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Haarlem, 31 mei 2002

In antwoord op vragen betreffende de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren. 

Als Bisschop van Haarlem is mij gevraagd mij uit te spreken over de authenticiteit van de 
verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam in de jaren 1945 - 1959. 
Vele gelovigen en bisschoppen hebben gewezen op de dringendheid om hierin helderheid te 
verschaffen. Ook ik ben mij ervan bewust dat de ontwikkeling van de devotie gedurende meer 
dan vijftig jaar hierom vraagt. 

Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering 
vrijgegeven. T.a.v. het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen en de inhoud van de 
boodschappen spraken wij geen oordeel uit, maar verklaarden dat “het eenieder vrij staat zich 
hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen”. Vanuit een positieve grondhouding m.b.t. 
de authenticiteit kozen wij ervoor om de verdere ontwikkelingen af te wachten en de geest 
verder te beproeven (vgl. l Tess. 5:19-21).

Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven 
heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door 
vele bisschoppen. Ook worden mij ervaringen gemeld van bekering en verzoening, alsook 
van genezing en bijzondere bescherming. In volle erkenning van de verantwoordelijkheid 
van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over 
de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben.

Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. 
eerdere onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. Deze adviezen 
geven aan dat daarin geen fundamentele theologische of psychologische impedimenten 
voor de vaststelling van bovennatuurlijke authenticiteit vervat zijn. Ook heb ik t.a.v. de 
vruchten en verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, 
die in hun diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van 
alle Volkeren. Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit 
alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling 
dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.



Uiteraard blijft de invloed van de menselijke factor bestaan. Ook authentieke beelden en 
visioenen gaan -in de woorden van Jozef kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van 
de Geloofsleer- “altijd door het filter van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren ...” en 
“... worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject.” 
(Cardinal Ratzinger, Theological Commentary In Preparation for the Release of the Third Part 
of the Secret of Fatima, L’ Osservatore Romano, June 28, 2000).

Anders dan de Heilige Schrift is de private openbaring dan ook nooit bindend voor het geweten 
van de gelovige. Het is te zien als een hulpmiddel om de tekenen van de tijd te verstaan en het 
evangelie in z’n actualiteit voller te beleven (vgl. Lc. 12:56; Katechismus van de Katholieke 
Kerk, nr. 67). En de tekenen van onze tijd zijn dramatisch. De devotie tot de Vrouwe van alle 
Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van 
onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen 
de grote wonden van onze tijd kan helen.

Om de verdere ontwikkeling van de devotie te volgen en tot een verdiept inzicht in de betekenis 
te komen, heb ik een begeleidingscommissie benoemd. Haar taak zal het zijn om alle initiatieven, 
ervaringen en getuigenissen te documenteren, ze te beoordelen, en een correcte kerkelijke en 
theologische voortgang van de devotie te bevorderen.

Bisdom van Haarlem          
Nieuwe Gracht 80, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, Tel. 023 - 511 26 00, Fax 023 - 511 26 29 
Militair Ordinariaat

Ik hoop hiermee voldoende informatie en duidelijkheid te hebben gegeven 
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Ten Geleide
 van Hélène van der Heijden-Peerdeman

  Dochter van Ida Peerdemans broer Piet

Toen ik vernam dat er een biografie over het leven van tante Ida geschreven zou worden, heb ik me hier 
erg sceptisch tegenover opgesteld. Want reeds jaren is er over haar gepubliceerd, maar vaak zijn de feiten 
geweld aangedaan en zijn deze niet juiste feiten een eigen leven gaan leiden met alle vervelende gevolgen 
van dien. Toch, na het lezen van het manuscript van deze biografie, kan ik zeggen, dat er zeer zorgvuldig 
met alle details is omgegaan, wat mij tot grote tevredenheid stemt.

P. Paul Maria Sigl kende tante Ida goed en begreep als een van de weinigen haar uitverkiezing. Zij gaf 
hem volledig haar vertrouwen en zag hem als haar geestelijke zoon. Het is gelukt, vind ik, in de hier 
volgende biografie tante Ida’s persoonlijkheid en haar bijzondere opdracht correct weer te geven. De mooie 
uitvoering met foto’s uit het familiealbum brengt vele herinneringen naar boven. Zowel van gelukkige 
als nare tijden, die wij als familie gezamenlijk beleefd en geleden hebben.

Het bovennatuurlijke van de boodschappen stond voor mij steeds buiten alle twijfel. Het deed mij dan 
ook veel plezier om te vernemen dat Mgr. J. M. Punt op 31 mei 2002 een positief standpunt innam met 
betrekking tot de de authenticiteit van de verschijningen.
Voor mij is een bijzondere bevestiging van de boodschappen van Amsterdam het feit, dat het gebed nu 
verspreiding vindt over de gehele wereld en gebeden wordt door miljoenen mensen. En dit, ofschoon de 
boodschappen van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ eerst aan tante Ida in heel kleine familiekring gegeven 
werden.

Hélène van der Heijden-Peerdeman

Amsterdam, 25 maart 2005
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In haar uitzonderlijke trouw aan de opdracht van 
God, in haar offerbereidheid, haar stille lijden en 
wachten, was ze een voorbeeld voor allen, en ze 
werd wel een ‘tweede Bernadette’ genoemd. Als we 
bedenken welke betekenis de Vrouwe van alle Vol-
keren, haar heiligdom in Amsterdam en het dogma 
zullen hebben voor de toekomst van de mensheid, 
is deze vergelijking zeker niet misplaatst.
Ook ik persoonlijk heb aan Moeder Ida ongelooflijk 
veel te danken. Vijfentwintig jaar lang bad zij voor 
mijn priesterschap en bracht zij als geestelijke 
moeder daarvoor offers.

Nu wij vol dankbaarheid de honderdste geboortedag van Ida Peerdeman, 
de zieneres van Amsterdam, gedenken, 
beveel ik van harte deze biografie bij u aan.
Als degene die de boodschap van de medeverlossende Moeder van alle Volkeren droeg, 
leefde Ida tientallen jaren in heldhaftige gehoorzaamheid aan haar leidsman en de Kerk.

Opdracht



IND, 
GIJ BENT HET WERKTUIG, 
ALLEEN HET WERKTUIG.”

Uit de boodschap van 28 maart 1951

 



De eerste foto van de kleine Ida 
met haar 4-jarig broertje Piet. 
Broer en zus waren onafscheidelijk en gin-
gen vaak samen vissen 
bij deze molen in Alkmaar, 
die bij de plaatselijke bevolking 
bekend stond als ‘de molen van Piet’
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11 jaar oud

Op 13 augustus 1905 wordt Ida Peerdeman als jong-
ste van vijf kinderen geboren te Alkmaar in Noord-
Holland. Er is een mooie anekdote over. Diezelfde dag 
is namelijk de oudste zus Gesina jarig en omdat ze al 
lang een nieuwe pop wil hebben, neemt vader haar mee 
naar de slaap kamer waar moeder met de pasgeboren 
Ida ligt. Maar als Gesina begrijpt wat er aan de hand 
is, begint ze te stampvoeten en roept beledigd: “Zo’n 
pop wil ik niet! Ik wil een echte pop!” 
Bij het doopsel in de parochiekerk van St. Jozef krijgt 
het kindje de namen Isje Johanna, maar ze wordt altijd 
Ida genoemd.
Kort voor de Eerste Wereldoorlog verhuist de familie 
Peerdeman naar Amsterdam. Ida is pas acht jaar als 
haar moeder op 35-jarige leeftijd in het kraambed 
sterft, samen met de pasgeboren baby. Iedereen is 
zwaar getroffen door dit verlies en Gesina, de oudste 
zus, moet haar wens om verpleegster te worden opge-
ven. Zelf pas zestien jaar, doet zij haar best om voor 
haar drie zusjes en broertje Piet een goede moeder te 

zijn en het gezin bijeen te houden, omdat vader als textiel-
koopman vaak door heel Nederland op reis is. 
Het gemeenschappelijk gezinsleven thuis is voor hen allemaal 
erg belangrijk. Ida is vooral graag samen met haar broertje 
Piet, die haar begrijpt, met haar praat en haar troost als ze 
verdrietig is. Als katholiek gezin gaan ze zondags naar de 
kerk en voor het eten wordt er gebeden, maar dat is ook alles.
Als kind gaat Ida elk weekend in de kerk van de dominicanen 
biechten bij pater Frehe, die later haar leidsman zal worden. 
Zo verstrijken er enige jaren, tot 13 oktober 1917. 
Op deze gedenkwaardige zaterdagmiddag in de rozen-
kransmaand, dezelfde dag waarop in Fatima het zonnewonder 
plaatsvindt, gebeurt er iets wonderbaarlijks als ze na de biecht 
de gebruikelijke weg naar huis gaat. 

De St.-Jozefkerk 
in Alkmaar, 

waar Ida werd 
gedoopt

KINDERJAREN EN JEUGD

De 2-jarige Ida
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15 jaar oud

De 12-jarige Ida wordt getuige van een hemelse verschijning. Aan het eind van de straat ziet ze een 
overweldigend licht en daarin een stralende, wonderschone dame, die eruit ziet als een joodse vrouw en 
door de jonge Ida onmiddellijk als Maria wordt herkend. Met enigszins gespreide armen en een lieftallige, 
vriendelijke blik, staat zij in het glanzende licht, zonder iets te zeggen. Nog nooit in haar leven heeft Ida 
zoiets moois gezien. Als de vrouw vriendelijk 
gebaart, rent het meisje snel naar huis.
Begrijpelijkerwijze geeft vader haar de raad 
om er niet over te praten en alles maar te ver-
geten. “Vertel het in vredesnaam aan niemand. 
De mensen zullen je voor gek verklaren en je 
belachelijk maken. Dat is wel het laatste wat 
we kunnen gebruiken!” Daarom spreekt Ida er 
niet over, hoewel ze nogmaals hetzelfde beleeft 
op de twee volgende zaterdagen. De mooie 
vrouw verschijnt weer als in het licht van de 
zon, glimlachend en zonder iets te zeggen, net 
als de eerste keer als Ida na de biecht op weg 
is naar huis. 
Dit alles speelt zich af in oktober 1917, de 
maand waarin Maria in Fatima voor de laatste 
keer aan de drie herderskinderen verschijnt. 
Natuurlijk weet Ida daar niets van. Pater Frehe, 
Ida’s vertrouwe  ling en raadgever van de familie 
Peerdeman, heeft wel van de buitengewone ge-
beur te  nissen vernomen. Maar ook hij geeft zijn 
biechtelinge de dringende raad alles voor zich 
te houden en er maar niet meer over na te den-
ken. En zo blijft deze eerste voorberei  ding van Ida op haar latere Mariaverschijningen geheel verborgen.1

Bij de vijfentwintigste verschijning – drieëndertig jaar later – herinnert Maria zelf aan de drie verschij-
ningen van 1917, wanneer Ida haar bezorgd vraagt: “Zullen ze mij geloven?” “Ja”, antwoordt de Vrouwe, 
“daarom ben ik vroeger reeds tot je gekomen, toen gij het niet begreep. Dat was toen ook niet nodig. Dat 
is het bewijs geweest voor nu.” (10 december 1950) Dat wil zeggen: deze verschijning is geen misleiding 
maar werkelijk Maria, net zoals destijds.

Na de mulo wil Ida graag verder leren om kleuterleidster te worden. Maar na een praktijkles wordt ze 
naar huis gestuurd met de mededeling: “Helaas bent u er niet voor geschikt. U heeft te weinig fantasie 
en voor stellingsvermogen.” Nog niemand kan dan vermoeden hoe belangrijk deze constatering eenmaal 
in het leven van de zieneres zal zijn, namelijk wanneer ze ervan wordt beschuldigd dat de verschijningen 
slechts de inbeelding zijn van haar levendige fantasie.
Jaren later blijkt uit een psychologisch onderzoek dat op verzoek van de bisschop werd ingesteld, dat ze vol-
ledig normaal is. Ida heeft geen beeldend voorstellingsvermogen, maar is veeleer nuchter en fantasieloos.

EERSTE ONTMOETING MET MARIA

U HEEFT TE WEINIG FANTASIE



12

“STEEDS WEER MOCHT IK IN MIJN LEVEN 
DE BIJZONDERE HULP VAN GOD ERVAREN”

Ida Peerdeman

1932
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Als Ida een jaar of 18, 19 is, besluit ze op het 
kantoor te gaan werken van een parfumfabriek in 
Amsterdam, waar ze nog vele jaren zal blijven. 
Haar collega’s mogen haar graag vanwege haar 
lieve en bescheiden karakter. Het knappe meisje 
heeft veel bewonderaars maar voelt zich niet 
tot het huwelijk geroepen. In deze tijd heeft Ida 
steeds meer te lijden van demonische aanvallen. 
Hélène, de dochter van Ida’s broer Piet, herinnert 
zich nog heel precies wat er in de familiekring 
allemaal werd verteld over deze tijd, waarin Ida 
zoveel te lijden had van demonische kwellingen. 
Tijdens een wandeling door de stad wordt Ida’s 
aandacht getrokken door een man. Hij is hele-
maal in het zwart gekleed, als een priester. Zijn 
akelige, doordringende blik beangstigt haar en 
ze probeert hem te ontwijken door haar pas te 
versnellen. Haar achtervolger haalt haar echter in. 
Hij grijpt haar ruw bij de arm en probeert haar de 
gracht in te sleuren en haar zo te verdrinken. In dit 
levensgevaarlijke ogenblik hoort Ida een zachte 
stem die haar geruststelt en hulp belooft. Op het-
zelfde moment laat de zwarte figuur haar met een 
afschuwelijke kreet los en verdwijnt spoorloos. 
Daarop geeft vader aan Gesina de opdracht haar 
jongste zus elke dag naar haar werk te brengen 
en ’s avonds weer af te halen. Maar opnieuw ont-
moeten ze deze sinistere persoon. Hij geeft Ida 
een ijskoude glimlach maar durft haar niet aan 
te raken. Nog een derde keer wordt het 20-jarige 
meisje benaderd door de duivel. Dit keer probeert 
hij haar op geraffineerde wijze te betrekken in een 
dodelijk ongeval. Hij doet zich voor als een hulp-
behoevende oude vrouw, die beweert dat zij Ida 
vaak in de kerk heeft gezien. Ze noemt het meisje 
een adres en nodigt haar uit gauw eens langs te 
komen. Ida slaat dit af, maar stemt wel in als ze 
vraagt haar te helpen met oversteken. Een verlam-
mende angst overvalt Ida als haar arm midden op 
straat opnieuw als door een klauw in een ijzeren 
greep wordt genomen. Ze slaakt een kreet en weg 
is satan. Hij heeft haar recht voor een naderende 
tram getrokken die maar net op tijd kan stoppen. 
Het scheelde maar een haar of Ida zou overreden 
zijn. Als haar broer Piet met zijn aanstaande zwa-
ger op het adres afgaat dat de oude vrouw heeft 
opgegeven, treft hij slechts een oud, leeg huis aan.2
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DEMONISCHE KRACHTEN BELAGEN HET GEZIN

Pater Frehe, Ida’s biechtvader en gees
telijk leidsman, was allesbehalve licht
gelovig. Maar persoonlijk was hij ten 
diepste overtuigd van de echtheid van de 
boodschappen. 

Ook thuis wordt Ida hevig door demonen gekweld 
en het gezin lijdt mee – zoals Ida’s broer Piet later 
aan zijn dochter Hélène vertelt. Als bijvoorbeeld 
pater Frehe zich in de pastorie gereed maakt om 
bij de familie Peerdeman op bezoek te gaan, begint 
Ida thuis op hetzelfde moment te vloeken en te 
tieren. Ze beschikt plotseling over zulke lichame-
lijke krachten dat ze een zware stoel boven haar 
hoofd kan tillen. Haar stem is totaal veranderd. Iets 
dergelijks kennen we uit het leven van de zalige 
karmelietes Myriam van Abellin, die soms ook zo’n 
bezetenheid moest doormaken voordat zij grote 
genaden ontving. 
Vader en de kinderen zijn er getuige van hoe de 
lamp in de woonkamer heen en weer zwaait, de 
deurbel onon der broken blijft rinkelen en de stop-
pen doorslaan. Als deuren en kasten vanzelf open-
vliegen, kan het gebeuren dat vader Peerdeman 
schertsend opmerkt: “Kom allemaal maar binnen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.” Pater Frehe  
had hem aangeraden zo weinig mogelijk aandacht

te schenken aan de demonische kwelgeesten. Va-
ders onverschrokkenheid is een grote steun voor het 
gezin. Naar zijn voorbeeld proberen ze zo weinig 
mogelijk belang aan de buitengewone voorvallen 
te hechten. En als ze het bijzonder zwaar te ver-
duren hebben, spreken ze elkaar moed in met een 
veel betekenend: “Kom op jongens, lachen! Want 
als wij niet lachen, dan doen de duiveltjes het, en 
dat plezier gunnen we ze niet!” Maar als de arme 
Ida op een keer een onzichtbare hand om haar hals 
voelt die haar probeert te wurgen en de aanvallen 
steeds heviger worden, ziet pater Frehe in dat hij 
een exorcisme over haar moet uitspreken. Daarbij 
horen de gezinsleden de weerzin wekkende stem 
van satan, die door Ida’s mond de priester hatelijk 
beschimpt. Ook op andere manieren ervaart pater 
Frehe de woede van de demonen. 
Zo worden zowel Ida als haar leidsman twintig jaar 
lang geestelijk voorbereid op het genadevolle ge-
beuren dat eens voor de hele wereld van belang zal 
zijn: de komst van de Vrouwe van alle Volkeren.3

Als theologisch geschoold dominicaan 
onderzocht hij de door de zieneres over
gebrachte schouwingen en woorden 
van de Vrouwe uiterst nauwkeurig. Als 
zielzorger was hij vol zelfopoffering en 
tegenover iedereen mild en goed. Echt 
streng was hij alleen voor zichzelf en – 
als het de zaak van de Vrouwe van alle 
Volkeren betrof – voor de zieneres.
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Ida, die niets van militaire strategie begrijpt, ziet in 
een andere schouwing wat dan voor iedereen nog 
volstrekt onvoorstelbaar is, namelijk dat het op dat 
moment nog zo zegevierende Duitse leger door het 
Rode Leger bij Stalingrad omsingeld en in de tang 
genomen wordt. 
Al in mei 1940, op het hoogtepunt van de Duitse 
‘successen’, schouwt Ida tot in detail het treurige 
einde van Hitler en Mussolini. In die tijd moeten zelfs 
Ida’s beste vrienden lachen over deze voorzegging. 
Nog niet alle gebeurtenissen hebben zich werkelijk 
voltrokken als de oorlogsgezichten abrupt eindi-
gen. Er begint een nieuwe periode in Ida’s leven.

Jarenlang verloopt nu Ida’s leven in alle rust. 
Slechts één keer – nog lang voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog – ziet ze, terwijl ze aan 
haar bureau zit te werken, geheel onverwachts in een 
visioen talloze uitgeputte soldaten voorbijtrekken. 
Dan beginnen in 1940 – Ida is nu vijfendertig – de 
zogenaamde ‘oorlogs gezichten’, toekomstschou-
wingen over de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Ida 
de toe komsti ge oorlogsfronten schouwt, tekent ze 
met gesloten ogen het verloop ervan op de tafel en 
haar broer geeft deze telkens met spelden op een 
landkaart aan. Wat Ida schouwt, komt precies over-
een met de laatste berichten van de illegale zender.4 

OORLOGSGEZICHTEN VAN DE 35-JARIGE ZIENERES

Duitse krijgsgevangenen bij Stalingrad – 1945
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In stilte en in het verborgene begint het verlossingswerk in de genadevolle schoot van de Onbevlekte 
Maagd, in haar die eenmaal Medeverlosseres genoemd zal worden. Het is zeker geen toeval dat Maria 
juist deze feestdag uitkoos om zich als ‘De Vrouwe’ en ‘Moeder’ te openbaren, want de boodschappen 
van Amsterdam zijn in de heilsgeschiedenis van universeel belang voor Kerk en wereld.
Ida zelf vertelt over dit gebeuren: “Het was 25 maart 1945, het feest van Maria Boodschap. Mijn zusjes 
en ik zaten in de kamer met elkaar te praten. We zaten rond de potkachel. Het was oorlogstijd en het 
was hongerwinter. Pater Frehe was die dag in de stad en kwam ons even bezoeken. (Vanaf 1917 tot aan 
zijn sterfdag, 12 februari 1967, was pater J. Frehe O.P. vijftig jaar lang Ida’s leidsman en biechtvader).
Je weet dan wel hoe dat gaat: dan wordt er gesproken over de oorlog en wat we hadden beleefd. Er 
waren die week weer razzia’s geweest en zo, dus we hadden heel wat te vertellen. We zaten dus druk 
te praten toen ik daar ineens, ik weet nog niet hoe dat kwam, werd getrokken naar de andere kamer. 
Ik keek en zag daar ineens een licht komen. Ik dacht: waar komt dat licht vandaan en wat een typisch 
licht is dat. Ik stond op en moest ernaartoe lopen.”

De Tweede Wereldoorlog is nog 
niet ten einde wanneer op 25 maart 
1945 de grote Mariaverschijnin-
gen van Amsterdam beginnen. De 
Kerk viert op deze dag het feest 
van Maria Boodschap, de grootste 
gebeurtenis in de geschiedenis van 
de mensheid: God neemt in Jezus 
de menselijke natuur aan, om ons 
van zonde en dood te bevrijden.

BOODSCHAPPEN 
VAN 

GROTE BETEKENIS IN DE 
HEILSGESCHIEDENIS 

DE EERSTE VERSCHIJNING 
VAN DE VROUWE 

VAN ALLE VOLKEREN
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“Daar zag ik in de hoek van de 
kamer het licht komen. De muur 
verdween voor mijn ogen en alles 
wat er stond was er niet meer. Het 
was één zee van licht en een ijle 
diepte. Het was geen zonnelicht 
en geen elektrisch licht. Wat het 
voor een soort licht was, kan ik 
niet uitleggen. Maar het was een 
ijle diepte. En uit die diepte zag ik 
ineens een gedaante naar voren 
komen, een levende gedaante, 
een vrouwelijke figuur, anders kan 
ik het niet uitleggen.

“IN ALLE RUST 
BEN IK GEKOMEN.” 

31 mei 1958

Deze foto, die in de jaren vijftig bij Ida 
thuis werd genomen, laat zien hoe 
onopvallend de omgeving was waarin 
deze uiterst belangrijke boodschappen 
werden gegeven.

 

Zij had een wit kleed aan en een gordel om. Zij stond met haar armen naar beneden en met de hand-
palmen naar buiten, naar mij toe gekeerd.
Terwijl ik keek, kreeg ik zoiets eigenaardigs over mij. Ik dacht: wat is dat? En nog begrijp ik niet hoe ik het 
heb durven denken; ik dacht: dat moet de Heilige Maagd zijn, dat kan niet anders. Intussen hoorde ik mijn 
zusjes en pater Frehe zeggen: ‘Wat ga je nu doen?’ en: ‘Wat doe jij daar?’ Maar ik kon geen antwoord 
geven omdat ik zo getrokken werd naar die Figuur. Toen begon ineens die Figuur tegen mij te spreken. 
Zij zei: ‘Zeg mij na.’ Ik begon haar dus – zij sprak heel langzaam – woord voor woord na te zeggen.”
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“Mijn zusjes en pater Frehe waren om mij heen 
komen staan. Ik hoorde pater Frehe zeggen: 
‘Wat gaat ze nu doen, gaat ze nog heilig worden 
ook!’ Maar toen hij hoorde dat ik begon te spre-
ken, zei hij tegen mijn zus Truus: ‘Schrijf eens op 
wat ze zegt.’ Mijn zus had er geen zin in en vond 
het maar gek. Maar pater Frehe zei: ‘Schrijf op.’ 
Nadat ik een paar zinnen had nagezegd, hoorde 
ik pater Frehe zeggen: ‘Zeg, vraag eens wie dat 
is.’ En toen zei ik: ‘Bent u Maria?’ De Gestalte 
glimlachte en antwoordde: ‘Zij zullen mij “De 
Vrouwe” noemen, “Moeder”.’ Bij de woorden 
‘De Vrouwe’ kwam zij een beetje met haar hoofd 
naar mij toe. Ik zei haar dus na: ‘Zij zullen mij 
“De Vrouwe” noemen, “Moeder”.’ Toen hoorde ik 
pater Frehe zeggen: ‘De Vrouwe? Nou, daar heb 
ik nog nooit van gehoord. De Vrouwe?’ En hij en 
mijn zusje, die alles opschreef, begonnen daarop 
vreselijk te lachen. Dat irriteerde mij inwendig wel 
een beetje. Ik dacht: als jullie nu eens zagen wat ik 

zie, dan zouden jullie niet zo lachen. Maar ja, dat 
kon je ze niet kwalijk nemen, want ze konden niet 
zien wat ik op dat moment zag. Nadat die Gestalte 
alles had voor gezegd, ging zij heel langzaam weer 
weg. Pas daarna ging ook het licht weg en zag 
ik ineens alles rondom mij in de kamer zoals het 
altijd was geweest.
Pater Frehe begon natuurlijk te vragen: ‘Wat was 
dat nu eigenlijk?’ Ik zei hem: ‘Ja, dat weet ik zelf 
ook niet hoor, ik denk dat het Maria was.’ ‘Nou’, 
zei hij, maar verder gaf hij geen commentaar.” 
(Deze beschrijving van de gebeurtenis door de 
zieneres zelf is door pater Brouwer van de orde der 
assumptio nisten op de band opgenomen.) 
Tijdens deze eerste verschijning van de Vrouwe 
wordt er een kruis voor Ida neergelegd. “Ik neem 
het heel langzaam op en het is zwaar.” Met dit 
zware kruis neemt Ida haar roeping aan om draag-
ster van de Boodschappen van Amsterdam te zijn 
en deze over te brengen.

Ida werd tijdens haar kinderjaren en jeugd op haar 
uitzonderlijke roeping voorbereid. Maar zoals bij 
alle zieneres, wordt deze zware, verantwoordelijke 
taak haar, een eenvoudige 40-jarige kantoormede-
werkster, volslagen onverwacht toegemeten. Gedu-
rende meer dan veertien jaar, tot 31 mei 1959, zal 
zij zesenvijftig boodschappen van Maria ontvan-
gen. Aansluitend daarop schenkt de Heer haar tot 
in de jaren tachtig de zogenaamde Eucharistische 
Belevenissen.
In tegenstelling tot vele andere verschijningsoorden 
vindt in Amsterdam alles in stilte en in het verbor-
gene plaats. “In alle rust ben ik gekomen”, zegt de 
Vrouwe op 31 mei 1958. De meeste boodschappen 
ontvangt Ida thuis. Haar zuster Truus, die onder-
wijzeres is, schrijft woord voor woord op wat Ida 
de Vrouwe naspreekt. Dat is goed mogelijk omdat 
de Vrouwe langzaam spreekt en vaak lange pauzes 
maakt voordat zij de zieneres een nieuw beeld laat 
zien of haar een nieuwe gedachte geeft. Waar nodig, 
vult Ida wat ze heeft beleefd naderhand aan met 
persoonlijk commentaar.

Vooral in de eerste jaren zijn de boodschappen 
vaak versluierd, apocalyptisch en symbolisch 
van aard. Net als de grote profeten van het Oude 
Testament behoort de zieneres tot de eenvoudige 
mensen zonder theologische scholing en ze begrijpt 
vaak nauwelijks iets van wat ze schouwt. Woorden 
als ‘Parakleet’, ‘meteoren’, of ‘Roeach’ zijn haar 
volledig onbekend en ze heeft vaak grote moeite 
om in woorden weer te geven wat ze in visioenen 
over onbekende gebeurtenissen ziet. Maar de 
Vrouwe troost Ida: “Zeg tegen je leidsman dat 
de Heer immer het zwakke uitzoekt voor zijn 
grootse plannen. Laat hij gerust zijn.” (4 april 1954) 
“Nogmaals zeg ik: de Zoon zoekt immer het kleine, 
eenvoudige voor zijn zaak.” (15 april 1951) “Je hebt 
een grote taak te vervullen”, laat Maria haar kind 
weten (15 juni 1952). Ida is slechts een werktuig, 
zoals de Vrouwe haar graag pleegt te noemen. 
Maar: “Door dit werktuig in een klein land dat op 
de helling staat, zal de Vrouwe van alle Volkeren 
elk jaar haar moederlijke vermaningen en troost 
geven.” (31 mei 1954)

IDA EN DE BOODSCHAPPEN
“Gij zijt het werktuig. De Vrouwe zorgt voor alles.”
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“AARZEL NIET! IK IMMERS HEB OOK NOOIT GEAARZELD!”

Als een wijze, liefdevolle pedagoge onderwijst 
de Vrouwe haar leerlinge in de visioenen. “Luister 
goed!”, “Kijk goed!”, “Lees!”, “Let wel!”, “Waar-
schuw!”, “Zeg!”, “Verspreid!”…
Als degene die de boodschappen overbrengt, moet 
Ida gehoorzaam doorgeven wat de Vrouwe van alle 
Volkeren zo dringend wil zeggen tot de paus, de 
bisschop van Haarlem, de Kerk, de theologen, ja 
tot de hele wereld en alle volkeren, opdat er een 
ver nieuwing in de Heilige Geest zal komen.
Begrijpelijkerwijs voelt de zieneres zich vaak zwak 
en niet bij machte deze zware opdracht te volvoe-
ren. Meer dan eens vraagt zij de Vrouwe angstig: 
“Zullen ze mij geloven?” Maar Maria stelt haar 
gerust. Zij bemoedigt haar, en tegelijk ook haar 
leidsman: “Aarzel niet! Ik immers heb ook nooit 
geaarzeld!” (15 augustus 1951) “Wees toch niet zo 
angstig. Waarvoor angst te hebben voor de zaken 
van de Zoon?” (28 maart 1951) “Ik vraag alleen van 
je dat je dit zal doen wat ik je zeg. Meer wordt er 

niet verlangd. ... Gij, mensenkind, kunt toch niet 
bepalen wat voor een grote waarde dit kan heb-
ben.” (4 maart 1951) “Je zegt tegen mij dat je alleen 
lege handen hebt aan te bieden. De Vrouwe vraagt 
alleen van je deze boodschappen over te brengen 
aan diegenen, die ze nodig hebben. De Vrouwe doet 
de rest.” (5 oktober 1952) Maar soms is het voor de 
zieneres zo pijnlijk om trouw aan de opdrachten van 
de Vrouwe te gehoorzamen, dat zij haar menselijke 
tegenzin en huiver spontaan tot uitdrukking brengt. 
Bijvoorbeeld wanneer de Vrouwe het volgende 
van haar verlangt: “Ga naar de Heilige Vader en 
zeg dat ik gezegd heb: de tijd is nu gekomen dat 
het dogma kan worden uitgesproken. Ik kom privé 
terug voor de Kerk en de priesters op de tijd die de 
Heer zal bepalen. Zeg dat het celibaat van binnenuit 
in gevaar is.” “Toen ik met het hoofd schudde en 
zei dat ik dit niet durfde zeggen, zei de Vrouwe een 
beetje boos: ‘Ik beveel je dit te zeggen!’ Ik knikte 
toen van ja.” (31 mei 1957)

IN LIJDEN VERENIGD MET DE MEDEVERLOSSERES

beschrijft Ida het volgende: “We komen voor een 
groot kruis te staan. ‘Neem het op. Hij is je voor-
gegaan’, zegt de Vrouwe. Ik weiger en voel net 
alsof alle mensen van heel de wereld dit doen en 
het Kruis de rug toedraaien.” (7 oktober 1945)
Zeer vaak ervaart Ida door mystiek beleefde pijnen, 
wat de Vrouwe van alle Volkeren als Medeverlos-
seres geestelijk en lichamelijk voor de redding 
van de volkeren geleden heeft: “Ik zie de Vrouwe 
ineen krimpen en dan begint zij te wenen. Zo’n 
onbe schrijfelijk leed staat er op haar gezicht en 
de tranen lopen over haar wangen. Dan zegt de 
Vrouwe: ‘Kind.’ En nu is het of zij dat leed over mij 
brengt. Ik krijg eerst een geestelijke matheid over 
mij. ... En ik krijg dezelfde pijnen als voorheen. ... 
Ineens is het alsof ik in elkaar zak en ik zeg tegen 
de Vrouwe: ‘Ik kan niet meer.’ Het duurt nog even 
en dan is alles over.” (15 april 1951)

Wat de zieneres in de boodschappen van de 
Mede verlosseres schouwt en meemaakt, verandert 
ook zeer ingrijpend haar persoonlijke leven. Want 
Maria vraagt haar kind: “Maak van jouw leven een 
offer. Laat ze komen met al hun noden, geestelijk 
en lichamelijk. De Vrouwe is daar.” (4 april 1954) 
“Vraagt allen aan de Vrouwe van alle Volkeren. En 
gij, kind, kom voor deze beeltenis en vraag zolang 
ge kunt.” (19 maart 1952) 
Gedurende tientallen jaren poogt Ida oprecht te 
leven in gehoorzaamheid aan de wensen van de 
Vrouwe, en zo rijpt zij tot de geestelijke moeder van 
velen. Maria bevestigt dit met de indrukwekkende 
woorden: “En gij, kind, ik leg in uw schoot de 
mensenkinderen van heel de wereld.” (1 april 1951) 
Daarom ook doorleeft de zieneres vele malen 
zelf op mystieke wijze de toestand van de hele 
mensheid. Bij de vijfde verschijning bijvoorbeeld 
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HET BEWIJS VAN DE ECHTHEID LIGT IN DE WOORDEN VAN DE VROUWE

Wanneer Ida – voornamelijk op verzoek van an-
deren – de Vrouwe om een teken vraagt, antwoordt 
deze dat de bewijzen van echtheid in de boodschap-
pen zelf verborgen liggen. “De tekenen zitten in mijn 
woorden.” (31 mei 1955 / 31 mei 1957) Het zal met de 
jaren uitkomen.” (3 december 1949) Er hebben zich 
weliswaar genezingen en bekeringen voorgedaan, 
maar Maria wil de echtheid van haar boodschappen 
niet in de eerste plaats bewijzen door dit soort won-
deren, maar veeleer doordat er gebeurtenissen in 
vervulling gaan, die door haar openlijk of verslui-

erd voorzegd zijn. In de loop der jaren zijn al veel 
boodschappen daadwerkelijk in vervulling gegaan, 
waarbij de gebeurtenissen zich stuk voor stuk vol-
trokken op de wijze waarop Ida ze zo duidelijk in 
haar visioenen had gezien. Dat de zieneres op geen 
enkele wijze de aangekondigde gebeurtenissen kon 
beïnvloeden, maakt deze bewijzen nog sterker en 
overtuigender. Tot het einde van haar leven volgt 
Ida op radio en televisie met grote interesse het 
actuele nieuws over Kerk en wereld, en daarin 
vindt ze steeds weer de boodschappen bevestigd.

In de nacht van 18 op 19 februari 1958 
(Aswoensdag) krijgt Ida de boodschap 
die het sterkste bewijs van allemaal 
levert voor de echtheid van de ver-
schijningen van Amsterdam. Wat Ida 
in die nacht beleefde, beschrijft ze als 
volgt: “Vannacht werd ik weer met 
een schok wakker doordat ik geroe-
pen werd, om drie uur precies. Ik zag 
weer het licht en hoorde de stem van 
de Vrouwe zeggen: 

‘Daar ben ik weer. De vrede van de Heer Jezus Christus zij met u. ... Ik zal je een mededeling doen, 
waarover je tegen niemand, ook de sacrista* en je leidsman, iets mag vertellen. Als het gebeurd is, mag 
je het tegen ze zeggen, dat de Vrouwe dit nu gezegd heeft. 
*De sacrista, de vicaris-generaal van Vaticaanstad, was de Nederlandse augustijner bisschop Mgr. Petrus Canisius J. van Lierde, 
titulair bisschop van Porfireone. Van 13 januari 1951 tot 14 januari 1991 diende hij onder vijf pausen. Hij stierf op 13 maart 
1995 op 87-jarige leeftijd in België. 

Wel het sterkste bewijs voor de 
echtheid van de boodschappen 

van Amsterdam geeft God met de 
voorzegging van de dag waarop 

paus Pius XII tot het eeuwige leven 
geroepen zal worden.
Alleen God, als Heer 

over leven en dood, kent deze dag. 
Zijn deze echtheidsbewijzen, die 

zelfs het leven van een heilige 
paus betreffen, niet een duidelijke 

bevestiging van de universele 
betekenis van de boodschappen 

voor Kerk en wereld?

"Pastor angelicus  de engelachtige Paus"  Pius XII, Eugenio Pacelli
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Pius XII stierf in zijn zomerresidentie Castelgandolfo. Hij werd, in pauselijke gewaden gehuld, 
opgebaard in de Sint Pieter, waar duizenden gelovigen hem de laatste eer bewezen.

De mededeling is: Luister. Deze Heilige Vader, paus 
Pius XII, zal begin oktober van dit jaar worden opge-
nomen bij de Onzen. De Vrouwe van alle Volkeren, 
de Medeverlosseres, Middelares en Voor spreekster, 
zal hem naar de eeuwige vreugde geleiden.’ Ik schrok 
van deze mededeling en durfde het haast niet te 
geloven. De Vrouwe zei: ‘Schrik niet, kind. Zijn 
opvolger zal het dogma afkondigen.’ Ik bedankte 
de Vrouwe en zij zei heel plechtig: ‘Amen’.” (18/19 
februari 1958) Nog diezelfde morgen van Aswoensdag 
belt de zieneres haar leidsman op en vertelt hem dat 
de Vrouwe haar een boodschap heeft gegeven, waar-
over ze echter met niemand mag spreken. Dan komt 
pater Frehe op het gelukkige idee om Ida alles te laten 
opschrijven. “Nee, je moet me beloven het direct 
op schrift te stellen en het me vandaag nog direct te 
brengen, anders heeft het geen waarde. Denk erom. 
Desnoods lak je de brief voor mijn part dicht, als ik 
ze vandaag maar in mijn bezit krijg en liefst zo vlug 
mogelijk.”5 Ida gehoorzaamt. Ze tikt de woorden van 
de Vrouwe uit, bewaart er thuis een doorslag van, 
verzegelt het origineel en brengt het nog dezelfde dag 
naar haar leidsman. Deze neemt de gesloten envelop 
in bewaring en legt hem in een bureaulade, waar hij 
weldra vergeten wordt. Voor de zieneres volgen nu 
moeilijke maanden, waarin zij in stil vertrouwen 
op de vervulling van Maria’s voorzegging wacht.

Terugkijkend op deze zware tijd, schrijft zij in een 
brief aan haar bisschop Mgr. Huibers op 24 no-
vember 1958: “Ik zat dan altijd ook nog met het 
idee dat de Vrouwe gezegd had dat ik de Heilige 
Vader dit en dat moest zeggen. In de dagen dat 
de Heilige Vader op sterven lag, was dat het erg-
ste. Kennissen belden me op en zeiden om me te 
troosten dikwijls: ‘Maar de Heilige Vader gaat niet 
dood hoor, want dat kon nog niet’ enz. Monseigneur, 
nogmaals, dat was de zwaarste tijd. ... De ochtend 
van 9 oktober zat ik voor de radio en hoorde dan 
dat de Heilige Vader was gestorven. Ik heb hardop 
gezegd: ‘Goddank.’ Ik weet wel, het is niet mooi van 
me, maar hij zal me vergeven, want hij weet dat ik 
het tegen de Vrouwe zei: dat zij ons niet in de steek 
gelaten heeft en de zaak van haar niet tot schande 
gemaakt heeft ...”  6

Ida spoedt zich onmiddellijk naar haar leidsman 
en vraagt naar de verzegelde envelop. Omdat pater 
Frehe zich niet meer kan herinneren waar die ligt, 
moet Ida hem dat zelf vertellen. Dan geeft ze hem 
de kopie van de boodschap die ze op zijn verzoek 
op Aswoens dag had uitgetikt. Zijn verwondering is 
groot en hij stuurt het verzegelde origineel onmiddel-
lijk naar Rome, als een geloofwaardig bewijs van de 
echtheid van de boodschappen voor de verantwoor-
delijke personen.
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HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE EN 
HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

In dezelfde boodschap van 11 februari 1951 waarin 
de Vrouwe haar gebed openbaart, ziet Ida de paus 
in het Vaticaan, met op zijn hoofd de tiara, in zijn 
ene hand een scepter, en twee vingers van de andere 
hand in een zegenend gebaar opgeheven. Om hem 
heen zitten veel kardinalen en bisschoppen, van alle 
landen, met witte mijters op. Ida weet niet dat haar 
een profetisch visioen van het Tweede Vaticaans 
Concilie getoond wordt. De Heilige Vader heeft een 
groot, dik boek voor zich en zij hoort: “Er zijn reeds 
veranderingen gekomen en in behandeling. Ik wil 
echter de boodschap brengen van de Zoon. De leer 
is goed, doch de wetten kunnen en moeten veranderd 
worden. Ik wil je juist vandaag dit zeggen, omdat de 

wereld in grote omwenteling is. Niemand weet welke 
kant heen. Daarom wil de Zoon mij deze boodschap 
laten zenden.” Hier wordt het visioen van het concilie 
onderbroken. De zieneres wordt nu voor het kruis 
geplaatst en lijdt op smartelijke wijze mee: “En nu 
sta ik ineens voor een groot kruis. Ik kijk ernaar en 
krijg dan verschrikkelijke pijnen. Ik krijg spierkram-
pen van mijn hoofd tot mijn voeten. Het is alsof alle 
spieren in mijn beide armen samentrekken, ... alsof 
mijn hoofd uit elkaar getrokken wordt, en ik krijg een 
koortsgevoel. ... Ik kan het niet langer uithouden en 
vraag de Vrouwe of dit mag weggaan. ... Terwijl ik 
nog met de Vrouwe voor het kruis sta, zegt zij: ‘Zeg 
mij na. Bid toch voor het kruis:

EEST

HEER 
JEZUS CHRISTUS,

ZOON VAN DE VADER,
zend 
NU 
Uw 

          

over de aarde.
Laat de HEILIGE GEEST wonen 
in de harten van ALLE volkeren, 
opdat zij bewaard mogen blijven 

voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,

die eens Maria was, 
onze Voorspreekster zijn.

AMEN. 

In grote letters ziet Ida nu het woord ‘LIEFDE’ geschreven staan en met bemoedigende woorden 
richt Maria zich tot de zwakken en kleinen van deze wereld:

“Als gij de liefde in alle finesses doorvoert onder elkander, hebben ook de groten geen kans.
... De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!”

Dan vouwt de Vrouwe de handen ineen en ziet Ida weer de Heilige Vader
 met de kardinalen en bisschoppen. “Dan zegt de Vrouwe, alsof zij tegen de paus spreekt:

‘Gij kunt deze wereld redden. Ik heb meermalen gezegd: Rome heeft zijn kans.
Grijp dit ogenblik aan. Geen kerk in de wereld is zo opgebouwd als de uwe.’” (11 februari 1951)
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Niemand ter wereld – de zieneres zelf nog wel het 
minst – had er destijds ook maar een vermoeden van 
dat dit indrukwekkende beeld het Tweede Vaticaans 
Concilie voorstelde. Ida zelf beschrijft wat pas een 
tiental jaren later zal plaatsvinden: 
“In de boodschappen staat: ‘Ik zie het Vaticaan en 
daar middenin staat de paus.’ Dat heb ik eigenlijk 
niet voldoende beschreven. Ik zag dus het Vaticaan 
en ging daarna met de Vrouwe de St. Pieter in. Wij 
liepen door het middenpad en bleven ongeveer in 
het midden van de St. Pieter staan. Aan weers-
kanten zag ik stellages, banken die trapsgewijs 
omhoog liepen, zoals in het stadion. Op die ban-
ken zag ik allemaal bisschoppen zitten met witte 
mijters op. Dat beeld kan ik nog heel duidelijk voor 
me halen; ik vond dat zo’n komisch gezicht, al die 
witte mijters, dat ik een beetje in mezelf begon te 
lachen. Ik vond het een leuk gezicht, iets feestelijks. 
De Vrouwe zag dat en zei daarom tegen mij: ‘Zie 
goed!’ alsof ze wilde zeggen: ‘Let op wat ik je laat 
zien.’ … ‘Zie goed, dit zijn de bisschoppen van 
alle landen.’

Nou, dat moest ook wel zo zijn, want het waren een 
massa bisschoppen die daar zaten. Ik zag verder 
de paus zitten met de tiara op. Ik wist dat het een 
tiara was, omdat de Vrouwe mij dat al eerder in de 
boodschappen had laten zien. In de ene hand hield 
hij een scepter en met de andere hand stak hij twee 
vingers omhoog. De paus zat aan het hoofd van 
het middenpad, waar de Vrouwe en ik stonden. 
Om hem heen stonden nog een paar geestelijken. 
Maar de bisschoppen en kardinalen zaten allemaal 
aan de kant. Ik zag zelfs enige geestelijken voor de 
banken op de grond zitten. Dan zag ik dat de paus 
een groot dik boek voor zich had staan. Wat dat 
voor een boek was, wist ik natuurlijk niet. Later heb 
ik dit hele beeld gezien voor de televisie. Ik vond 
het verrukkelijk. Heel enthousiast riep ik: ‘Daar heb 
je dat beeld dat ik heb gezien; dat heeft het dus 
betekend!’ Jammer genoeg heb ik dat niet in de 
boodschappen omschreven. Maar ik heb het wel 
direct verteld aan pater Frehe, aan mijn zusjes en 
aan mijn broer. Die weten dus allemaal dat ik het

op die manier heb gezien.” 7

Eén ding lijkt zeker: alle echtheidsbewijzen – en er zijn er veel – hebben uiteindelijk maar één doel: ze 
moeten de goddelijke oorsprong van de essentie van de boodschappen bevestigen. Het kostbaarste van 
de boodschappen – als het ware het hoogtepunt – is de bede van Maria om het laatste en grootste mariale 
dogma. Want op vreedzame wijze – door de plechtige afkondiging van de gehele waarheid over Maria’s 
universele moederschap – wil Jezus de kop van de slang vermorzelen. Maar dat wil Hij doen door Maria 
en haar kinderen. De bekroning van de Vrouwe door het dogma plaatst Maria als Moeder van de Kerk te 
midden van het apostelcollege, zoals eens in Jeruzalem.
“En de Vrouwe bleef bij haar apostelen tot de Geest kwam. Zo ook mag de Vrouwe komen bij haar 
apostelen en volkeren van heel de wereld, om hun de Heilige Geest weer en opnieuw te brengen. Immers, 
voor grote beslissingen moet altijd de ware, Heilige Geest aangeroepen worden.” (31 mei 1954)

Het Wonder van Pinksteren, 
15e eeuw. 
Nationale Bibliotheek, Frankrijk
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“WELAAN DAN VOLKEREN, DIT WERKTUIG HOORT DE STEM VAN DE VROUWE 
OPDAT ZIJ U HAAR WOORD MAG BRENGEN.”

 Uit de boodschap van 31 mei 1955
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Begrijpelijkerwijs groeit de familie Peerdeman in 
de bewogen jaren van de verschijningen nog meer 
naar elkaar toe. De buitengewone gebeurtenissen 
rondom de persoon van de zieneres van Amsterdam 
blijven natuurlijk niet geheel verborgen, temeer 
daar twee verschijningen in het openbaar in de Tho-
maskerk plaatsvinden. De kerkelijke autoriteiten 
reageren op alles uiterst terughoudend en wensen 
geen enkele publiciteit. Dat is helemaal in de lijn 
van Ida, die elke sensatie rond haar persoon vol-
strekt afwijst. Ze ziet zichzelf slechts als werktuig, 
zo had de Vrouwe het haar gezegd. 

Ida is zelfs zo nuchter dat ze een bezoekster die haar 
vol bewondering en eerbied over de arm strijkt, 
hevig van zich afduwt. Later praten beiden het uit 
en worden ze vriendinnen.
Ida’s grote steunpilaren zijn haar leidsman en de 
geborgenheid van de familie. Als zij lijdt en huilt, 
lijden en huilen de anderen met haar. Maar ze be-
leven samen ook veel fijne uren in de familiekring. 
Ze zijn allemaal heel muzikaal en dus wordt er vaak 
gezongen en gemusiceerd. Met Kerstmis worden 
er zelfs kleine concerten gegeven. Ida zelf speelt 
goed viool, schildert een beetje en borduurt.

IDA IN DE FAMILIEKRING

Familiefoto van Ida met haar broer en drie zussen
Zittend v.l.n.r.: Truus Peerdeman, Ida Peerdeman, Jo Groothues HeidkampPeerdeman en pater Spauwen S.J.

Staand v.l.n.r.: Cas Kerstholt (een vriend van de familie), Gé Peerdeman, 
Lies Kerstholt, Afra PeerdemanBos en haar man Pieter Peerdeman (de enige broer) 

met hun zoon Jan en dochter Hélène.
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Bij alle bovennatuurlijke gebeurtenissen blijft 
zij een gewoon mens. Ida is en blijft door en door 
vrouw. Ze houdt van modieuze kleding, heeft 
oog voor alles wat mooi is en draagt, zij het be-
scheiden, graag sieraden. Met haar dierbaren kan 
ze enthousiast herinneringen ophalen aan fijne 
vakanties in de Tiroolse Dolomieten, Beieren en 
Zwitserland. Met de hartelijkheid die haar eigen 

is, houdt Ida ervan anderen te verrassen met 
zorgvuldig uitgekozen cadeautjes. En nooit zal 
ze vergeten haar neef en nichtje een mooie kaart 
te schrijven, ook als ze maar voor een of twee 
nachten van huis is. 
Haar eenvoudige, bescheiden leven onderscheidt 
zich uiterlijk eigenlijk nauwelijks van dat van haar 
drie oudere zussen. 

Ida Peerdeman was lid 
van de ‘Militia Jesu Christi’. 

De Militia was oorspronkelijk 
een ridderorde ter bescherming 

van de dominicaner kloosters. 
Na 1870 ontstond hieruit 

een zelfstandige mariale lekenorganisatie 
ter verdediging van het katholieke geloof. 

Vroeger al had Ida in een visioen 
de H. Dominicus gezien, die met de woorden 

‘Hier zul je binnentreden’, naar
 het portaal van het klooster in Sens wees. 

Op 13 oktober 1968 werd ze lid 
van de beweging 

en ontving ze in Sens de ‘militiamantel’. 
Op 31 mei 1969 werd zij, 

tijdens de plechtige ceremonie 
van haar eerste belofte in de koninklijke 

kerk St. Germain l’Auxerrois in Parijs, 
door de grootmeester, broeder Emmanuel 

Houdart de la Motte, 
uitgenodigd om voor het talrijke publiek 

dat voor dit feest bijeen was gekomen 
het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

 te bidden.

 

Parijs, 31 mei 1969
Op deze dag werd zij ‘edelvrouw’



28

Op 25 februari 1950 schreef 
tante Ida in het poëziealbum 
van haar nichtje Hélène het 

volgende gebed:

“Op 13 augustus 1921, op mijn zestiende verjaardag, 
heb ik van pater Teppema O.P. dit gebed gekregen. 
Ik bid het elke dag.” Ida Peerdeman

O leer mij toch 
de handen vouwen.

En ben ik blij of lijd ik pijn, 
               leer mij geloven en vertrouwen 
                   en levenslang geduldig zijn.

Leer mijne ziel voor altijd weten, 
wat Gij o God van mij begeert.

           Leer mij mijn eigen wil vergeten 
                om stil te doen wat Gij mij leert.

Amen.
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“EN GIJ, KIND, 
IK LEG IN UW SCHOOT DE MENSENKINDEREN VAN HEEL DE WERELD. 

ZIE MIJ AAN EN VERTROUW TOCH.”
Uit de boodschap van 1 april 1951
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“GA MET EEN GROOT VUUR VOL IJVER BEGINNEN AAN DIT VERLOSSINGS- 
EN VREDESWERK, EN GIJ ZULT HET WONDER AANSCHOUWEN.” 1 april 1951

In 1951 begreep Ida er nog weinig van. Maar later raakte zij er steeds dieper van overtuigd dat de 
verbazingwekkend snelle, wereldwijde verspreiding van het bidprentje het ‘wonder’ was dat de Vrouwe 
haar in het beeld van de neerdwarrelende sneeuwvlokken had laten zien. Zonder veel propaganda, maar met 
veel hulp en medewerking van onverwachte zijde, was het gebed in vele talen vertaald en overal ter wereld 
terechtgekomen. En zo was het haar ook beloofd: “Gij zult merken, de verspreiding gaat als vanzelf.” (15 april 1951)

“EN NU SPREEK IK 
TOT JOU, KIND. 
ZORG VOOR DE 

VERSPREIDING.”
17 februari 1952

Deze foto mocht ik maken in de jaren 
tachtig. Wie Ida heeft gekend, weet 
dat zij tot aan het eind van haar leven 
en vaak met haar laatste krachten, 
dag in dag uit in haar kantoortje bezig 
was trouw gevolg te geven aan de 
wens van de Vrouwe. Onvermoei
baar beantwoordde ze aanvragen en 
brieven uit de hele wereld en stuurde 
de zorgvuldig verpakte bidprentjes en 
Boodschappen – steeds liefdevol van 
een persoonlijke groet voorzien – naar 
alle landen.

ONVERMOEIBAAR IN HET APOSTOLAAT VOOR DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN
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Opnieuw mag de zieneres het beeld van de sneeuwvlokken zien dat haar al eerder is getoond, en deze 
keer verbeeldt dit het effect van de wereldwijde gebedsactie: “Daarna wijst de Vrouwe mij op de aardbol 
waarop zij staat en het is alsof het rondom haar sneeuwt. De Vrouwe glimlacht en zegt: ‘Dat begrijpt gij 
niet? Kijk goed op de aardbol!’ En nu zie ik de aardbol met een dikke laag sneeuw bedekt. Nu glimlacht de 
Vrouwe weer en zegt: ‘Kijk nu weer op de aardbol.’ En het is alsof de zon erop schijnt, alsof de sneeuw 
smelt en langzaam in de grond verdwijnt. Dan zegt de Vrouwe: ‘Gij vraagt u af: wat moet dit betekenen? 
Nu krijg je de uitleg van mijn komst van vandaag. Zoals de sneeuwvlokken over de wereld heen dwar-
relen en neervallen als een dikke laag op de bodem, zo zal het gebed met beeltenis zich verspreiden over 

de wereld en neervallen in de 
harten van alle volkeren.’ 
Terwijl ze dit zegt, zie ik al 
die volkeren voor me staan. 
De Vrouwe wijst dan eerst 
op haar eigen hart, daarna 
op de harten van al die 
mensen en zegt: ‘Zoals de 
sneeuw zich oplost in de 
aarde, zo zal de vrucht, de 
Geest, komen in de harten 
van al de mensen die dit 
gebed elke dag zullen bid-
den. Immers, zij vragen dat 
de Heilige Geest zal komen 
over de wereld.’” (1 april 1951)

De zieneres had in de kapel voor 
de beeltenis van de Vrouwe ‘haar 
plekje’. 
Daar zat ze elke dag geknield om 
keer op keer met grote innigheid 
het gebed van de Vrouwe te bid
den voor de haar toe ver trouwde 
intenties en voor het welslagen 
van de actie.

“GIJ ZULT STEEDS VOOR DEZE BEELTENIS … 
KOMEN VRAGEN VOOR AL DE MENSEN.”

Uit de boodschap van 15 november 1951
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STIL LIJDEN

Het geestelijk en lichamelijk martelaarschap dat 
de zieneres van Amsterdam in stilte en zonder 
klagen onderging, was voor buitenstaanders niet 
navoelbaar, zelfs niet voor haar beste vrienden. 
Steeds deed zij haar uiterste best om alles precies 
op te schijven en gehoorzaam door te geven, zoals 
de Vrouwe van alle Volkeren het in milde doch bete-
kenisvolle woorden had gezegd en onuitwisbaar in 
haar hart gegrift. In haar visioenen schouwde Ida de 
hemel en smaakte zij gelukzaligheid. Maar terug in 
het alledaagse leven zag ze zich geconfronteerd met 
ontkenning en laster, wantrouwen en twijfel. Door 
de media belachelijk en ongeloofwaardig gemaakt, 
leerde ze op pijnlijke wijze wat het betekent ter 
wille van de waarheid en ter wille van de Vrouwe 
van alle Volkeren je goede naam te verliezen.
Ida wist dat ze niet misleid was en des te zwaarder 
ging ze gebukt onder de zware verantwoording om 

als klein werktuig draagster te zijn van de belang-
rijkste boodschappen van de 20e eeuw.
Een ieder die Ida Peerdeman werkelijk kende, wist 
van haar heldhaftige gehoorzaamheid aan het kerke-
lijk gezag. Maar bijna niemand kon vermoeden wat 
het haar kostte om te zwijgen en steeds weer opnieuw 
geduldig te wachten, te wachten en te wachten…
Ook als de zieneres af en toe tegenover vrienden 
haar teleurstelling uitte, beklaagde zij zich niet wer-
kelijk, ook niet toen ze al haar dierbaren aan God 
moest teruggeven: eerst haar geliefde broer Piet, 
daarna de goede pater Frehe. Toen ten slotte ook 
haar trouwe tweede leidsman, pater Kerssemakers 
S.S.S., in 1981 stierf, had men met Ida te doen om-
dat er nu door de week geen heilige Mis meer zou 
zijn in de kapel en zij niet meer te communie kon 
gaan. Daarop antwoordde ze: “Ik ga toch te commu-
nie. Ik ontvang deze door een onzichtbare hand.”8

“Zij was zo mooi, zoals ik haar gezien 
heb en dagelijks houd ik mij met haar 
bezig, met haar komst en haar woorden 
[boodschappen]. Ik sta er ’s morgens 
mee op en ik ga er ’s avonds mee naar 
bed.”

Wie Ida kende, wist hoe bescheiden en zwijg
zaam zij was. Maar als priesters of pelgrims 
haar vroegen om iets over de boodschappen 
te vertellen, schilderde ze haar visioenen zo 
aanschouwelijk, alsof ze die opnieuw beleefde.
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De Nederlandse meesterschilder
Rogier van der Weyden, Escorial

“JE BENT NOG NIET 
OP CALVARIË!”

Toen ook nog haar drie zussen 
de een na de ander overleden, zal 
Ida, die in veel opzichten in grote 
eenzaamheid leefde, wellicht aan 
de woorden van de Vrouwe hebben 
gedacht: “Gij, kind, zult moeten 
meewerken zonder angst en vrees. 
Geestelijk en lichamelijk zult gij 
lijden.” (1 april 1951)
De zieneres leed aan borstkanker 
maar liet zich uit angst voor een 
verblijf in het ziekenhuis pas zeer 
laat opereren. Boven dien had ze een 
zware hartkwaal.
Zelf sprak ze er niet graag over, maar 
sommige ingewijden wisten van de 
demonische kwellingen waaronder 
ze die laatste jaren opnieuw leed.
Op een keer kon de 85-jarige 
zieneres na een uur lang ver-
schrikkelijk scherp gefluit, ge-
schreeuw en gekrijs van de duivel, 
van uitputting alleen nog maar huilen.
In de nacht van 4 op 5 april 1992 
kwam de duivel met zware, dreu-
nende stappen Ida’s slaapkamer bin-
nen. Ze zag hem niet, want hij stond 
in het donker, maar ze hoorde hem 
met zijn indringende, weerzinwek-
kende stem tegen haar zeggen: “Ik 
zal ervoor zorgen dat het met jou en 
je bisschop niks wordt! En het licht 
dat je ziet, dat ben ík en niet die 
ander.”



KIRIBATI

ZIMBABWE

OEZBEKISTAN

SRI LANKA

GROOT-BRITANNIË

NIGERIA

EL SALVADOR

AUSTRALIË

ECUADOR

MALEISIË

FILIPPIJNEN

CANADA

IERLAND

VS

HONDURAS

TURKMENISTAN

NAURU

ARGENTINIË

KAZACHSTAN

NOORD-KOREA

JAMAICA

FIJI

“MAAK VAN JOUW LEVEN EEN OFFER!” 4 april 1954

Iedereen die Ida over de Vrouwe van alle Volkeren hoorde spreken, 
moest wel tot de slotsom komen dat zo’n eenvoudige vrouw 

dit onmogelijk zelf bedacht kon hebben.
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Daarop antwoordde Ida: “Zij is het wel! De Vrouwe komt altijd in het licht. Maar het eigenaardige is dat 
jij altijd alleen maar komt als het donker is en dat je altijd in het donker bent!” Ida bad luid het gebed dat 
de Vrouwe haar geleerd had. Daarop schreeuwde de duivel: “Ik zal ervoor zorgen dat je het Licht nooit 
meer ziet!” Daarop wierp hij een steentje in haar oog, dat vreselijke pijnen veroorzaakte. Toen verdween 
hij. Het oog werd vuurrood en zwol helemaal dicht. ’s Morgens wasten Jannie Zaal, haar trouwe helpster 
tijdens die laatste jaren, en Ida’s zus Truus het oog voorzichtig uit met Lourdeswater. Het was ontstoken, 
maar van binnen niet beschadigd. De arts schreef een zalf voor, zodat Ida na een dag of tien weer onge-
hinderd kon zien.
Op 1 maart 1995, Aswoensdag, begonnen plotseling alle vijf telefoons in huis tegelijkertijd te rinkelen. 
Ook toen Ida de hoorn opnam, bleef het rinkelen doorgaan. Op die manier probeerde de duivel haar bang 
te maken en ze kreeg het werkelijk te kwaad en voelde zich niet goed worden.
Een andere keer gooide hij haar vanaf haar bed omhoog en zei met een gemene stem: “Je bent nog niet 
op Calvarië!” 
In de morgen van 15 december 1995 werd Ida in haar slaapkamer naast haar bed gevonden, op de grond 
neergesmakt. Haar gezicht zat onder het bloed. Ze had plotseling een zware hand op haar rug gevoeld, die 
haar voorover had geduwd. Ze had zo’n hevige smak gemaakt dat de bloeduitstortingen op haar gezicht 
acht weken later nog zichtbaar waren. Tot aan haar dood zou Ida driemaal vallen, zoals de Heer op zijn 
kruisweg.
Bisschop Bomers wilde haar in de avond 
van 28 mei 1996 bezoeken. Hij belde 
aan, maar er werd niet opengedaan. Hij 
wist dat Ida thuis was en bezorgd liet hij 
Jannie waarschuwen, om te gaan kijken 
wat er met Ida aan de hand was. Weer 
lag de 90-jarige Ida onbeweeglijk op de 
grond. Ze was door een forse hand met 
bruut geweld opnieuw naast haar bed 
neergesmakt.

“EN GIJ, KIND, 
KOM VOOR DEZE BEELTENIS EN 

VRAAG ZOLANG GE KUNT.”
Uit de boodschap van 19 maart 1952

“BID VEEL VOOR EN OM 
GOEDE PRIESTERS 

EN TOT INKEER VAN DE VOLKEREN.”
Uit de boodschap van 31 mei 1958
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“IK ZAL JE SPOEDIG NAAR MIJN ZOON BRENGEN.”

Na lang wachten mocht Ida de kerkelijke erkenning van de titel meemaken.
Dat had de Vrouwe haar ook beloofd.

Op 13 augustus 1995 vierde Ida 
haar 90e verjaardag.
Van heinde en ver waren er 
vrienden gekomen om de jarige 
voor haar trouwe volharding te 
bedanken.

 DIERBARE VRIENDEN FELICITEREN IDA 
OP HAAR 90E VERJAARDAG

“Vaarwel! Tot in de hemel!” Dat waren de aller-
laatste woorden van de Vrouwe in de boodschap-
pen. Tot aan die dag van het weerzien heeft Ida 
Peerdeman trouw gedaan wat de Vrouwe haar 
eens had opgedragen: “Gij zult steeds voor deze 
beeltenis … komen vragen voor al de mensen… 
Dit zult gij blijven doen tot het einde daar is.” 
(15 november 1951)
Ida wist dat ze in 1996 zou sterven, want op 1 
januari van dat jaar hoorde ze voor het eerst sinds 
november ’95 weer de stem van de Vrouwe, die 
aankondigde: “Dit is je laatste jaar. Spoedig zal ik je 
bij mijn Zoon brengen. Je taak is volbracht. Luister 
verder naar de stem.” Korte tijd later vertrouwde 

Ida een bekende toe: “Ik zal niet lang meer leven. 
Ik ben doodziek. Er is niets meer wat me nog hier 
houdt!”
Op 31 mei 1996, de toekomstige feestdag van de 
Medeverlosseres, werd door Mgr. Hendrik Bomers, 
de bisschop van Haarlem, en zijn hulpbisschop 
Mgr. Jozef M. Punt officieel toestemming gegeven 
voor de openbare devotie tot Maria onder de titel 
‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Tientallen jaren 
had Ida biddend daarop gewacht. Zoals de oude 
Simeon, zei de 90-jarige zieneres vol vreugde:
“Nu is het dan toch eindelijk gebeurd. Ik zou het 
meemaken en ik heb het meegemaakt. Laat Onze 
Lieve Heer me nu maar halen!”

“MENSENKIND, IK HEB JE  
DE TIJDEN DER TIJDEN  

LATEN DOORLEVEN.”
31 mei 1977
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Uit diep respect voor de menselijke grootheid van de zieneres wilde Mgr. Bomers op 20 juni 1996 zelf 
de begrafenisplechtigheid leiden. Rechts van hem, in franciscaner pij, staat pater Amandus Korse.

“VAARWEL! TOT IN DE HEMEL!”

De laatste woorden van de laatste boodschap, 31 mei 1959

IDA’S THUISVAART

Op woensdag 12 juni 1996 ontving Ida met diepe overgave het sacrament van de ziekenzalving door de 
handen van pater Amandus Korse O.F.M. Hij was diep aangedaan door Ida’s bereidheid te sterven of – zo 
God het wilde – nog langer te lijden.
Twee dagen later drong de huisarts erop aan de zieke Ida vanwege haar acuut slechte gezondheidstoestand 
naar het ziekenhuis te laten brengen. Ida had Jannie gevraagd haar alvast van de slaapkamer naar de be-
nedenverdieping te helpen voordat de ziekenauto zou arriveren. Maar daarbij vielen ze samen van de trap 
en Peter, de tuinman, droeg de doodzieke Ida de eetkamer in. In het ziekenhuis werd ze onmiddellijk op 
een zuurstofapparaat aangesloten omdat ze bijna geen lucht meer kreeg en op pijnlijke wijze dreigde te 
stikken. Slechts een paar vrienden konden haar nog bezoeken. Als een kind lag de 90-jarige Ida op haar 
bed. Ze sprak met haar laatste krachten – haar zwakke hart was volledig uitgeput.
In de vroege ochtend van 17 juni 1996 was Ida alleen. Om kwart over vier legde deze grote zieneres van 
de Vrouwe van alle Volkeren, die tegelijk zo in het verborgene had geleefd, haar ziel terug in de handen 
van haar Schepper.
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“IK BEN U IMMER VOORGEGAAN OM U TE BRENGEN NAAR HEM.”
Uit de Eucharistische Belevenis van 31 mei 1981

“KIND, ZIJ ZULLEN JE GELOVEN. IK BEN DAAR. IK ZAL JE BIJSTAAN EN HELPEN.”
Uit de boodschap van 31 mei 1954

Bronzen beeld op het graf van Ida Peerdeman, op de begraafplaats St. Barbara in Amsterdam



Dierbare broeders en zusters,

Op dit moment in de liturgie is het de plaats om iets te zeggen over de overledene die zo aan-
stonds ten grave wordt gedragen. Wij zijn hier bijeen als mensen die van Ida Peerdeman hebben 
gehouden en die haar bewonderd en gewaardeerd hebben. Hoewel wij natuurlijk allemaal wisten 
dat, gegeven haar leeftijd, dit moment een keer moest komen en dat wij ons bij het onvermijdelijke 
moesten neerleggen, neemt dat niet weg dat haar heengaan een lege plaats laat in ons midden.

Ik heb geprobeerd enige schriftlezingen te zoeken die zo goed mogelijk, of laat ik zeggen op 
bijzondere wijze, passen bij Ida Peerdeman. De eerste lezing is genomen uit de profeet Jesaja, 
die zo begint: “In die dagen zal de Heer der hemelse machten voor alle volkeren op deze berg 
een gastmaal aanrichten.”
Voor alle volkeren. Wij weten allen dat dit thema, dat de Heer er is voor alle volkeren – een 
thema dat vele malen in de bijbel terugkomt – in de geloofsovertuiging en de ervaringen van 
Ida Peerdeman ook altijd een grote rol heeft gespeeld.

Mgr. H.J.A. Bomers 
tijdens de Tweede Internationale Gebedsdag
van de Vrouwe van alle Volkeren
op 31 mei 1998 in Amsterdam.

TOESPRAAK  
van Mgr. H.J.A. Bomers  
(+12-9-1998),  
gehouden tijdens  
de uitvaartmis  
voor Ida Peerdeman  
op 20 juni 1996.



Ik weet dat zij er altijd zeer naar heeft uitgezien dat deze devotie en de vorm, zoals zij die 
voorstond, door de Kerk erkend zou worden. Ik wil u graag verzekeren, dat dit altijd ook mijn 
verlangen is geweest, maar dat je bij het doen van een uitspraak als bisschop met alle omstan-
digheden rekening moet houden. Wanneer ik zeg ‘alle omstandigheden’, dan denk ik dat ik de 
enige hier in deze kring ben die werkelijk alle omstandigheden kent.

Gelukkig hebben Mgr. Punt en ik op 31 mei, het feest van Maria Visitatie, mededeling gedaan 
dat wij geen bezwaar hebben tegen de devotie tot Maria als De Vrouwe van alle Volkeren en 
ook niet tegen de publieke verering van Maria onder deze titel. 
De Kerk moet heel voorzichtig zijn bij het erkennen van bijzondere ervaringen die mensen heb-
ben meegemaakt, zoals Ida die ook heeft meegemaakt. 

Dat wil niet zeggen dat de Kerk geen geloof en vertrouwen schenkt aan deze mensen, maar 
zulke dingen moeten absoluut zeker zijn en grondig door de Kerk zijn onderzocht om te kunnen 
uitspreken dat zoiets volstrekt in eenheid is met de officiële en vaststaande leer van de Kerk, 
die gegrondvest is op de Heilige Schrift. Of in dit geval dat moment ooit zal komen? Laten we 
daarvoor geestelijk openstaan, laten we daarvoor bidden en laten we als echte christenen geduldig 
wachten tot het juiste tijdstip is gekomen.

Wat ik in ieder geval hier zeker wil uitspreken is, dat ik Ida redelijk goed gekend heb. Ik heb 
verschillende keren met haar gesproken. Zij is zelf de eerste keer uit eigen beweging bij mij 
gekomen om hierover te spreken. Ik geloof dat wij allen moeiteloos kunnen bevestigen dat Ida, 
met de ervaringen die zij heeft meegemaakt, nooit zoiets als een kwezel is geworden. Zij was 
de nuchterheid zelve tot op de laatste dag, en zij had een ontzettende hekel aan zoiets als per-
soonsverheerlijking. Daar moest ze werkelijk niets van hebben, en dat zijn beide heel goede en 
positieve tekenen. 
Wij allen hebben haar natuurlijk ook gekend als vrolijk, vief, attent, levendig tot aan de laatste 
dagen van haar leven. Wat voor mij ook absoluut vaststaat is, dat zij volstrekt eerlijk was en de 
waarheid heeft gesproken zoals zij die heeft beleefd. Zij is haar hele leven betrokken geweest 
bij de devotie tot Maria onder de titel de Vrouwe van alle Volkeren. Ik denk dat dit een devotie 
is die in onze tijd zeer van pas komt, want wij leven in een tijdsgewricht waarin de volkeren van 
de aarde elkaar allemaal kennen en onderlinge contacten met elkaar hebben. Dat is zeker ook zo 
in ons land, en het meest nog in deze stad Amsterdam, die mensen kent uit welhaast al de volke-
ren van de wereld. Al deze volkeren moeten ook samen in liefde, in harmonie en broederschap 
met elkaar kunnen leven. Wij kennen oorlogen op zoveel plaatsen in onze wereld, ook in onze 
streken, in deze eeuw nog op een heel afschuwelijke wijze verbonden met een rassentheorie die 
absoluut verwerpelijk is.

Aan het thema: dat de volkeren van deze wereld alle behoren tot de ene familie van God, geven 
wij uitdrukking wanneer wij het Onze Vader bidden; wanneer wij tot God bidden ‘Onze Vader’ 
dan spreken wij met die twee woorden iets heel revolutionairs uit.
Ik bid niet tot ‘mijn Vader’ en u bidt niet tot ‘uw Vader’, maar elke christen - het voorbeeld van 
Jezus volgend - zegt altijd: ‘Onze Vader’. Hij is de ene Vader van alle mensen, van alle volkeren, 
en wij zijn elkaars broeders en zusters. Daarom is deze devotie tot Maria ‘de Vrouwe van alle 
Volkeren’ een heel goede devotie.
Wat deze devotie ons ook voorhoudt is, dat wij naar al die mensen op onze aarde, die Christus 



niet kennen, een evangelisatieplicht hebben. Niet dat we aan zoiets als proselitisme moeten gaan 
doen en allerlei slinkse methoden moeten aanwenden om mensen tot christen te maken. Of iemand 
christen wordt, is zijn of haar persoonlijk verantwoordelijkheid, maar onze verantwoordelijkheid 
is het om met de woorden die wij spreken, met de daden die wij stellen en met het getuigenis 
van ons leven aan de mensen te laten zien en te laten horen wie Christus is.
Daarom is deze titel ‘Maria, Vrouwe van alle Volkeren’ ook een zeer evangelische titel. Deze 
herinnert ons aan onze opdracht, Christus te verkondigen aan al de volkeren.

Paulus schrijft in een van zijn brieven: “Wee mij zo ik Christus niet verkondig.” Hij zegt niet: 
“Wee die mensen die Christus niet kennen” of: “die Christus niet aanvaarden”, maar: “Wee mij 
als ik Hem niet verkondig”. Welnu, deze gedachte van Paulus ligt ook geheel in deze devotie 
tot Maria de Vrouwe van alle Volkeren.
In het Johannesevangelie, waar deze term ‘Vrouwe’ tweemaal gebruikt wordt, is het heel duidelijk 
dat Christus Maria betrekt bij zijn heilszending. Daarom, dierbare broeders en zusters, hoop ik 
van harte dat vanaf heden, vanaf het heengaan van Ida uit ons midden, datgene, waar zij met 
haar hart zo bij betrokken is geweest, ook in ons midden zal voortleven; dat er een mooie en echt 
evangelische, bloeiende devotie moge ontstaan tot de Vrouwe van alle Volkeren.
Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat wij beginnen met allen in harmonie met elkaar samen 
te leven en samen te werken. Mochten er fouten zijn gemaakt, dat we dan als echte leerlingen 
van Jezus ook elkaar weten te vergeven, en weer op te staan en op de weg van het evangelie met 
nieuwe energie voort te gaan.

Ida stond er helemaal voor open dat de dag van haar dood dichterbij kwam. Zij is nu verenigd 
met haar familie, haar familieleden van wie zij altijd heel veel gehouden heeft en die ook altijd 
veel van haar gehouden hebben. Zij is gelukkig bij God, bij Maria en bij al degenen – en dat zijn 
er heel veel – die hier op aarde haar vrienden zijn geweest. Daar is zij nu onze voorspreekster.

Bij zo’n gelegenheid past het ook om mensen te bedanken die veel in haar leven hebben bete-
kend. Het is voor mij niet helemaal te overzien wie ik met name zou moeten bedanken. Ik denk 
dat de lijst zo groot en lang zou worden, dat ik het verstandiger vind om daarvan af te zien. 
Iedereen die tijdens het leven van Ida met haar heeft geijverd voor de devotie tot de Vrouwe 
en haar daarin gesteund heeft, wil ik graag mijn waardering en dank zeggen, en hun vragen: ga 
voort op de goede weg.
Eén persoon wil ik persoonlijk danken, en dat bent u, mevrouw Jannie Zaal, omdat u persoonlijk 
heel dicht bij Ida hebt gestaan en haar met veel liefde en toewijding hebt verzorgd, ook in de 
laatste dagen toen zij zeer intensieve zorg nodig had.

U allen wil ik mijn medeleven betuigen met het verlies van Ida Peerdeman. Laten wij elkaar 
echter ook troosten en bemoedigen met deze overtuiging, dat het voor Ida niet haar uitvaart is 
maar haar thuisvaart, en dat wij ons gesteund mogen weten door het voorbeeld van haar leven, 
en dat wij ook eens bij haar zullen zijn waar zij nu gekomen is. 

Amen.
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IJ  ZIJN  ...  MENSEN  DIE  VAN  IDA  PEERDEMAN 
HEBBEN  GEHOUDEN  EN  DIE  HAAR  BEWONDERD 
EN  GEWAARDEERD  HEBBEN. …  WAT  IK  IN  IEDER 

GEVAL  HIER  ZEKER  WIL  UITSPREKEN, 

Bisschop H. Bomers, op 20 juni 1996 
bij de begrafenis van Ida Peerdeman

IS  DAT  IK  IDA  REDELIJK  GOED  GEKEND  HEB. ...
ZE  WA S DE  NUCHTERHEID  ZELVE  TOT  OP  DE  LAATSTE  DAG, 

EN  ZE  HAD  EEN  ONTZETTENDE  HEKEL 
AAN  ZOIETS  ALS  PERSOONSVERHEERLIJKING. ... 

WIJ  ALLEN  HEBBEN  HAAR  NATUURLIJK  OOK  GEKEND 
ALS  VROLIJK,  VIEF,  ATTENT,  LEVENDIG 

TOT  AAN  DE  LAATSTE  DAGEN  VAN  HAAR  LEVEN. 

WAT  VOOR  MIJ  OOK  ABSOLUUT  VASTSTAAT,  
IS  DAT  ZIJ  VOLSTREKT  EERLIJK  WAS  EN  DE  WAARHEID  

HEEFT  GESPROKEN ZOALS  ZE  DIE  HEEFT  BELEEFD. 

ZE  IS  HAAR  HELE  LEVEN  BETROKKEN  GEWEEST 
BIJ  DE  DEVOTIE  TOT  MARIA 

ONDER  DE  TITEL  ‘DE VROUWE  VAN  ALLE  VOLKEREN’. 
IK  DENK  DAT  DIT  EEN  DEVOTIE  IS 

DIE  IN  ONZE  TIJD  ZEER  VAN  PAS  KOMT.” 


