

algehele overgave, tot een werkelijk martelaarschap, tot het toppunt van 

liefde.  

(Uit: ‘Woordjes’, blz. 165) 

 


