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,,Confrontatie” wil zich inzetten voor de conciliaire vernieuwing
in geI0ofs- en gezagstrouw.

"Confrontatie" wil de invloeden, die het aggiornarnente afrem-
men of ondergraven, bestrijden.

Medewerkers: Prof. Dr. Zacharias Anthonisse O.F.I\/l.Cap., Ni]-
megen, J. Asberg, Bloemendaal, Dr. C. W. v. Boe-
kel, M.S.C., Brummen, J. Bongaarts, Tegelen. J.

Brouwers, pastoor, Gelinden, (Belgie), E. Buys
S.O.C., Oudenbosch, Henri de Greeve, pr., Berg en

Gouda, Dr. A. v. d. Wey O.Carm., Dordrecht.

Hedaktie-sekretariaat en aclministratie: Grotestraat 42 A, Tegelen.

Mededeiingen

Tijdens de gratis verspreiding van de gestencilde uitgave van Confrontatia,
hebben zeer velen ons reeds spontaan met kieinere of grotere bijdragen
gesteund. Er zijn echter ook nogal wat personen, die zulks niet deden en

die ook -tot nog t0e- geen gebruik maakten van ole in het vorige nummer
geboden gelegenheid zich van toezending van ,,Confrontatie te verzekeren
door een bijdrage te geven van minstens f6,- (per jaar).
Het abonnernentaaar Jeapt van april 1966 tot april ‘I967.

Mogen wij onze Iezers er even op attent maken, dat het one helaas finan-
cieel niet mogelijk is gratis toezending voort te zetten?

Indian @0121’ "0662" 15 juni a.s. geen overschrzgjving hebben ont-
van-gen, m-eaten de gratis-abonnees van de lijst schrappen.

Qvermaking kan geschieden op postgiro 848700 van de Amro-Bank N.V.
Burchtstraat Nijmegen, met vermelding n€0nfrontatie".
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Dal, Dr. Ch. Niederer S.J.. Nijmegen, Dr. J, Taal, .
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I BONFRUNTATIE MET HET PRUIIINBHIAL BONBILE I

Het Provinciaal (Pastoraal) Conoilie heeft een zware taak op zicn
genomen, welke wij aIIen in grote sohdariteit ten uitvoer moeten
helpen Ieggen. Die taak is het zo goed mogelijk inbouwen van de
grote heroriéntatie van het Oecumenisch ConciIie in onze sector

V99! IS F@ed$ 0‘/er M9“ Bekkers Qezegd en 9e$¢hF9V@n- HU W35 A van de Wereldkerk. Er spelen daarbij allerlei factoren een belang-I
rijke roI: geschiedenis, vorm van samenleving met anders Chris-

een bisschop die Van God de gave had Ontvangen Om met alien I telijke en niet-Christelijke Iandgenoten nationale mentaliteit cuI-

te kunnen meevoelen, en in elke situatie een woord te zeggen tuurgraad, e.d. Deze pastorale heroriéntatie eist grote omziohtig--
heid, tact en vastberadenheid en zal pleats vinden in oontinutteit

dat pakte HU was 00k een bisciwp die Zeer bezorgd was Voor met het door one gelovige voorgeslaoht verwerkelijkte verleden.
Levend in het heden zullen wi_j onze kansen waar moeten nemen

h<‘3—‘t 9e|O0f 9" het Qeloofsleve Daamm Z9Cht hi] haast harm" en een brug trachten te slaan naar een betere toekomst, een
eschatalogische toekomst.I

tochtelijk om de Kerk bij het moderne Ieven en bi] de mens van I I d CH’
In vogelvlucht observerend sprmgen de vo gen e gron ijnen

nu te brengen. In dat zoeken was hi] niet bevreesd met grote ; naar VOFQHJ
I I

geestesvrijheid zijn mening te zeggen, en stimueerde hij aIIen om We Zien dew Kerk scherper als hm emngelie verkondigend

even zo in geestelijke vrijheid en in Iiefde voor” de Kerk hun I135 Uerkondigde heil 0100?‘ de Sammen/39" 'U@"w'e"k@l'§7'k@"d~\

mening kenbaar te maken. Dat heeft ook Confrontatie gedaan. Zij Zal deemediger Ziin in him?‘ v6T8ChijniTI»g 6% uitingem
I

Vrijheiol van meningsuiting en zorg voor het geloof brengen nu
soberdter, Ahet wezenlijke duidelrgjlcer tonend.

Hat ambt zal charismatischer belclemtoondv warden en het
eenmaal pluriforme gedachten naar voren, die niet aIti_jd I"narmo- . .W I D I .. . b .1‘:

eschatologzsche perspectzef duzdelqlcer bmnen ans ere: I ge-
;niéren_ \/\/U? vertrouwen, dat |\/|g|~_ Bekkers QQk het eerlijk en ()pef']- I bracht warden. Structuren en vormen zullen op hun echtheid

.. . . . I g
Ink ultkomen voor onze menmg heeft weten te waarderen; dlt .

etoetst warden aan de oerbronnen en /ver-woord en ver-Beeld
m taal en tekenen van nu.

was zeker in zi'n eest. Q

J g We zullen v00-rtgaan mwet experzmenteren, maar het ongezonde

Wij zouden in one vertrtouwen in de gemeenschap der heiligen

te kort schieten, indien wij geen uitdrukking gaven aan ole stel-

experimentisme, dat het levencle experiment doodt, afwzjzen.

En een binnen-lcerlszelijke dogmatische co-existentie zal on-
mogelijls zzt.

Iige verwaohtng dat, op voorspraak van Bisschop Bekkere ~ In be moedertaal ml Ongedmomde imnsen krijgen de heiZS_

gesublimeerde menselijkheid mede-Ievende met de Nederlandse boodschap zal onmid‘delli]Il<:er op ans inwerlcen. Hat Latrjn en
het Gregoriaans zullen als behorende tot het eigen gezicht

Kerkprovlncm _ de glstmg’ Waan/an hij mede de zuurdesem Was’ I van het Avondiland en zijn overzeeset volksplantingen de him
Zal Ieiden 'tQ'[ gmtere rijpheid \/an Qng alley ge|QQf_ toeicomende plaats respect- en liefd'evol laten Behoudlen.
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De Euchariftie F"/Z in hat Centrum val‘ 07139 aandacht l?l'_§l@f9‘;3n= De leek zal meer participant zijn en minder ondergesckikte en
opnteuw geinspireerd door de encycliek ,,Mysterium F idet . b innen het laicaat zullen de religieuze zusters en ljroeders
Maria zullen in vernieuwde en meer Bijbels gedragen kader '

devotie sterker Christocentrischi vereren, als oerbeeld en voor-
beeld van de Kerk, als onverbrekelijk verbonden met het ver De gelovige zal grotere vriiheid en zelfstandigheid genieten b
l ' r \ ]s_ zljn gewetensoordelen en meer staan achter wat belijdt enossingswer

zijn gezindheiid zal beter naar voren komen boven die afzon-
De heiligen besckouwen wij wat ze eigenlijk zijn: getuigen, die __

kun bestemming bereikt hebben en ons tot hulp en voorbeeld derllilke daad'

gesteld mil"; menselk Zane" Zll ‘ms nude’ Z';.ln~ De drie kwalen van onze tijd zullen speciaal drastischer

In grotere deemoed zal de Kerk zoeken naar Gods Bedoelingon, tegemvet red?"-' J8 ’lJ81‘Zwlll¢t€ Spiritllraliieit» —-" 61001‘ 011$ COL-

samen met de andere Ckristenen en niet-Ckristenen en zo do lectief en individueel te richten op de Bifbel en de Oerkerk.
eenkeid trachten te verwerkelrjken. De vele waardevolle din

d l d ll ~- t t De tekenwaarde van de kloosterling en de konternplatief zalgen bij an ersge oven en zu en wt] gaarne 0 ons nemen

Dierbare, niet wezenlijke zaken zal de Kerk offeren, als dit do
ons duidelijker voor ogen staan;

eenheid kan bevorderen. De ander.s- en niet-gelovigen zullen de vereenzaming van de enkeling in de massa zullen naar

wtj rile vriiheidy glmiwn O13 lwln fwijz $8 $1‘6l6‘l1i'8Tb hun hf-Bil 6" beste vermogen opheffen en daarbij primair in ons eigen kleine
bestemmmg na te 5”e'Ue”" milieu de kansen waarnemen;

De Kerk zal Ons meer “ls 'mY5t"‘ri‘“’ verschilnen’ “ls Mystiek het omstreden sacrament van het huwelijk willen gezuiverd
Lichaam. De priester meer als voorganger bij het offer, de

d. . d de Uerkondi in het van eenzrjdige overbeklemtoning wat voortplanting betreft,
toe itening van er sacramen (ll en , g g
Woord, de breeder, die Ckristus tegenwoordig stelt onder zijn Plaatsen in het J7/“Ste lwder van lleldesgemeenschap '3'/'/538"

medegelovigen. man, vrouw en kind, van levenslange lotsgemreenschap tussen

De Kerk zal kaar opdracht de mensheid en de wereld te kers- man en vrouw, van eigen verantwoordelijkheid dragend part-
h nerschap. Het gelovige gezin zullen weten te waarderentenen in dienende liefde serieuzer uitvoeren en zo de so ep-

fpende God medesclieppend kelpen de bestemming van alles te als fundament van den germeens-chap, En onze jongeren zullen
118?‘!/v8Tli39l§]“l¢8??~ bijbrengen een groot wederzijds intergeslachtelijk respect

ld d J voor elkaars wezen en bestemming. iZif zal zich meer practisch inzetten voor de were A vre e en e

broedersehap Onder Uolkerml’ ,8” indimiéuén en bi-lzonder die Wij, Nederlandse katltolieken, deelgenoten van de Wereld-
oorlogen en oorlogsvoorbere-iding bestrijden. . . » .kerk, zullen niet kiezen voor een verstands-, niet voor een

w
vf

De Missie zal de l'wil$bOOd86lwp aim 618 lnensheidla die J9?" j gevoels-, allerminst voor een sleur-, maar alleen voor een to-
nog niet kent, minder veroverendsmeer getuigend, verkorul- Mal Ch”-stendOm_

gen. Zij zal haar eeuwenoude broederlijke dienstverlening nan
kulpbehoevendent liefdevol en in sterkere mate rnot nus allor Moge het Provinciale beraad, de pastorale dialoog een Chris-
lwlp voortzetten. Wrj zallen die Missie meer zivn als (lo Ix 1-rlrs teléjlse renaissanee inlaiaen en ens alien betere Cnristen,nen_

azelf en niet als kerklelijk afgesplitst apparaat. Sen doe” warden‘

De leek, lid van ket priesterlijke en rnonclxigv flodsvollk, mil in J. Bongaarts

veel ruimere mate worden ingescliakeld on lwirmon het lu'i<-oat, * * In tegenstelling set elders gelaneeerde beweringen’ heeft

die "U"0"*w~ i 3 ,,Con_frontatie” reeds eerder in deze zin stelling genomen.
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MARIA DE MEDEMENSELIJKSTE MUDERNE KATEBHESE
Voor wie werkelijic gelooft dot J8 30d-M8118 Hit Mari“ i3 89" De Harpoen, jongensblad van het kathoiiek jongenscotlege te
b0T€Tl, is Maria» de m‘Q"»$> die het dichtst by Ch”é%‘S¢5w“i" In Amsterdam heeft in het maartnummer van dit jaar enkele frap-1

hfar “’,f'?/S [get C{yZi;l;§’h'Z;:l'85Z’:'gkAZ:Z§Zgk:aI'1}ru0;;stglg)gZd?: pants gegevens gepubliceerd betr. de moderne katechese en de
s aan; aar 0e t A - ~ 1 9

 

zzj heeft de Schepper in haar schoot gedragen. Hem tar /wereld Vruchten daarvan
-J8 wereld die Hem niet 168'”!/de‘ gebmcht 8"“ Hem “ls kind met tn het Iaatste artikel van dat jongensblad wordt kort het moderne
haar bl0ed'eigen moedermelk Uerzadyigd' godsdienstonderricht besohreven: na de gebruikelijke mythologi-
1) G at d" I J maalct oak’ uit hat niet heeft zijn eigen . , , . . .seiepieilg iiehssfndp menséliike imbloeien senng van hoe het vroeger was, wordt als hulohge doelstelhng

. ’ /

God-Menselrjk .1/vezen - tot de diepst mogelijke vereniging van 9999‘/en: A

menseih 9" goddeli‘ Z1277“ ,,een meer algemeen geestelijke vorming met het Evangelie op de

Wij knielen 9" b"/1:89" hgt hoofd 111007‘ dit mysterle d9?‘ my-"Le" achtergrond, om zo tot een beter inzicht in de leerstellingen van

ri.es ' Qt inmrnatus est de..SpiT.im Sane“) ex Maria V'.:rgine." de Katholieke Kerk te komen.“ De beoogde methods klinkt uit-
met zozeer om hot onbegrljpelvglce van deze ont/vangenzs — dze
biologen wat fantasia thuis Zouden imnnen berengen Onder stekend. In ole lagere klassen ,,vvor'den nog enige theorielessen

ole spelingen cler natuur: een vooralsnog onverklaarbaar gedrag 9e9e\/en naast de meet P"a¢ti5¢he eVan9e|iebehand9|in9- Deze
van genen en chromosomen - maar wél, omdat ons menselijls praktijk komt olan meestal neer op het vertalen van gebeurtenis-
geslacht d0<"‘ de Inwrnatie T"@d9"§0ddi9l':<7'k k0" "/Uorden ' ‘£00’ sen uit het evangelie in een modern hoorspel . . . of het toetsen
hm goddelijk mi" wad g€‘i”fil”e€rd en b°t'”e'”" “U8 schepping van een actuele gebeurtenis aan het Ieven en in het bijzonder aan
Uerheven" . het Iijdensverhaal van Christus, zodat door ole vergelijking rnet ole
Het Woord ward vlees, toen de door alle geslachten zalzg te
préjzen baven due uitwrlwrpn Maagdt ham, ll-chaam vroegere manier van denken en hanotelen het Evangelie steeds

' 9 / J , .- as

b€SCl’Lik'b(t(ZT' tstelde: mij geschiede naar Uw woord. 3911199] b|U3 ~

In haar en 61661" had? wt-BT61 Christ“-9 011%? med@"m@”§f?l'§ik_?> ,,Vanaf de derde klas bespreekt men deze zaken ook in kleine
‘mze Broedem en “an de mens wenl déér ham de mogetlykheld gespreksgroepen, vvaarbij als oentraal thema geldtz het leren ont-

b dl V d - ‘ dd l"k t "n. Z" zélf ward J6 mede-mense-
%;k;eeZa:':ileeGg£d_]&ZzS_ 8 zq H i dekken van _|€ engen Ieven en het z|nvo| beleven er van , ohkwgls
God God zn indie” Hy Zijn eigen schepping hat ook met ,,spontane lessen, zomaar een gesprek aan ole hand van

, 9 9

moeder-en-kindschap, rand zn eigen menselke moeder, niet een actl-19le 9ebeUrteni$-
. ' W " ' ~ ” m,ns zi'n . .Omstmalde met ultzonderlgke glone’ H717 Z9,” gee” P J ’ Deze d|skuss|egroepen ,,bespreken ondervverpen als: moderne

' d’ h" is ' t l""ke wi'ze - 001: in do 0 on dvr
Zjegizn fJz3;n Zagledgf enzigieeliz zegejnde Bowen alln 12§r>:1t1v4¢¢’rz,. l'tteratuur' het Gadsbegnp’ Sexuahten’ de Verhoudmg tot de

Maria, als mans hat dichtst bii God, staat 001:; als 1m>n.s hot Ouders etc": Onderwerpen dug Waarbu steeds het Ieefmmeut Van
dichtst by de mtens, omdatz zij de Moeder is van Gml, nil; Wig de jongens centraal staat” - 1- ,,Wanneer men op een dergelijke
wzj allen voortkomen. manier gedurende zes jaar een algemene geestelijke vorming, een

Zzj is dte Regina coelorum, maar 00k (Iv (lmrm: lmrrm-ni generi, ggdsdiengtige begeleid-mg Qndefgaat, Zgndey dag daar nu uitdruk-
ale glorie van hat menselijk geslacht? (Iv 1I¢_nmTrm azngelorum, keiijk geqoofswaarheden bij genoemd hoeven te Worden, dan pas
maar 0012 do toevlucht der m<>nsm2, (Iv won]: porta, maar oolc Zal de katechese begrupeluk Zun, Zal dieper Zim/Ol_
igriiiia pacis, de virgo gloriosu, nmur no/at (lo mater misjrji
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De vraag: Wat denk je van de Kerk? 

Dit program bevat prachtige kansen om vanuit zijn leefmilieu de 
jongen te brengen tot de volle werkelijkheid waarin hij leeft: de 
verloste wereld, de nabije Vader, het nieuwe volk van God, de 
Kerk, de nieuwe wereld waarin de macht van het kwaad gebroken 
is door Jesus' Geest. Maar enkele woorden maken je huiverig: 

de gespreksstof van de groepjes blijft zo menselijk; dé tendens 
om niet uitdrukkelijk geloofswaarheden te noemen (die horen toch 
ook bij de waarheid van het leven, en wel primair!). Goed, wat 
zijn de vruchten van dit godsdienstonderwijs? Hierop geeft voor 
een stukje althans De Harpoen zelf het antwoord: De redactie 
heeft een stel jongens gevraagd: wat denk je van de Kerk? De 
antwoorden zijn een droevig teken van de godsdienstige beleving 
der jongens na al die jaren van dit soort godsdierstonderwijs. 

We nemen nl. aan, dat de redactie nu niet met opzet jongens heeft 
uitgezocht, die niet representatief zijn. Anders zijn zij aan de eer 
van het College en van de godsdienstleraren verplicht onmiddellijk 
een nieuw nummer te laten verschijnen. 

Enkele antwoorden 

Hier enkele stukjes uit de antwoorden der jongens. De jongens 
zijn eerlijk naar beste weten; zij zetten zelfs hun naam onder hun 
artikeltjes. Toch bekruipt je de vraag of dit hun eigen mening is, 
en niet die van een bepaald soort godsdienstonderwijs, of menin-
gen opgedrongen aan de jeugd door conformisme. „Post-christe-
lijk denken" is immers een soort status-symbool, waarmee je het 
etiket „modern" verwerft. 

„Al heldert men nog zoveel van deze nevelige, voor de kerk in 

haar wezen niet terzake doende stellingen en verhalen op, toch 
zal er altijd een rest van onbegrijpelijke geloofswaarheden 
overblijven, waarvan ik de waarheid van sommige niet heb 
leren zien... Men moet hier niet uit concluderen dat ik alleen 
dat geloof wat ik kan bevatten: nooit zal ik begrijpen, dat er 
een God is, hoewel ik aan zijn bestaan niet twijfel. Dat die-
zelfde God echter in ons neer kan dalen in de vorm van een 
stukje brood en een kelk wijn, stemt mij tot ernstig nadenken. 

8 

Eerlijk gezègd: ik geloof dit niet, omdat ik dit onmogelijk KAN 
geloven ... 
Tracht niet Ieder mens het beste van zijn leven te maken? 
Heeft niet ieder recht op beloning? In het geloof van Gods 
goedheid, waarin ik geheel en al geloof, zie ik de hel als een 
onmogelijkheid, een grote tegenstrijdigheid. De Kerk kent ook 
een drieeenheid, één God in drie personen, de vader, de zoon 
en de heilige geest. Dikwijls heb ik mij afgevraagd, wat een lid 
van de Kerk aan deze wetenschap heeft, die geloofswaarheid 
die hij nooit zal doorgronden? Waarom deze gespletenheid in 
God, die toch weer geen gespletenheid is? Is ons geloof in 
deze kennis hechter? Neen, er is weer een raadsel bij, dat men 
ook als raadsel accepteren moet Nooit zal ik vrede kunnen 
hebben met een geloofswaarheid als deze, evenmin als met de 
vroeger zo intensieve aflatencultus, met een drievoudig hier-
namaals en een bonte „Dag des Oordeels". 

Wat is het jammer dat zo een eerlijke jongen in zijn godsdienst-
lessen moderne stijl blijkbaar zo een gebrekkige vorming heeft 
gehad, dat hij nog zo simpel denkt over geloof, zo weinig de kern 
van de blijde Boodschap heeft leren zien, zo weinig ervaren heeft, 
dat geloven luisteren is naar het wonderbare spreken van God 
en overgave daaraan. Hij weet nog niet wat geloven is, en praat 
er over. Een faillissement van het godsdienstonderricht dat hij 
ontving. 

Hier een andere jongen. 
„Voor mij is de Kerk een confrontatie met de wereld om me 
heen... De Kerk dwingt me te denken dat er nog andere 
mensen zijn ... Heb ik iets voor hen gedaan, iets betekend? 
Kortom, de Kerk is voor mij de verpersoonlijking van ieder an-
der: de medemens." 

Weer een eerlijke fijne jongen, maar wat een eenzijdige kijk op de 
Kerk. Niets blijkt er van het mysterie, van het mensworden van 
God en van het God-worden van de mens, waardoor wij die 
nieuwe gemeenschap, die nieuwe wereld vormen. 

9 

De vraag; Wat denk je van ole Kerk? ~

Eerlijk gezegd: ik geioof dit niet, omoiat ik dit onmogelijk KAN
Dit program bevat prachtige kansen om vanuit zijn Ieefrnilieu de gelgven

longen te brengen tot OI? Voue Werke'Uk.heid Waarin hu Ieeftz de Tracht niet ieder mens het beste van zijn ieven te rnaken?verloste wereld, de nabge Vader, het nieuwe volk van God, ole
Kerk, de nieuwe vvereid waarin de macht van het kvvaad gebroken Heeft met ieder recht Op belonmg? in het geloof Van Gods
is door Jesus’ Geest. l\/laar enkele vvoorden maken je huiverig; goedheioi, waarin ik geheel en ai geloof, zie ik de he! als een
de gespreksstof de es bu.“ mgnsewk; de mndens onmogelijkheid, een grote tegenstrijdigheid. De Kerk kent ook

9 pl J J . .. . , , . .

om niet uitdrukkelijk geloofswaarheden te noemen (die horen toch een dr'9eenhe‘d1 een G961 ‘n dne persona” de Vader’ de ZOO“
ook bij de waarheid van het leven, en wel primairi). Qioed, wat en de heilige geest, Dikvvijis heb ik mij afgevraagd, Wat Gen lid
ZU" d9 \/Wchten \/an dit 99d$die"$tQndeFWiJ$? Hiemp 9*‘e@'lCt VOOY van de Kerk aan deze wetensohap heeft, die’ geloofswaarheid
een stukje althans De Harpoen zelf het antwoord: De redaotie i die hij nooit zal doorgronden? Waamm daze gespletenheid in
h ft t I . I ' 4 K

ee een S e Jongens gevraagd Wat denk Je Van de Kerk? De I God die tooh vveer een es Ietenheid is’? is ons geioof inantwoorden zijn een droevig teken van de godsolienst/ige beieving ' 9 9
der jongens na 8| die J-aren van dit S00” gOdSd;e,hStOnderWUS_ deze kennis heohter? Neen, er is weer een raadsel bij, dat rnen

ook als raadsel aocepteren moet Nooit zal ik vreole kunnen
We nemen nl. aan, dat de redaotie nu niet met opzet jongens heeft h bb t I f h .d I d . I t de
uitgezooht, die niet representatief zijn. Anders zijn zij aan de eer € en me een ge O0 swam 6' a S eze’ evenmm a S me
van het College en van de godsdienstleraren verplioht onmiddellijk Woeger Z0 intensie‘/9 aatencultus» met een drievoudig hier"
een nieuw nummer te laten versohijnen. namaais en een ioonte ,,Dag des Oordeels”.

Wat is het jammer dat zo een eerlijke jongen in zijn gooisoIienst-
Enkele antwoorden lessen moderne stiji blijkbaar zo een gebrekkige vorming heeft

Hier enkele stukjes uit de antwoorden der jongens. De jongens 9ehad' dat hij mg Z0 Simpel denkt Over gelcof’ Z0 Wemig de kem
zijn eerlijk naar beste vveten; zij zetten zeifs hun naam onder hun Van de blilde BOOd$¢haP heeict Here" Z59", Z9 Weinig e"'\/are“ heeft
artikeltjes. Tooh bekruipt je de vraag of dit hun eigen mening is, dat geloven iuisteren is naar het vvonderbare spreken van God
en niet die van een bepaaid soort godsdienstonderwijs, of menin- en Overgave daaraam HU weer; mg niet Wat geloven is, en praat

gen Opgedrongen aan de -ieugd dam Conformisma "POSt'ChriSte" er over. Een faillissement van het gocisdienstonderrioht dat hij
Iijk denken” is immers een soort status-symbool, waarmee je het *

etiket ,,modern" verwerft. * Unt\/mg‘

Hier een andere jongen.

,,A| heldert men nog zoveel van deze nevelige, voor de kerk in ,5. “V09!” mi] is de Kerk een Confmntatie met d9 Wereid Om me
haar wezen niet terzake doende stellingen en verhalen op, tooh heen . ,.. De Kerk olvvingt

me te denke" dat er “Q9 andere
zal er,a|tUd een rest van onbegrijpeiijke geloofsvvaarheden mensen zijn... Heb ik iets voor hen gedaan, iets ioetekend?

Qverblijven, waarvan ik de waarheid van ggmmige niet heb U Kortom, de Kerk is voor my ole verpersoonlijking van ieoier an-—

leren zien . . . Men moet hier niet uit oonoluderen dat ik alleen der: de medernens.“

dat geloof wat ik kan bevatten: nooit zal ik begrijpen, dat er
een God is, hoevvel ik aan zijn bestaan niet twijfel. Dat die- Wear een eer“-ike jne Jongen’ maar Wat een eenzudlge kUk Op de
Zelfde God echter in Ons new kan da|en in de vorm van een Kerk. Niets blijkt er van het mysterie, van het mensworden van

stukje brood en een -kelk wijn, stemt rnij tot ernstig nadenken. God en van het GOd'WOrden Van de mens’ Waardoor WU die
K nieuwe gemeensohap, die nieuwe wereld vormen.
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Er is ook een jongen die dat ziet: 
„Voor mij is het katholieke geloof echt het geloof in een 
Mens-geworden zoon van God en daaruit kunnen wij katholie-
ken de kracht en de moed halen om onze fouten niet zo heel 
zwaar te nemen... Wij geloven... in de totale volmaakte 
menswording van Christus, de God die zo volmaakt mens is 
geworden, dat ook Hij zijn fouten had ... 
De Kerk kan met veel zelfvertrouwen m.i. rustig een bindende 
verklaring (inzake de geboorteregeling) achterwege laten; ad-
viezen en discussies vooral met andere kerken moeten erg 
bevorderd worden. Zonder zich uit te spreken kan de Kerk van 
Rome zich zo een zeer katholieke houding geven, die misschien 
niet door alle maar toch zeker door zeer velen, ik geloof, vooral 
jongere katholieken gewaardeerd zal worden." 

Het is jongensachtig gezegd, maar dat mag een jongen doen. 
Wat hij met Christus' fouten bedoelt zal wel meevallen, waar-
schijnlijk de beperktheden die Hem als mens van zijn tijd eigen 
waren; want in alles is Hij aan ons gelijk geworden, behoudens 
de zonde. Ik hoop dat deze gedachtengang meer representatief is 
voor de jongens van het lgnatiuscollege dan wat de anderen in dit 
nummer schrijven. Zo zegt de volgende: 

„Wat Ik denk over de katholieke kerk, voorlopig kan ik alleen 
maar lachen om deze vraag, wat kan ik nu nog denken over 
een katholieke kerk die ons een dergelijke domme vertoning 
voorschotelt als de mis op zondag." 

Dat een puber in een kwade bui zo iets zegt, is te begrijpen; dat 
dit zwart op wit gesteld wordt en gepubliceerd in het schoolblad, 
geeft te denken over de leiding van het College. Daarmee wordt 
deze jongen geen goede dienst bewezen, noch de jongensge-
meenschap, en ook niet het college. Dat geldt trouwens van het 
meeste dat de inzenders over de Kerk zeggen. 

Hier een laatste aanhaling: 

„Op de vraag: „Wat betekent de kerk voor jou?", zou mijn 

antwoord erg kort zijn: niets... 

De katholieke Kerk als zodanig heeft voor mij geen enkele 

betekenis. Of je nu katholiek, gereformeerd of zonaanbidder 

bent, maakt niets uit..." 

Wij weten niet in hoeverre deze geluiden toonaangevend zijn voor 

het Ignatiuscollege. Als vruchten van een jarenlange godsdienstige 

vorming en 'begeleiding' mogen zij een aanleiding zijn te onder-

zoeken of de methode van godsdienstonderricht wel de goede is 

geweest. 

Ch. Niederer 

VOLSTREKT ONAANV A ARDBAAR 

„Nu in katholiek Nederland de „progressieven" de lei-

ding hebben overgenomen door het bezetten van de mees-

te strategische posities - zoals daar zijn: radio, pers, tele-

visie, theologische en filosofische studiehuizen, studie-

aanwijzngen, cursussen, comnissies, bisschoppelijke en 

provinciale curies, documentatiecentra, afvaardigingen, 

pastorale gesprekken, evangelisatiebladen, culturele tijd-

schriften, verenigingen - moet men erkentelijk zijn voor 
elke gelegenheid ook eens een andere stem te kunnen la-

ten horen, of schoon men zich daarover geen verdere il-
lusies maakt", aldus mag. dr. A. H. Maltha O.P. in de 
„Stem", Breda, van 27 maart 1965. 

Indien deze situatie, zelfs als ze minder erg zou zijn, op het 
aanstaande Provinciaal (Pastoraal) Concilie zou doorwerken, 
zou dit volstrekt onaanvaardbaar zijn. De kans hierop is 
groot, juist omdat allemaal die instanties en organismen 
AUTOMATISCH een plaats binnen het kader van het P.C. 
zullen krijgen, althans een groot deel ervan. 
Dat deel, van de Nederlandse katholieken, dat professor 
Schillebeecloc 12.3.1966 het GROS van het katholieke volk 
noemde, DAT DEEL HEEFT RECHT ZICH KRACHTIG TE 
DOEN GELDEN. 	 (1. Bo.) 
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M|:g|A, MATE]; Eg3|_E$|AE Redenenvandezetite!

.. .‘ ,.Htbt fth' rt!‘ " *JV” wlllen’ dat de H. Maagd dew titel geéerd e le re ler een re dre voor de vroomheld van de ohrlstenen
en aangemepen gal warden door het gehele ChriSt8n,vOlk»_ met nneuw IS. Het lS_]UIS1I bu voorkeur onder deze naam van moe-

der, dat de christenen en heel de Kerk Maria gaarne aanroepen.
Tot het werkprogramma van Paus Pauius hoort de eerbiediging D
van de H. Maagd Marla ale Moeder der Kerk. Deze titel wordt ez_e titél Ijnaakt inderdaad de_e|_ uit_ van de Zu_iVer;e devotie tot
bu-zonder door. paus Paulus naar \/Oren gebracm Mama. ZU vlndt haar rechtvaarohglng In de waarohgheld zelf van de

Moeder van het Mensgeworden Woord.
Toen het Concilie in de derde sessie de plaats besprak van Maria
in het mysterie own ()|qr;$tuS en de Kerk, kwam haar p|aatS a|S Zoals het goddelijk moedersohap het fundament is van de speoiale
Moeder van de Kerk zo duiolelijk naar voren, dat er gestemd werd verhouding tussen Maria en Christus en van haar tegenwoordig-
Of m de C°n$t'tut'e Over de Kerk Z9“: aan de H- Maagd 09k d@ heid in ole heilseconomie van Jezus Christus: zo vormt het ook
me’ Van ""°e,de“ def Kerk Z0“ gegeven Worden‘ Het d_ee| Van de het voornaamste element in ole betrekkingen tussen Maria en deVaders dat dat minder opportuun aohtte, voorai ook In verband 2

met de gmeiende Oecumeney was Z0 gmoti dat men besloat de Kerk. Want zij is de Moeder van Hem, die vanaf het eerste ogen-

titel niet op te nemen in de Constitutie. Over de zaak zelf was blik Van de menSW0Y'di"9 in haar maagdelilke S¢h0°11 Zi¢h als
geen moeilijkheid, want dogmatisch staat het in genoemde Consti-F hoofd verbonden heeft met zijn mystiek Liohaam de Kerk. Als
tune’ mofdstuk W“, ‘moral '""- 6O‘“'65 (De H- Maagd Maria en de Moeder van Christus is |\/laria due ook Moeder van alle herders
Kerk). De Paus als Hoofd van ole Kerk en due ook van het Con- . ,,

cilie, en bekleed met het opperste gezag, heeft toen deze titel en gelowgen’ Moeder van de Kerk '

publiek gegeven in zi_jn toespraak op de sluitingszitting van ole 2

derde sessie ,,als een synthese van de plaats die Maria volgens
het Concilie in de Kerk inneemt”; hij heeft de gedachteniskerk

die te Home Qebwwd Z35 W°rden1 Publiek toegewi-id aan Maria’ ,,Wij wensen dan ook dat de afkonoliging van ole Constitutie over
Moeder der Kerk (op de sluitingssessie van het Conoilie, 8 dec. d K k I H h d I . I

1965). De Paus komt regelmatlg op.deze t|teI terug. e er ’ n_ van a ew’ er ers en ge OVIQEH’ mt reéutafat heeft
dat het ohrlstenvolk zlch met meer vertrouwen en vurlgheld tot de

Hier volgt dat stukje uit ole toespraak bij de sluiting van de derde H_ Maagd zal Wendel.’ en haar de Verermg za| geven die ham.
sessie, waarin de Paus de titel ofcieel gaf: toekomt

Uitnodiging Maria tee erkennen als Moeder van de Kerk

Paus Pauius geeft Maria de me! Moeder Van de Kerk» Wij wensen, dat ieder van u, Eerbiedwaardige Broeders, zich ver-
bindt om ole naam en de eer van Maria onder het christenvoik

;\r/igtehlegg?ndegiimera2:93mM;:iadf:eSC%ZiR:ireZ§Ugeglmus 3:2 hoog te houden en haar tot navolgenswaardig voorbeeld voor te
\

schillende olelen van de wereld gesuggereerd en ons zeer dier- Steuen Van geloof en totale Overgave aa“ de roepstem Van God"
baar, want zij bevat een wonderlijke synthese van de b*evoor- tot voorbeeld van volledige aanvaaroling van de leer van Jezus

reohte plaats die volgens dit Concilie aan de H. Maagd in de Kerk Qhristus en van Zi_jn |__iefde”_

' d k d.
Ghent te War en toege en (zie de hele toeepraak in Katholiek Archief, 1965, kol. 227-230).
Tot haar roem en tot onze vertroosting roepen wij dus de H.

Maagd Maria uit tot Moeder van de Kerk, van geheel het volk
Gods, zowel van gelovigen als van herders. En wij willen dat de
H. Maagd voortaan met deze titel geéerd en aangeroepen zal
Worden door geheel het christenvolk”. ""“ 0 "“
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OE VERRIJZENIS DES VLEEZES 

In het Paasnummer van De Tijd') richt Prof. Dr. P. Schoonenberg 
S.1. zich tot de lezers met een kritische uiteenzetting over de 
„Werkelijkheid van de Verrezene". Hij wendt zich dus willens en 
wetens ook tot de niet-theologen, die toch zeker 95% uitmaken 
van de lezerskring. Vandaar deze reactie van een niet-ingewijde, 
die de moeite heeft genomen het zware artikel zeer aandachtig te 
lezen, te herlezen, en te begrijpen, voorzover hem dit met de 
genoten elementaire aap-noot-mies-lessen — later wat aangevuld 
door Poppelreuter's psycho-kritische studies — mogelijk was. 

Het onderwerp was zeer actueel. Niet alleen, omdat men heden 
ten dage geconfronteerd wordt met de „werkelijke tegenwoordig-
heid" onder de eucharistische gedaante, en de verrijzenis van 
Christus, fundament der christelijke religie, zelfs in katholieke 
kring ondergraven wordt — maar ook, omdat kortelings grote 
krantenkoppen meldden: na 41 jaar intense studie is een Engelse 
onderzoeker er in geslaagd te bewijzen dat de z.g. Christus 
niet dood, maar levend in het graf werd gelegd. En te zelfdar tijd 
zou een Duitse textielchemicus het Vaticaan verzocht hebben de 
befaamde, legendarische lijnwade op bloedsporen van Christus te 
mogen onderzoeken, teneinde een soortgelijke theorie weten-
schappelijk te kunnen bevestigen. 

De bedrog-hypothese, welke in de Talmud tot uiting komt, de 
schijndood-theorie en de stelling, dat de getuigen allen gehalluci-
neerd waren, Jesus niet zagen, slechts méénden dat zij Hem zagen 
— ze zullen de eeuwen door steeds weer opduiken in een of 
andere vorm. 

Helaas geeft Professor Schoonenberg's artikel sommigen (velen?) 
weer aanleiding om de werkelijkheid, de waarachtigheid van 
Christus' verrijzenis te betwijfelen. Laten wij voorop stellen, dat 
Prof. Schoonenberg er zelf niet aan twijfelt. Maar men zou kunnen 
zeggen: hij gelooft malgré tout. Hij, behoort als het ware tot de 
categorie van wie Jesus tot Thomas zei: „Gelooft ge, omdat ge 
Mij gezien hebt? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven". Niet-zien 
dan in de betekenis van: niet constateren. „Ons geloof" — aldus 
Prof. Schoonenberg — „is niet de conclusie uit constateerbare 
evidenties". 

De werkelijkheid, waarachtigheid van de verrezen Christus valt of 
staat niet met de beantwoording van de vraag of Zijn lichamelijk-

. heid objectief te constateren was. Want — we volgen nog even 
de gedachtengang van Schoonenberg — onder ,,werkelijkheid" 
moet men niet verstaan „het voor ieder constateerbaar gegeven, 
dat zich aan iedere waarneming opdringt". 

Niet exclusief verstaan, want niemand zal ontkennen dat er ook 
„werkelijkheden" kunnen zijn, vooralsnog voor niemand waar-
neembaar of constateerbaar. 

Objectief constateerbare gegevens kunnen voor de met rede be-
gaafde mens echter een niet te verwaarlozen en niet te versma-
den achtergrond van het geloof in een of andere „werkelijkheid" 
vormen. 

Jammer is het dus, dat Prof. Schoonenberg constateerbare ge-
gevens inzake de verrijzenis niet aanwezig acht. 

„Niet een concrete lichamelijkheid, maar een aardse en dus 
objectiverende lichamelijkheid heb ik in de verrezen Heer 
ontkend". 
„De vroegste getuigenis over Jesus' verrijzenis (tussen 52-
57 n. Chr.), staat in de le brief aan de Korinthiérs, hoofd-
stuk xv. Daar minden wij geen enkel détail van de verschij-
ningen; we vinden het verrijzen „op de derde dag", maar 
geen plaatsen van verschijning, we vinden niet de vrouwen 
en niet het lege graf.' 
„De evangelie-verhalen blijken uitbreidingen te zijn van 
deze eerste traditie. Daarmede is de mogelijkheid van theo-
logische, doch niet (in onze moderne zin) historische uit-
werkingen gegeven; de moeilijkheid om de verhalen te doen 
kloppen, maakt deze mogelijkheid tot waarschijnlijkheid". 

Misschien mogen wij hierbij enige aantekeningen maken en enkele 
vragen stellen. 

Zou het, wetenschappelijk, niet voorzichtiger geweest zijn als de 
professor geschreven had: „Het, voorzover wij het tháns weten, 
vroegste getuigenis, dat op schrift werd gezet... enz."? En Ms 
het dan werkelijk het eerste schriftelijke getuigenis zou zijn, dan 
is het een getuigenis van de Apostel aan wie de verrezen Christus 
het laatst verscheen: „Het laatst van allen verscheen Hij aan mij, 
als aan een misgeborene". 
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dan in de betekenis van: niet constateren. ,,Ons geloof” -— aldus is het een Qetuigenis \/an de AF>0$te| aan Wie de Verrezen Christus
Prof. Schoonenberg — ,,is niet de conclusie uit constateerbare
evidentieS”_ als aan een misgeborene .

het laatst verscheen: ,,Het laaisst van alien verscheen HU aan mu, ,
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Het is voorts wel sterk om te beweren, dat de evangelie-verhalen 
uitbreidingen blijken te zijn van deze eerste traditie. 
Zou de „eerste traditie" niet juist zijn aangevangen en overge- • 
leverd vanaf de eerste verschijningen? 

Is de veronderstelling, dat de „uitbreidingen" over de verrijzenis 
in de evangelies mogelijk, ja waarschijnlijk, als een theologische 
of historische pia fraus — vroom bedrog ter wille van de goede 
zaak — zijn aan te merken, tekst-kritisch niet al te goedkoop? 
Zou integendeel Paulus' getuigenis niet veeleer een globale syn-
these zijn van wat er toen over de verschijningen bekend was: 

„Hij is begraven; de derde dag is Hij verrezen volgens de 
Schriften en hij is verschenen aan 
1 Kefas 
2 daarna aan de twaalf, 
3 vervolgens is Hij verschenen aan meer dan 500 broeders 

tegelijk, waarvan de meesten thans nog leven, en slechts 
enkelen zijn ontslapen, 

4 daarna is Hij verschenen aan Jacobus, 
5 toen aan alle apostelen, 
6 het laatst van allen verscheen Hij aan mij als aan de mis-

geborene". 

Wij verwijzen hieronder naar enkele van de evangelieteksten, 
welke Prof. Schoonenberg blijkbaar als min of meer fictieve uit-
breidingen („theologische affirmaties") van het „eerste getuige-
nis" ziet en die hij ergo niet aanvaardt als door de betrokkenen 
objectief geconstateerde feitelijkheden, die er immers, volgens 
hem, niet zijn: 

Johannes zegt, dat bij de visvangst in het meer van Tiberias 
aanwezig waren Simon Petrus, Thomas, Natana0I uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeus en twee andere leerlingen en 
dat Jesus brood en vis uitdeelde. (xxl, 1-14). 

Met een tussenpoos van acht dagen voegde Jesus zich weer 
tweemaal bij Zijn leerlingen; de eerste maal toonde Hij hun 
Zijn handen en zijde; de tweede maal vroeg Hij Thomas: „leg 
uw vinger hier en bezie Mijn handen; steek uw hand uit, en 
leg ze in Mijn zijde" (xx, 19-27) 

We zouden o.a. nog kunnen wijzen op het „omklemmen" van 
de voeten van Jesus, door de vrouwen die Hem ontmoetten. 
(Mattheus xxvIII, 1-20, zie ook Marcus xv1) 

Maar het meest positieve verslag van voor de apostelen consta-
teerbare, waarneembare lichamelijkheid van de verrezen Christus 
geeft Lukas in xxlv, 39-44. 

„Toen verscheen Jezus Zelf in hun midden" 
„Beziet mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Betast mij, en 
ziet toe; want een geest heeft geen vlees en geen beenderen, 
zoals gij ziet dat ik heb". 
En bij die woorden toonde Hij hun Zijn handen en voeten. 
En toen ze van blijdschap nog niet geloofden, maar vol ver-
bazing waren, zeide Hij hun: 
„Hebt gij hier iets te eten?" Ze gaven Hem een stuk gebraden 
vis. Hij nam het en at ervan voor hun ogen". 

Deze passage, waarin het echt, werkelijk, waarachtig mens-zijn, 
— het medemenselijk-zijn zoals men wil — van de verrezen God-
mens zo nadrukkelijk, zo openbarend, zo a-metaphysisch naar vo-
ren komt, wordt door Prof. Schoonenberg afgedaan 

„als een theologische affirmatie van Lukas, die de werke-
lijkheid van Jesus' verrezen zijn niet anders dan als consta-
teerbaar kon beschrijven — ofwel, dat de leerlingen hun 
persoortsgemeenzchap met de Heer zelf zo beleefden". 

Wij zouden voor de smeuige uitdrukking — mendacium in terminis 
— „theologische affirmatie" voor Lukas getuigenis geen andere 
woorden kunnen vinden dan „geraffineerd theologisch bedrog". 
En de suppositie, dat de leerlingen hun persoonsgemeenschap 
met de Heer zo „beleefden", hoort thuis in de hallucinatie-theorie. 

Prof. Schoonenberg rept zo goed als niet van deze positieve 
getuigenissen, die stuk voor stuk het constateerbare van de ver-
rezen Christus impliceren. Daarentegen poogt hij wel iets nega-
tiefs naar voren te brengen. Hij merkt n.l. op, dat Thomas Christus 
niet heeft aangeraakt: „Thomas valt reeds neer voordat hij Zijn 
zijde heeft betast". Afgezien van de vraag, witár Prof. Schoonen-
berg die positieve bewering geboekstaafd heeft gevonden, staan 
er de mens, behalve tastzin, nog wel andere zintuigelijke consta-
teerbaarheids-media ten dienste! (En ook de tastzin kan immers 
bedriegen, nietwaar?) 

„Magdalena mag Hem niet aanraken of vasthouden". Met deze 
opmerking suggereert Prof. Schoonenberg, dat de verrezen Chris-
tus niet regel constateerbaar was. Misschien had Schoonenberg 
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Het is voorts vve! sterk om te bevveren, dat de evangelie-verhaien Maar het meest positieve verslag van voor de apostelen consta-
uitbreidingen blijken te zijn van deze eerste traditie. teerbare, vvaarneembare lichamelijkheid van de verrezen Christus
Zou de ,,eerste traditie" niet juist zijn aangevangen en overge- ~ 966?? Lukas in XXIV, 39-~44»
Ieverd vanaf de eerste vertschijningen? HTQQH V@I‘$¢h6€ 362% Zelf in hun midden"

,,Beziet mijn handen en voeten. Bk ben het zeif. etast mij, enis de veronderstelling, dat de ,,uitbreidingen” over de verrijzenis .
. Y . .. . KN .. . zret toe; want een geest heeft geen viees en g;-een beenderen,
nn de evangehes mogelgk, ja vvaarsoh|_|nl|_Jk, als een theo|og|sche .. . . ,,zoals gu ztet; dat ck heh .of historische pia fraus -- vroom bedrog ter wille van de goede En bij die waorden toonde Hij hun Zijn handen

.. .. T . ?vaak znn aan te merken, tekst knt sch met al te goedkoop En men bludschap geloofdem Vol
Zou integendeel Paulus' getuigenis niet veeleer een globale syn- . . ..

.. .. . bazang warren, zeade Haj hun:these zgn van vvat er toen over de verschgnlngen bekend was: .. .,,Hebt gt; hler Eets tie eaten?" Ze gaven Hem een stuk gebraden T

J vés. Hij nam het en at; ervan voor hun ogen".
“Hg IS begraven; de derde dag as Hg verrezen volgens de '

Schriften en hu is Verschenen aan Deze passage waarin het echt vverk.e|i_ik waarachtig mens-zijn
J Kefas -- het medemenselijk-zijn zoals men wii -- van de verrezen God-
2 daama aan de maal 1 mens zo nadrukkelijk, zo openbarend, zo a-metaphysisoh naar vo-
3 vervolgens is Hi_j verschenen aan meer dan 500 broeders rem komt Wordt door Pmf_ Schoonenberg afgedaan

tegelijk, waarvan de meesten thans nog leven, en slechts J

enkelen zi'n ontsla en,  J _ _

4 daama is JHU verscaenen aan Jacobus ,,als een theologzsche affzrmatze van Lukas, die de warhe-
5 men alts apastelen  ’ lz;jkh~eid van Jesus’ verrezen zn niet anders dan als consta-

’ I d . Jr teerbaar Icon beschrijven ~——~ ofwel, dat de leerlidngen hun6 het laatst van alien verscheen Hi‘ aan mi‘ a s aan e m|s- 1| >' J
t

gebgrenen J J J; persoonsgemeenschap met de Hear zelf zo beleefden”,

Wij verwijzen hieronder naar enkele van de evangelieteksten, Wij zouden voor de smeuige uitdrukking --- mendacium interminis
welke Prof. Schoonenberg blijkbaar als min of meer fictieve uit- ——- ,,theologische affirmatie” voor Lukas’ getuigenis geen andere
breidingen (,,theologische affirrnaties”) van het ,,eerste getuige-= woorden kunnen vinden dan ,,geraffineer"d theologisch bedrogi’.
nis" ziet en die hi] ergo niet aanvaardt als door de betrokkenen En de suppositie, dat de leerlingen hun persoonsgemeenschap
objectief geconstateerde feitelijkheden, die er immers, volgens met de Heer 20 ,,beIeefden”, hoort thuis in de hallucinatie-theorie.
hem, niet zijn: 15:;

Johannes zegt, dat bi_j de visvangst in het meer van Tiberias ‘J Prof‘. SC.hOOnenk.)erg rapt Z0 goed als met van deze posmeve
aanwezig waren Simon Petrus, Thomas, Natanaul uit Kana in \ getu'gemS:5en' d_'e Sftuk Voor Stuk het C°nstateerl_’_are Wfm de \/er“
Galilea, de zonen van Zebedeus en twee andere leerlingen en J r_ezen Chnsws Imphcerem Daffarentegen poogt hu We] lets n_e9a'dat Jesus broodven Vis uitdeglda (XXL 1_.]4)R

T trets naar voren te brengen. H1; merkt n.|. op, dat Thomas Chrlstus
 met heeft aangeraakt: ,,Thomas valt reeds neer voordat hn Zgn

Met een tussenpoos van acht dagen voegde Jesus zich weer zijde heeft betast”. Afgezien van de vraag, waar Prof. Schoonen-
tweemaal bij Zijn Ieerlingen; de eerste maal toonde Hij hun berg die posftieve bewering geboekstaafd heeft gevonden, staan
Zijn handen en zijde; de tweede maal vroeg Hij Thomas: ,,|eg er de mens, behalve tastzin, nog wel andere zintuigelijke consta-
uw vinger hier en bezie Mijn handen; steek uw hand uit, en teerbaarheids-media ten dienste! (En ook de tastzin kan immers
leg ze in Mi_jn zijde” (xx, ’i9—27) bedriegen, nietwaar?)

We zouden o.a. nog kunnen vvijzen op het ,,omk|emmen" van ,,Magdalena mag Hem niet aanraken of vasthouden". Met deze
de voeten van Jesus, door de vrouwen die Hem ontmoetten. opmerking suggereert Prof. Schoonenberg, dat de verrezen Chris»
(Mattheus xxvlll, 1--20, zie ook Marcus xvl) tus niet reeel constateerbaar was. Misschien had Schoonenberg
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b t d d H ' ' - -- -wznetrlebznnog :§>et9:'a9aer tggst/atjeltggzg-st1£:l§'g |\\i|\'/Jaggitt De getuigenissen der Ieerlingen en vol9e|in9en van Christus heb-

eerder af te leiden zou vallen dat de verrezen Chri-stus wel (ook) ben voor Pro Schoonenberg blukbaar ook uit anderen hoofde
’ niet voldoende objectiviteit. Immers:

voor de tastzin constateerbaar zou zijn.
,,Voor deze mensen had Christus een existentiele betekenis
—— hadclen hun hoop op Hiem gesteld”.

% Dat zal zonder twijfel ook het geval zijn bij Pater schoonenberg;
7% it maar is een getuigenis van hem daardoor minder betrouwbaar als

het over vlees en bloed gaat?

. , e

Automatiseh komt ook de door Schoonenberg niet beantwoorde
I h t »

r r

n e procere’ dat Prof‘ Schoonenberg Volgt’ past het’ Om Vow vraag naar voren of de Ieerlfngen ook tijdens Jezus' aardse Ieven
|| k h " ~ - - - - - -

Fe iaiiesr eld de Object“/'te't der getwgen en 9etu'9en'SSen aan reeds niet hun hoop op Hem hadden gesteld, of Christus ook toen
' al geen existentiele betekenis voor hen had en of dus hun getui-

Waarom, zo vraagt hi], heeft de verrezen Christus zich niet ver- genissen over Christus’ aardse Ieven - ook vol wonderen - wel
toond aan het Sanhedrin en aan de Senaat van Rome? ,,0bjeotieve oonstateerbaarheid” impIioeren??

»/418 J8 verrezen Heer voor de mensen zou staan als gen, alga- Tooh wil Prof. Schoonenberg zijn inzichten op een of andere ma-
meen congtate-grbaar Object, Zouden ook anderen Hem gezien nier aan zijn geloof conformeren; de verrezen Chrlstus was wel

bhebben, dan de leerlingen in wier middien Hij was. Maar daar- M

werkelijk, maar is voor niemand objeotiveerbaar, constateer aar
van zeggen de evangelién ons niets. Dat de voorbijgangers of 9eWee$t- En hi] Poneert "U de Pa|’ad0Xa|e stalling: ,,0mda'E d6

de waard van Em/maus Hem zagen, staat nergens”, verrezen Heer niet objeotlveerbaar, constateerbaar was, was huj

Maar als de wel objeotieve waard bi] de getuigen genoemd was juist daarom meer Werkemk '
' Ter adstructie van zo'n stelling moet de sohrijver zijn gedaohten-zou hij dan door Schoonenberg niet als waarschijnlijke alcoholist . . . .

gedésavweerd ZU-n? gang wel |n WGIHIQ lucude nevelen huilen.

E(t3;§ndeie2 :_(_)udt SCh°d0"enbe"9 ons \/00", ~G0d heeft Chl’i5tU$ ,,V0orzover iemand objectiveerbaar is, object van bektjiken
v r c In ' ' ~

r
_ ,

J en aan e getulgen’ die door God tevoren ware" t onclemuorpen aan onderzoekl, proo-1 van bltk gen analyse,
uitgekozen”. (Handelingen x, 4). Dat suggereert dus ook — in het . . .. . . . . .. .
kader Van Schoonenbergs redenering dat de getuigen tnzover ts ht] eerder tets dan temancl, tnzover ts hy met ten

werktuigen waren dan zelfstandige, onafhankelijke waarnemers- voile Persoon» J“ 13 1"] met ten '~’°ll9”--- >>TiJ'di9"5 Jesus’
en dat hun zinnen min of meer gedetermineerd of ,,begooche|d’:  aarddse leven konden vrienden en v1§]'and”en. .. zeggen: Ktjk,
Werden. daar staat die man uit Nazareth.
Overigens waren het geen wauwelende ,,woord-getuigen", die t Welnu, juist dit is met Jesus’ dood weggevallen. Inzover
God had ultgekozen, maar rnerlsen die bereid bleken hun getui- hon hij met alle Tech; Zeggen; ”Qi]' zult mij niet meer zien”
gems met bloed te bevestlgen. uod is in staat goede, betrouwbare en Ik a heen”
getuigen te kiezen, nietwaar? ” g '

Z0 ter'|°0P$ "09 99" \/F8391 Maar waarom in vredesnaam, Iaat de Professor uit dit citaat juist
de woorden weg, die zijn redenering omver stoten?Waarom Iaat P. S. uit Handelingen x, 41 juist dat gedeelte weg, §

i
dat op constateerbare lichamelijkheid van Christus duidt. .. Staat er niet in Joh. xvl, 16: ,,Een weinig tijds en gij ziet |\/lij niet

wen aan ons’ die met Hem gegeten gedmnken nebben meer: en weereen weénig tijds, dan zult gu Mi] teruqz|en»,?

‘ . En slaat -dit weer zien volgens de algemene exegese n|et nadruk-
Ztfn verrzjzenis uit de doden”? kelijk op de versohijningen na Christus’ dood?
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QOOF heat Wiilens en Wetens weglaten van ,,en weer een weinig als substituut te dienen voor Paulus’ kraohtig, helder, manlijk,
tUds, dan zult gij I\/lij terug zien" wil de Professor blijkbaar vrij doordringend getuigenis over de liohameiijk verrezen Christus of
baan maken voor zijn ontkenning: ,,dat dit oonstateerbare en voor het suiostantiéle vlees- en bIoed-tot-op-het-been-getuigenis
objectiveerbare door Jesus’ verrijzenis terug zou komen". ,,Het van Lukas xxlv, 39-44,
komt niet terug, want Hij stierf eens en vooral”.

Schoonenberg’s oelebraabl worstelen met de ,,werkeIijkheid” poof Zun tgch WHe.rke|%k Véel tendentiege. en bmzi ”beWiJ-S'\./ae-

begint hier te lijken op judo met zichzelf, waarbij hij ziohzelf Fm}? Vci e St_e mg’ at §.vetr.rize'? HStutSt_— abs meme U

Voortdurend in de heupzwaaie neemt IC ame|_| e persloon —- O_j€C ie met cons a eer aar zou Z|_ji'1

geweest heeft nu, geloof ik, de bij sommigen heersende ver-

,

warring niet ontward, maar slechts meer diffuus gemaakt.
#31?

as £1? Zijn persoonlijk getuigenis, dat hij toch in de ,,werkelijkheid” --
maar dan een heel andere ',,werkeIijkheid", een soort bovenna-

,,De conservatieven” — zegt Schoonenberg — ,,h0uden mcrdicus tuurlijke werkelijkhehid — van de verrezen Christus gelooft, doet

vast aan een objectiveerbare werkelijkheid en dit wordt een mil denken an het \/eFhaa| \/an 99" Frame d|P|0maa’EI “ROM of
geloofskwestie, omdat zij geen andere werkelijkheid kennen“. QP P359" moest ik in Moskou een 9Qd'|°Zen biJeenk0m$t bUW°'
De stumperds! nen. Er werden vragen ter beantwoording gegeven aan vele partij-

~De — a'°‘"S S°“@°“e“be“@ - Zeggerr 3Z§Z{iZ'l; 9111»,‘ZZZni’v‘J§Zi§“?;§Erii“§iiiT§.§‘1‘;';g;i§§iOL"§£dZ'§@,I3
,,Jesus staat niet oonstateerbaar voor ons, dus bestaat Hi] slechts pragtisch de hele zaal Qp met de roep en groet ,,Christus is waar-
i het geloof van Zun Ieerlingen. Niet Hij, maar zij komen ten Iijk verrezen, alleluja”,
leven en Hij Ieeft in en door hun geloof“.

i\/loge dat in elk geval ook net gelovend slotwoord blijven van alle

Schoonenberg zehc bewandelt de tussenweg‘ besohouwingen over de- al- of- niet-bevvijsbaarheid van de a|- of-
,.ChFiS’£uS leeft in hun geloof en in hun Iiefde, maar is evenmin niet- objeotieve oonstateerbaarheid van de verrijzenis des vieezes,
het |oroduot of de Iouter immanente inhoud van dat geloof en Waarmee de God-l\/lens jezus Christus de mensheid vcorging

d'e "ewe -
naar het andere leven; dat andere Ieven, dat andere ,,zijn", waar-

Een passage over een ,,geliefde mens”, die objeotiverend waar-- Over dichters losoferen‘
genomen wordt en wiens ,,|iohaam (dan) maar teken is, onver- A

staanbaar buiten mijn gelovend vertrouwen“ —, maar die H‘? 59" 9i" 7 99"/wig Z1317‘

allerminst alléen maar door mijn geloof aanwezig is, wiens bestaan als in een droom verzonlcen.
niet door mij opgeroepen wordt, maar die veeieer door zijn eigen Méjn eigen, zinkend zjjn
vrne schenken, sieohts in geloot en Iiefde toegankelijk, zelf mijn is in m/1;]-n eiigen ik verklOnken_
geloven en beminnen oproept, — bedoelt bovenaangehaalde ..

stelling te verduidelijken, maar stuurt de_ wel-willen-begrijpende Het weten mm de schyn
Iezer met irreeele realiteit of reeele ir-realiteit ins Blaue hinein. 1/‘”§l'k't "it het 1/"959" ‘Wm het ll."

en dat, gelovend, reeds in ons is, maar dat door ons, verstandelijk,
% noch in de liohamelijk verrezen God-I\/lens, noch in ons eigen bin-

i i 7% % nenste, vanaf deze aarde te overbruggen valt, omdat de pijlers

Neen de poging van Prof. Schoonenberg dm met zijn artikel ons \C/n de S-yuoglsmeq generlel. lndame-nt Vmden In de bodem Oze
_

~ iepte, die ,,hemei en ,,aarde scheidt.
geloof in de verrezen Heer niet slechts te redden, maar in zijn
kern te vertolken“, bevat te veel kernsplitserij, te veel sohemering, J" Asberg
te veel tegenspraak, te weing houvast, te veel disquiparantia om 1) De Tijd van 9 en 23 april 1966
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De PH GSIGI‘, 8 Ileen 8%] fl h 812 altaa I’ varen wat het wil zeggen om zo ’eucharistie te moeten vieren’,

~
dan zouden ze er voor passen.’ Men kan deze mensen mis-

lj; 2r|S;ge\T/gignigogglgsigietq':e2'k‘?’g:: ‘I:/e'l2'9 aanSlS"ek9i|iJ'k» 0m- sohien eens 0Dvan9@_H in de H. l\/Iis en hun dan duidelijk ma-
giet lter samen ‘omen, en ais ken, dat doorgaan hiermee Qeen z_|n _heeft.. Ze ziilien moeten

die maetéh a agar 993" Zltteii D|’E_nZUi’1 vernemen, daihet g_geen_on\/vii of iuiheid van de Driester is, dat

egrbied het mysterie der |EuChar_V\;Pr en en ‘Q’aar‘{°°r WU WT hu OD deze wnae niet wil doorgaan, maar dat net afbreuk doet

zoeken ‘S '9 99"‘ ver etenng rnoeten aan de eucharistieviering. Men kan geieideiuk aan in deze

' praktijk verandering brengen door b.v. op maandag geen HE

Mis te doen, op de andere dagen een i.p.v. twee of drie, zover
Dat moet je niet te individualistisch doen, en zeker niet Ios van El’ Werkeiijk bf-3h0e1°1I9 aan is-1“ A

netgeen de grote gemeenschap der Kerk ons zegt. Het gaat Toegegeven de moeilijkheid van een Iege kerk, zijn er betere
immers over een viering van de Kerk, Hiemnder een vOOrbee|d oplossingen mogelijk dan de mensen af te raden nog naar de i\/lis
waartoe je komi: -— te goeder trouw -—- ais je te ios blijft staan van 119 933“! GP de allereefste i1>|aa’¢$ het 9e|0Vi9 inzicht in het my?/e"

de Kerk rie van de H. Mis verdiepen. De enoyciiek Mysterium Fidei, en

~

vele stukken uit het Conoiiie geven ampele gelegenheid en ge-

,,De euoharistieviering deer de Week is een prOb;eem_ |n de daohten daartoe. Vervolgens groeit overal de praktijk van een

meesiio parochiekerken zijn er her gehe|e J-aar C100,,» iedere dag dagkapel, die kleiner en intiemer is en aangepast aan de situatie

zoveel missen ais er priesters zijn. Hoe kan men iedere dag de <,, Voor de Weekse da9en'
euoharistie vieren voor een iege kerk of voor een kerk, waarin
maar een paar mensen aanwezig zijn? Zijn de stipendia niet de A

Een tekort aan eerbied en geloof

geejggénd?/$O§gt?d°°r S: Week "it de Pal’0Chie$ "09 _Z0 ’tl:f>UW De verslagen van de geoiteerde gespreksgroepen geven echter
gestellen voor-(;\-/ér|eder?:gA/Zzni om.a|s rgaar ,,m|ssen te i” de indruk, dat de mogelijkheid 0m_aIdi,is het geloofsmysterie

unnen ver wiinen door een dieper te doorvoelen en te beleven, met benui: IS geworden, bgna

y C 9 ver On '9'n9 en d°0" peF$00"|Uk Qesprek. .. he’: tegendeei. Luister naar hetgeen gezegd wordt over de ge-
oonsacreerde hostiesi Spreekt hierin niei: een grooi: tekort aan

Wij van onze kan’: mogen de euoharistieviering door de week geioof en eerbied?
in elk gevai niet Iaten afhangen van finanoién. Ais practisohe ,,|-iet is aan te bevelen, om in aiie missen te oonsacreren. (Dii:
oplossing voor de weekse misviering werd voorgesteldz 1|; de is inderdaad ai langere tijd de wens van de Kerk). Broodscha-
vaste diensten tot een minimum te reduceren; 2. zoveel mo- 2“ len voldoen beter dan cibories. Ze zijn duidelijker onderschei-

99“-jk germhte diensten - - den van de keik met wijn. Geoonsacreerde hosties, die over

r
i zijn, kan men in een volgende mis weer laten aanbrengen bij

iverslag Gespreksgroep I Roermond van 1 deg 1955 Onder_ de offerande. Dit is beter dan pixie uit tabernakei halen, want

tek9Y‘Id @1001’ M. Kuppens, kapeiaan re |—|ert@n)_ I ’ men reikt dan gaven uit die in dezelfde mis door de misdie-

i
nears namens de gelovigen zijn aangebracht.

in de volgende samenkomst kwam de es reks roe
9 p g p er weer Op H" r schiet de roep met de priesterleider wel ernstig tekort interug en in het verslag van 13 januar' 1966 t t i i

*8 9
End-Ids - I S aa as een Soort geloof, eerbied en ook in volgzaamheid ‘aan de Gees’: die in de

ung.
Kerk spreekt, zie hier onder. Dii: tekort in geioof en eerbied blgki:

h
[

u -- - I

,,Er werd nog eens duidelijk gesteld, dat er vaak niets van i:e mg dwdeluker wt de Volgende almea Van het verslagz
maken is, ezien het ' t I r"

en de |ee?tU-d en ingtipngge 3:2 €é|e(§§n;)SegVOeneegf ngjeensbigg “Ale er na de zondagse H. Missen n09 veel over is, zou deze

Schoppen Van Nedeand iedere dag existentieél d rest niet beter in de broodtrommel in de sacristie bewaard

U €n er“ kunnen worden dan in het tabernakel?”
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dit misoffer met aandrang aanbevolen. Het is de daad van Christus
Zulke F’eme"k'“9’?“ Zi-in erg Verdrieti9* De too“ Fmmers is hale“ en van de Kerk, ooi< al is het niet mogeiijk dat er gelovigen bi]
Fnaal mat Q€iOas_S|oneerd,‘er speien geen ressentimenten In CIOOF, aanwezig zijn. Tervvijl de priesters zich aldus verenigen met de
die het Iii"iZlC|’iT Ci|kWiJ|S vertroehelen. Het vvordt in alle rust gezegd, dead Van Christusj de priester, Offeren ZU z;Ch ieder-e dag geheei
en dat IS zo verontrustend. Dit is niet het gevoelen van de K9” aan God. En tervvijl zij gevoed vvorden met het Lichaam van Chris-
Van Jesus Chnstus; d't ‘S er mee in Sm-id" tus, krijgen zij deei aan de liefde van het Hart van Hem, die zich

Uit ole Encycliek Mysterium Fideiz
als spijs geeft aan de geiovigen" (nr, 13).

Aan alle priesters (en gelovigen) wordt bijzonder het vvaardige en
Over cde dagelijkse misviering, oak al zijn er weinig of geen wi_jze decreet ter lezing en overweging aanbevoien, dat het Con-
gelavlgen 5%]; oiiie heeft uitgevaardigd over het Ieven en het vverken van de

priesters (genaamd: Presbyterorum Ordinis, nog aitijd niet ver-Hl d - .. _. , ,e ere mis, ook al wordt z|_i prive geoeiebreerd door een priester, Schenen In Nederlandse .,v,€rta|mg)_
is toch geen prive-aangeiegenheid maar een daad van Christus en
van de Kerk. Deze laatste heeft geleerd om in het offer dat zi_j Verder de prachtige encycliek Mysterium Fidei, die vvel even in
opdraagt zichzelf op te dragen ais universele offerande, en de onnadenkendheid en overgevoeiigheid door een deei van de
enige en oneindige veriossende kraoht van het kruisoffer op heel Nederlandse pers fel werd bekritiseerd, maar waar ieder die ge-
de wereid toe te passen, haar tot heii. Want iedere mis vvordt i iovig Ieest, vervvonderd zal staan over de wijsheid en de rijkdom
opgedragen niet slechts tot heil van enige vveinigen, maar ook tot van ons geioof in dit mysterie. U kunt de Nederlandse vertaling
redding van heel de wereld. Daaruit volgt, al is het ook uiteraard ,_ Z0 gevvenst gratis krijgen bi] Pater \/. Spauvven S.J., ,,Rust0ord”,
zeer passend dat een groot aantai gelovigen aotief deelneemt aan (grave
de viering van de mis, het toch niet af te keuren, ja zeifs goed te
keuren is, dat de mis privé door een priester met sleohts een
misdienaar woroit opgedragen, altijd voigens de voorsohriften en
tradities van de Kerk.”
,,l\/let vaderiijke, aandrang bevelen wij dus aan de priesters aan,
dat zij aan de macht mogen denken die zij bij hun wijding hebhen

Ch. Niederer SJ.

ontvangen, om ni. aan God het offer op te dragen, om de mis te C&|ib€\tS - crisis
vieren zowel voor de ievenden ais overiedenen, en dat zi__|Z dage-a
ii_jks waardig en godvruchtig de mis mogen vieren .. .

i
Wanneer we horen dat het per- rond het celibaat in vvoord en
centage uitgetreden priesters in schrift geschapen wordt. Het on-

Over het bgwaren’ van het H~ Sacrament in het mbernakel: Nederland behooriijk gestegen is, gehuwd blijven omwille van het
stellen we ons de vraag waar de Rijk der hemelen heeft veel van

“D6 geiovigen mO6’E6n niet nalaten gedurende de dag een b6ZO€k oorzaak wel mag liggen van dit zijn aureooi verloren. Het reva|o-
te iorengen aan het H. Sacrament, dat op een uiterst waardige ‘

feit. Men kan zich zomaar riseren van huwelijk en seksuaii-
plaats met de grootste eerbied voigens de voorschriften deriiturgie \/an het probleem niet afmaken teit, weike voorheen niet steeds

met het simplistisohe antwoord. de nodige waardering ontvingen,
in d? kferken bewaard m9et Worden’ aangezien dit bezoek een ,,indien zoveel priesters de last heeft de maagdelijkheid van haar
be‘/\/Us '5 Van dankbaarheld» een tekeh Van hefde en een Dlicht niet meer kunnen dragen en on— glans doen inboeten. De zin van
Van aanbidding jegens ChFiS’£uS de i-leer, daar tegenwoordig.“ trouw Worden aan hun gelofte, deze evangelische raad wordt in

dan deugt het instituut van het discussie gesteid. Jonge priesters,
oelibaat zeif niet.” Want daar- die zich nochtans door eeuwige

Vatikaans C°nCmev U“ het Decreet Q‘/er het Prieserlijk Ieven mee is het feit niet verklaard, dat geiofte vrijvvillig tot de ongehuw-
Dagdijiirse Mis 00146 met weinig of geeni gelovigenr het percentage uitgetredenen plots de staat verhonden heb_ben, be-

,,in het mysterie van het Eucharistisoh Offer wordt het werk van
onze veriossing voortdurend voltrokken; daarin vervullen de pries-
ters voorai hun ambt. En daarom wordt de dagelijkse viering van

24
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zo onrustbarend gestegen IS. ginnen te twnfelen en zich af te
De oorzaak ligt niet anders dan vragen of de Kerk wel het recht
in het kiimaat dat tegenwoordig heeft, hun deze last op te Ieggen
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VERKAALDE ASKESE 
als voorwaarde voor hun priester-
schap. Het celibaat weegt hun 
steeds zwaarder. Zij kunnen de 

- strijd niet meer aan, of menen 
zulks althans. Alsof het Rijk der 

. hemelen geen geweld meer lijdt. 
Alsof de Heer, die gezegd heeft: 
„Zonder Mij kunt gij niersi", hun 
zijn kracht zou onthouden. Doch 
vergeten zij niet, deze kracht te 
vragen in het gebed? „Vraagt en 
gij zult verkrijgen!" heeft de Heer 
beloofd. Lijkt het dan niet beden-
kelijk wanneer prieetercandidaten 
op de vooravond ven hun wijding, 
bekennen, zelden pf nooit hun bre-
vier te bidden? Nochtans een zwa-
re plicht voor elke priester! Of 
hapert er Iets een de seminarie-
opleid I ng? 
Daarbij komt dat de, vooral jon-
gere, clerus steeds losser wordt 
in zijn gedragingen. Hij laat 
schutsmuren vallen welke tot nog 
toe als bescherming dienden voor 
zijn vrijwillig-ongehuwde staat. In 
naam van de medemenselijkheid 
tracht hij In alles gelijk te worden 
aan de leken en is er zich vaak 
niet van bewust dat hij zodoende 
de weg effent voor de verste 
konsekwenties. Zó komt hij er 
tenslotte toe, ook de laatste kon-
sekwentie, het gehuwd-zijn, als 
een natuurnoodzakelijk element te 
gaan beschouwen, zonder hetwelk 
zijn mens-zijn niet ten volle tot 
ontplooiing komen kan. De laatste 
en definitieve stap lijkt hem dan 
onontkomelijk. 
Dat alles wordt nog in de hand 
gewerkt door het feit dat ook 
de wereld meer en meer het uit-
treden van een priester als een 
normale zaak begint te beschou-
wen. Sprak men vroeger met af-
keuring over een priester die zijn 
priesterschap vaarwel zei, thans 
spreekt men van een priester die 
„zijn ambt neerlegt". Alsof de 
priester bij zijn wijding niet een 
onuitwisbaar merkteken in zijn ziel 
geprent kreeg dat hem „priester 
in eeuwigheid" maakt. Alsof hij  

zich niet, na jarenlange voorbe-
reiding en proeftijd, door gelofte 
vrijwillig verbonden heeft in de 
maagdelijke staat te blijven leven. 
Alsof het priesterschap niets an-
ders meer zou zijn dan een of 
ander ambt, dat men desgewenst 
kan neerleggen om iets anders te 
beginnen. Suggereert men in som-
mige kringen zelfs niet, dat een 
uittredend priester maar liefst een 
afscheidsreceptie zou moeten ge-
ven? De oorzaak van de toespit-
sing der celibaats-problematiek 
moet voor een zeker niet onbe-
langrijk deel bij de gemeenschap 
gezocht worden. Voorzeker, het is 
niemand geoorloofd, een mede-
mens te oordelen of te veroor-
delen. Alleen God, die harten en 
nieren doorgrondt, kan hier de 
juiste maat van schuld bepalen. 
En ook voor een priester die zijn 
ideaal ontrouw wordt, mogen en 
moeten we op de goddelijke 
barmhartigheid hopen en daarvoor 
bidden. Maar, objectief beschouwd 
moeten wij de zaak noemen zoals 
ze is en zoals Mgr. Bekkers ze 
op de kaneel in Eindhoven ge-
noemd heeft: een droevige zaak. 
Een volk, zo luidt een oud gezeg-
de, heeft de priesters die het ver-
dient. Een volk dat zelf geen 
waardering meer opbrengt voor 
de maagdelijkhheid van de pries-
ter, dat de tot nog toe door de 
priester inachtgenomen reserve 
als niet-meer-van-deze-tijd be-
schouwt en van de priester te 
zeer een mens wil maken, die in 
alles aan de anderen gelijk Is, 
mag de steen niet werpen naar 
de priester alléén, maar moet ook 
een gemeenschappelijk gewetens-
onderzoek verrichten. 

GELINDEN 

.I. BROUWERS pr. 

Bij uitzondering drukken wij hier 
een stuk af, dat als „Ingezonden" 
blijkbaar geweigerd werd door De 
Tijd. 
Pater ter Steege 5.1 opponeert 
tegen een artikel in genoemd 
dagblad van L. van Werech over 
het celibaat. 

VERKAALDE ASKESE 

De eerwaarde Heer L. van Wersch 
pr. heeft dus bewezen dat er 

inderdaad een „crisis" bestaat. 
Daarmee voldeed hij aan de ver-
wachtingen uwer Redactie en heeft 
hij recht op waardering vooral 
ven ben die daar nog onkundig 
van waren. 
Toch blijft er enige twijfel bestaan 
aan het nut van deze bijdrage. 
Men vraagt zich nl. af, of ook 
deze eerwaarde Heer niet bezig 
is om het verschijnsel der „ver-
kaling" te doen doorbreken in ge-
bieden die voor de „minsten der 
Mijnen" tot dusver „heilig" wa-
ren. 
Komt in deze bijdrage wel vol-
doende tot zijn recht de eenvou-
dige menselijke waarde der 
„trouw"? Schaart hij zich niet te 
kritiekloos onder de rangen van 
hen die reeds zo talrijk voor 
beeldbuis en krant de grote trom 
roeren, maar die „een bijna on-
geneeslijke allergie hebben over-
gehouden voor alles wat een as-
kese herinnert" (Fortmann, Volks- 

krant 26.2.66). 
Doet LvW wel voldoende recht 
aan het gebedsleven door te stel-
len dat deze eeuwenoude prak-
tijk alleen maar thuis hoort in een 
„supranaturalistische opvatting" 
die „theologisch" onjuist zou zijn. 
Is uw woordvoerder niet met zich-
zelf in tegenspraak, als hij stelt 
dat „de genade niet elke men-
selijke strijd of inspanning over-
bodig" maakt? Met de bekende 
kreet dat het de taak der genade 
niet is „het werk van de natuur 
te vervangen", kan men zowel de 
negatieve kant uit als de positieve. 
Over de eerste (de negatieve kant) 
worden wij door onze communi-
catiemiddelen reeds al te rijkelijk 
voorgelicht; dat achter onze „con-
dition humaine" ondanks haar 
misère" toch ook de „grandeur" 

bezit waardoor natuurlijke midde-
len een rol kunnen spelen bij het 
werk der genade, komt bij LvW 
niet voldoende tot uiting. (Men 
denke slechts aan Pascals: „pre-
nez de l'eau bénite!) . 
Trouw aan het „gegeven" woord, 
trouw aan „gebedsleven", is o o k 
een kwestie van wil avo rm in g. 
Als een getrouwd man niet Iedere 
dag met deze vrouw getrouwd 
w i I zijn, als hij haar verwaarloost, 
geen weg w I I zoeken om haar te 
boeien, dan breekt zijn trouw 
vroeg of laat, openlijk of in het 
geheim en blijft hij even eenzaam 
als de eenzaamste pastorie-be-
woner. Hij zal dus door heel 
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als voorwaarde voor hun priester- zich niet, na jarenlange voorbe- VERKAALDE ASKESEschap. Het oelibaat weegt hun reiding en proeftijd, door geiofte
steeds zvvaarder. Zij kunnen de vrijwillig verbonden heeft in de
strijd niet meer aan, of menen maagdelijke staat te blijven Ieven.
zulks aithans. Alsof het Rijk der Alsof het priesterscha ' t - . .. . V

hemelen geen geweld meer Iijdt. ders meer‘ zou zijn dpanmiesn agf BU uitzondermg drukken WU h'er krant 26266)‘
Alsof de Heer, die gezegd heeft; ander ambt, dat men desgewenst een stuk af, dat als ,,|ngezond»en" Doet LvW wel. voldoende recht
w;.zOnlij@r h|\€ii_i kunt gg nidets!”,Dhu|r‘1 lgan neer|e%gen om iets anders te hhjkbaar geweigerd werd door De aan het gebedsleven door te stel-
zgn rac zou ont ou en. oo eginnen. uggereert men in som- _

vergeten zi_j niet, deze kracht te mige kringen zelfs niet, dat een l;Ud' k:3.n dat deze Gem/YenOude.prak
vragen in het gebed? ,,Vraagt en uittredend priester maar liefst een Mter ter Steege SJ Oppmeert wk aneen maar thuls hoort In een
gij zuit ver!<rijgen!” heeft de Heer afscheidsreceptie zou moeten ge- Mtge" een artikel in Qememd ~$UP|'a"atU"a“Sti$Che Qpvattingn
beloofd. Lukt het dan met \b|eden- ven? De oorzaak van de toespit- dagblad van L. van Wersoh over die ,,theologisoh” onjuist zou zijn.
kelgk wanneer prlestercandrdaten srng der celibaats-prohlematiek het Cehbaa-t_ gs UW Woordvoerder met met 25¢}-1-
op de vooravond van hun wndmg, moet voor een zeker met onbe— if . I h..
bekennen,zeIden~;of nooit hun bre- langrijk deel bij de gemeenschap ze m tegenspraak’ as U Ste“
vier te bidden? Nochtans een zwa- gezocht vvorden. \/oorzeker, het is F" O "d dat M59 Qenade niet 9 I k 9 men"
re plicht voor eike priester! Of niemand geoorloofd, een mede- selijke strijd of inspanning over-

VERKAALDE ASKESEhapert er iets aan de seminarie- mens te oordelen of te veroor- bOd;g~ maakt? Met de bekende

Opleldmg? delen Aileen God’ die harten en De eerwaarde Heer L van Wersoh kreet dat het de taak der genadeDaarbij komt dat de, vooral jon- nieren doorgrondt, kan hier de
pr heeft dus bewezen dat er niet is het werk van de natuurgerew olerus steeds Iosser wordt juiste maat van schuld bepalen. - ~

mh zijn gedragingen. Hij laat En ook voor een priester die zijn inderdaad een “crisis” bestaatr te vervangen", kan men zowel de
SQ utsmure“ Van?“ W?Ik9 mt “O9 'deaa| QFWQUW Wordtr m099"__en é Daarmee voldeed hij aan de ver- negatieve kant uitals de positieve.
*9‘? a|S..b?S.Chermmg dlenden voor moeten .We . Op de goddeluke waohtingen uwer Hedactie en heeft Over de eerste (de negatieve kant)zgn vrgwrlhg-ongehuwde staat. In barmhartrgherd hopen en daarvoor
naam van de medemenseiijkheid bidden.Maar,objectief beschouwd hU '”eCht OP Waarderlng VQ°"a5 Wmden WU C109!” Qnza ¢OmmUl’"'
traoht hi] in alles gelijk te Worden moeten wij de zaak noemen zoals van "hen die daar nog onkundig catiemiddelen reeds al te rijkelijk
aan de leken en rs er zlch vaak ze rs en zoals Mgr. Bekkers ze ’“ van Ware“ Voorgegicht; dat echter Qnze “Con-
niet van bewust dat hi] zodoende op de kansel in Eindhoven e- .. . .. .. . ,,
de Weg effent voor de verste noemd heeft: een dmeVigeAZa%k_v Toch blrjft er enlge twgfel bestaan drtlon humame ondanks haar

‘
an ~ I \ 1! d ll

aan het nut van deze budrage mlsere toch ook de ,,gran eurkonsekwenties. Zo komt hi] er Een volk, zo luidt een oud gezeg- ~ r H

tenslotte toe, ook de laatste kon- de, heeft de priesters die het ver- Men vraagt zich hi. af, of ook bezit waardoor natuurlijke midda-

::E\A:;r,;3§;n::§Za%<ZT5'l:Vg;:gnnénta£: fggraegg glglgr iitbrglft Qkiz? deze eerwaarde Heer niet Ioezig len een rol kunnen spelen bij het

gaan beschouwen, zonder hetwelk de maagdelijkhheid van dg pries- is Om het Verschi-jnsel der “Var” Werk der genade’ komt bu LVW
zijn mens-zijn niet ten volle tot ter, dat de tot nog toe door de kalingu te doe" d@Ql’b"eken in 99' met Voldoende tot Uit""9- (Men
ontplooiing komen kan. De Iaatste priester inachtgenomen reserve bieden die voor de ,,minsten der denke slechts aan Pascale; ,,pre-
en definitieve stap lijkt hem dan als niet-meer-van-deze-tijd be- MU-n€n~ tot dusver» Hhe;|ig~ Wa_ nez de yeau bénite!)
onontkomelijk. schouvvt en van de priester te ,.
Dat alles wordt hog in de hand zéér een mens wi! maken, die in Fen‘ ' Tmuw aan het ”9e9eVen- Woord’

- -| IF I k
gewerkt door het feit dat ook alles aan de anderen gelijk is, Komt an deze bgdrage wel vol- trouw aan ,,gebedsIeven , IS oo
dedwereld meer en. meer het uit- - mag de steen niet werpen naar doende tot zijn recht de eenvou- een kwestie van wilsvorming.
tre en van een prrester als een de prrester alleen, maar most ook dige mensew-ke Waarde der A|S een getrouwd man niet iedere
normale zaak b ' t t b h - " _

egm e esc Ou een gemeenschappeluk gewetens trouw“? Schaart h zich niet te dag met deze vrouw getrouwdwen. Sprak men vroeger met af- onderzoek verrichten. "
keurin over een riester die zi_jn kritiekioos onder de rangen van wll znn, als hu haar verwaarloost,9 P

Priesterschap Vaarwel ZEL thans hen die reeds zo talrijk voor geen weg wli zoeken om haar te
spreekt men van een priester die b ]db- k td t t b - d b kt -- t

epriester bij zijn wijding niet een
onuitwisbaar merkteken in zijn ziel geneesiijke allergie hebben over-» geheim en blijft hi_j even eenzaam
geprent kreeg dat hem “priester
in eeuvvigheid” maakt. Alsof hij J. BROUWERS pr.

gehouden voor alles Wat aan" as- als de eenzaamste pastorie-be-
kese herinnert" (Fortmann,Volks- woner. Hij zal dus door heel
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. 11 EENPRDGRAMMAVANPAUSPAULUS,,menseIijke middeien" iets moe- ,,dorheid” of eenzaamneid Wie

ten "Wmen"- De Qenade bi] het deze trouw niet in praktijk heeft
sacrament des huwelijks ontvan- weten te br ' - . . ,. .. ,.

gen, maakt O O k Vow de gehuW_ mke §i';%:nW':in;e 9986:2236 tiidens de p|€Ch’£|Q9 zitnng van het Conoilie op 1_8 nov. I965 heeft

de "niet elke menseluke Smjd of dat het he’m i-"aims Paulus het Conoilie en d_e hele Kerk, dus OOK ons, tO€g€Sprr)-

mspannmg Overbodignu Van Wemkse Mai] en een Drogramma ontvvikkeld voor all<-3_ Qeiovlgon. Allen die

trouwde mensen vmden WU. het nalaat de mergseluke mis gelovigen vvillen leven, mogen daarom dit programma HES hun

iiigen ievensopgave besohouwen in deze post-oonoiliaire tijd.
Vanzelfsrekend dat ZU ,,natuur- gebruiken die door de‘ genade
lijke middelen" hanteren en wil niet o b d‘" " d " .. . . .

Ver O '9 Wor en gemaakt ' like t|_|d van onrust, diskussie en onzekerheadIen hanteren om hun huwelijk Het tekort in LvW’s bijdrage is
\r;\|/et te laten mislukken. dan ook, datzijn betoog hebegrip .,,,iNaar ons oordeel heeft het Conoilie drie versohillende geestes-

aarom zou voor een priester ,,spiritua|i1:eit” een verkaling Iaat Vnioudingen in Ons opgewekt.
eze menselike t d‘ - is

'
. .delcongzon 'Eun\:0_<>r’E 0nd§rgaan,, waardoor het een De eerste vvas die van enthousiasme . .. met de droom van een

ame, émmig ikirakter krggt, dat soort messianisme; een soort lente streek vanaf het begin Iangs

Waar geen w il is is er ook k 3 Wezzn U e Structuren m|S_ auer harten
, geen en van d't' '

_ .

e Con Hon huma'ne' Toen kwam de tweede fase: die van de aktiviteitenz het werd ge-
We9- Door de leer van 19 eeuwen as- .. .

Wordt het geen tijd om met onze kese en mystiek op betwistbare kenmerkt door j[_a|rUke kv\_/estles eh moellukheden ' H b
Maar tezelfdertgd werd in sommige sektoren van de open are

Daedagogie op middelbare scho- grondpn We - ., g te wuiven en door .
_

Ien ' ' t k ' ~

’* mening ailes bediskussieerd en besohouwd als onderwerp van
en seminaries erug te eren enige in het mensbeeld veranker- d_ k H h h I k kk Id

0 een gezond vO|untar,S_ de Wetmatigheden Voorbu te zien, iS ussle. a es SC-86!“! un Pnoel I_j en ingewl ed,lc!?_|e s onh;

'2 - . ..m e. is de verwarring der geesten dreigt hI_j de verwarring van het
snapte aan hun pogingen tot kritiek en aan hun onge u ige zuo

hernieuwinniet 9r°°t 9en°99 Om eindelijk ohristenvolk te vergroten. ‘ ii naar 9;

38:/ea n P 0 P U I a i F 9 dingen te Het standpunt van uw Redaotie
zeggen? Wordt ooit de reikte - volgens uw eigen bi]-

zohuldvraag aan ide orde gesteld, sohrift - niet verder dan het bewijs
an mag men die niet allereerst Ze Ieveren, dat er een crisis be-

zoeken bi] de ,,ambt-neer-leggers” staat,
maar veeleer bi_j hen die ze heb- Het is te betreuren dat uw gees-
gen opgevoed. telijke woordvoerder geen enkei

e “W” tot trouw aan het ~99‘ beWU$ \/an pastorale bewogenheid
goven woord", aan ,,geeste|ijke toont en niet de geringste poging
‘fefenlngenni aan ~VI"UWi||i9 op heeft gedaan om de ergernis weg
zich genomen verp|iohtingen"v te nemen die bi] vele eenvoudigen
moet - zowel binnen als buiten als een kanker voortwoekert.
het huwelijk - o 0 k gesterkt wor- -Z55-[-
den door training om te volharden
in uren van ,,troosteIoosheid”, P, |\/|_ TER STEEGE S_J_

.-_ Q ,....,
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er ontstonden onrust, tegenstrijdige meningen, vrees, vermetele
daden, willekeurige standpunten;

hier en daar ontstond tvvijfel, zelfs over de fundamenteie normen

van de vvaarheid en van het gezag; ‘

totdat de stem van het Conoilie begint te klinken: kalm weliswaar
maar weloverwogen en plechtig. Nu eohter tegen het einde van het

Conoilie, zal dit in beknopte maar bemoedigende woorden aan-

kondigen, hoe de vorm moet zijn van het leven van de Kerk.

De diskussies eindigen, het werk gaat beginnen

,,\/\/ij komen thans aan de derde fase; die van de resoluties Waar-

door de oonoiliedeoreten aanvaard en uitgevoerd Worden. Hierop

moet ieder zioh voorbereiden. De diskussies zijn nu geéindigd, de

geest gaat haar werk doen. Na het omploegen van de grond volgt
de bebouvving ervan, die methodisch en ordelijk dient te gesohie-
den. De Kerk past zioh aan de nieuwe riohtlijnen aan, die het

Conoilie haar gegeven heeft. Zij vvorden gekenmerkt door de

trouw, door de hernieuwing, dat wii zeggen door een duidelijker
bevvus’tzi__in van de kerkelijke gemeensehap, van haar bevvonde-
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renswaardige struktuur, van de grootse Iiefde die cie hiérarchische [i E L0 H FS BR I EVEN 1

gemeenschap van de Kerk meet verenigen, stimuleren en heiIi-
gen ' Televisie-uitzending van de K.R.Q.. nandeien, echt reeei is onze Iiefde-

’s avonds 29 aprilz ,,GeI0ofsbrie- wij hebben ailes over boord ge-=

ven“ met medewerking van de gooid- tenminste er een streep
~

. " I tpaters Iesulten Veelenturi‘ en Her'- onder Qezet - De Qemeenp aa 5
. demenselijkheid“ was de on-W ' ' - mans. "meaarm de vermeuwmg bestaat, het zg. aggicrnamento dergrond Van het betvoog‘

,,Dit is het ogenblik van het ware aggiornamento, dat onze vo0r- Het Qetuigems Va“ een andefe
ganger Joannes XXIII heeft voorspeloi. \/olgens het oordeel van Ten tonele vvordt gevoerd zogen- dame, bi] wie het jonge Istel in-
zijn raadgevers heeft hij aan dit vvoord zeker niet die betekenis de moeder en zuigende baby. vvoont (,,jammer, maar misscnien
gegeven, die sommigen eraan trachten te geven, en die zou t0e— Die niet gedoopt is, omdat de veranderen ze later van menmg,
staan om voigens de mentaliteit van ole wereid ai Wat de Kerk kathgliekg Vader en mgeder n0g~ de Paus is het aierhoogste gezag
betreft, dogmas, wetten, insteliingen, traciities, te relativeren, ter- ai bezvvaar hebben tegen de kerk ,,En de Curie?" - ,,Nu ia, vie Cl!!-

wiji dit woord toch een zo Ievende en sterke betekenis heeft van die hun iets ergs heeft aange-» rie .... ..”) vermocht geenszlns ‘me

ole standvastigheid van de Ieeren van de strukturen van de Kerk, daan, namelijk hun een schuid- totaal-indruk van deze uitzending
dat deze het tot het funciarnentele idee heeft gemaakt van haar complex heeft bezorgd (ze wa- om te buigen tot eenlmeer‘ _P0$I"

denken en handelen. ren eerst jareniang verioofd) tieve steilingname véor Chrlstus

Aggiornamento zal dan ook voortaan voor one de betekenis heb-= ii jélijk geioofi WU [even met en selijkheid” triornfeerde, zij het
ben van een diep doordrtingen in de geest van het Concilie en net voor eikaar, Christus komt niet oian ook op haar manlerz televi-
getrouw toepassen van de richtitijnen die het op zo een uitste- I in Frage, one handeien is Ggds sionair.
kende wijze heeft opgesteid. Wij zijn van mening, dat de nieuwe
geest van de Kerk zich in deze Ii_jn moet ontwikkelen. GeesteIi_jk-
heid en gelevigen zulien er een prachtig geestelijk werkprogramma

I

vinden voor de hernieuwing van hun leven en van hun aktiviteiten
volgens de geest van Christus de Heer”.

_.. VERZOEKOproep om te getuigen van de waarheid i

,,Om dit te bereiken nodigen vvij onze broeders en zonen -- hen Aangezien ha (ms met ,neQ,. 1'n0g‘elk is CQNFRONTA_
nl. die Christus en de Kerk Iiefhebben -- uit om samen met ons TIE gratis te Mi]-van toezendpns Wagen van onze lg-
openlgker te getuigen van de waarheid IFI de betekenis waann die Om niet reeds mm gmtem 58,1,»-“gen

I. ons geluk“ Iigt niet in het chris- Kerk en doopseli de ~medemen' I

Christus en ole apostelen deze hebben overgeieverd; en ciaarnaast
om onze ijver te tonen in het naieven van de kerkelijke discipline

,_._-IeA§~!'5_--_Qi

steunclen - een minimum—Z17§ldTa*g9 van JC6=" per Jaar’ e
en in het streven naar een innige en harteiijke eenheid welke one I >'l'01‘t@n VOOR 15 JUN] OP
alien, als Iedematen van Inetzelfde Iichaam, vertrouwen schenkt
en solidair maakt”.  
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- STRAAT, NIJMEGEN, MET VERMELDING ,,CONFRONTA-

(cf. Paus Paulus, zitting Concilie I8 nov. I965, K.A. 1966, kk 241-2). I ' HEM‘ DANK U!
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DE 5e BUHINNE
 

Na Raam (jan. ’66) signaleert nu ook Te Elfder Ure de ,,vijide
colonne“. ,,Het is tegenwoordig niet 20 moeilijk voor een ka’cho-
iiek, binnenskamers te verklaren, dat hij niet meer in de godheid
van Christus of in de pauselijke onfeilbaarheid gelooft; niets
beiet hem met deze overtuiging 's zondags naar de kerk te gaan,
bestuurslid te blijven van katholieke organisaties of docent bi]
net katholiek onderwijs. De moeilijkheid begin’: pas, als men gaat
beseffen, dat men niet meer in de godheici van Christus of in de
pauselijke onfeilbaarheid gelooft en zich dus niet meer ais lid
van de katholieke kerk kan beschouwen.

Er zijn er, die hun aanblijven vercledigen met hun bedoeling, de
aan de gang zijnde kerkhervorming te bevorderen. Zij willen
aanhangers winnen voor hun nieuwe inzichten en de kans daarop
is groter bi] een betoog van kathoiiek tot katholiek dan bi] een
doorsnijden van cie banden” (E. Brongersma. Te Eifder Ure mrt.
’66).

,,WELBEWUSTE DVEBTREIJING”

,,|-lei: wordt geen zeldzaamheid in een gezelschap van geboren en
getogen katholieken, die stuk voor stuk geinteresseerd zijn in het
geioofsleven en bekommerd over het lot van de kerk, te ver-
nemen, dat de een niet aan de onfeilbaarheici van de paus ge-
Iooft, een tweede niet aan de werkelijke tegenvvoordigheid in het
altaarsacrament, terwijl een oierde de godheid van Christus in
twijfei trekt en een pater de hele catechismus rirnram noemt. Nog
veei sterker Iigt hetiop het gebied van goed en kvvaad. Moraal
vvordt gezien als een algemeen menselijk probieem. Er is geen
speoifieke christelijke of katholieke moraal en van een dvvingende
autoriteit van de kerk is op dit terrein niet veel meer over.”
,,Er zijn natuurlijk altijci gedoopten geweest, die niet onderhielden
vvai: de kerk ,,op straffe van dooclzonde“ had voorgeschreven.
|\/iaar dat gebeurde dan uit gemakzuoht of slapheid.”

,,T<-agenwoordig onicmoeten we ook actieve, zich in reiigieuze zaken
verdiepende mensen, die deze geboden weibewust en we!over-
iegd overtreden." (E. Brongersma. Te Elfder Ure, maart ’66).
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