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Confrontatie was reeds ter perse, toen 18 augastus het com-
munique der Nederlandse B isschoppen werd gepubliceerd. Het
iverbrelcen van het ’stilzwI§jgen’ -- ondanks de verlclaring,
luttele dagen geleden, van Mgr. de Vet, die althans in de
verbreking daarvan ter bemoediging van Je geloofsgetrouwen,
door sommigen ten onrechte ’c0nservatieven’, door ancleren,
nag meer ten onrechte ’integralisten’ genoemd, geen heil zag
—-—~ betelcende voor zeer velen een hart oncler de riemr, waarvoor
zij clanlcbaar Het was een gelulckig besluit om zich als
bissc/wppen openlzjk, ter bevestiging van de gel00fswaar-
heden, in de controverse te mengen. Laten hopen, dat hun
woord méér aanspreelct dan de vele pausrelijke‘ vermaningen
en aanbevelingen, wellce hier te lande in pubiliciteit en ver-
lcondiging helaas al te weinig tot haar recht kwamlen.
’R0ma locuta, causa finita’ »- is in Neclerland al lang green
axioma meer. En het zou naief te Jenken, dat nu, na het
bisschoppelzjlc woordz, de icons af zou Maar zonder twijfel
zal het er toe bzjolragen om de koers van ole zogenaamde ’dia-
loog’ - die tot nog toe vaalc een publicistisch monopolistische
monoloog was - in cle goede richting bzgj te stellen.



HOMO SUM ! 
'Ik ben een mens!' Als er één gedachte is, die ons levenspa-
troon en onze cultuur in haar ban houdt, dan die van het 
mens-zinz. 
Het mens-zijn is onze glorie en onze zwakheid: de gevallen 
mens met de goddelijke vonk in zich. 

In deze tijd bezinnen wij ons weer eens op allerlei waarden de 
mens betreffende. Wij laten de mens, schuilgaand in de massa, 
toch de mogelijkheid tot zelfverwerkelijking. Wij schermen 
het individu af tegen de massaficering. Wij streven er harts-
tochtelijk naar elkaar te helpen, goed voor elkaar te zijn, 
verdraagzaam, begrip voor elkaar te tonen. 

In een wereldwijde solidariteit zoeken, wij de barrières van 
ras, religie en klasse te slechten en pijnlijk ervaren. wij telkens 
liet falen daarin. De hoop blijft. 
Op de keper beschouwd, is dat allemaal oud-Christelijk erf-
goed, dat wij weer von binnenuit moeten laten oplichten en 
warmte laten uitstralen. 

Een groot menselijk ideaal is het streven naar perfectie, ruim 
vervolmaking. Politiek, economie, sociale zorg, techniek, we-
tenschap, kunst zijn er nol van eo ook de sport stremtnam 
perfectie. 
Een betere, een veel betere wereld willen wij bonus,. De 
mens is in opmars. 

Toch zijn er grenzen. Want een mens is toch ook maar een 
mens. En God zelf trok die grenzen. We hunnen enorm veel 
en nog veel meer niet, 

Het perfectioneren van zichzelf, en indirect van onderen, is 
een bekend Christelijk ideaal: verbeter de wereld begin bij 
jezelf! Niet echter het perfectionisme, het wettisch perfec-
tioneren om perfect te zijn. Veeleer het blijm oenige,omarm-
dende, verstandige streven naar zelf-vernam« kin g. 

Als wij onze grenzen onderzoeken, dringt de at Impact nkheirl 
van God tot ons door. Niet de afhankelijkheid 1111 	Imeclor 

ten opzichte van zijn broodheer, maar van het kind ten aan-
zien van zijn vader. 

Bij het streven naar betere mensen en een betere wereld 
kunnen wij op de Vader rekenen in onze eigen beperktheden. 
Spiritueel en moreelzijn wij zo vaak onderontwikkeld, nood-
gebied. Gelukkig, dat de Kerk ons ontwikkelingshulp biedt 
volgens Gods ontwikkelingsplan, dat naar de toekomst van elk 
van ons en naar de toekomst van de hele mensheid gericht is. 

Bijzonder in deze tijd hebben wij extra moeite om de juiste 
koers te houden, de juiste dosering te vinden, op en neer 
geslingerd als we woeden als amfibieën tussen geest en ma-
terie. 

Mgr. Graber, de moedige bisschop van Regenburg kenschetste 
de ketterij van onze dagen, die helaas meer en meer de Kerk 
binnendringt, als horninissne, waarin de homo de plaats van 
God wil innemen. Welk een caricaturale situatie! 

Velen van ons wankelen, velen van nes zijn bekommerd ook 
om de jeugd, de jeugd waarvan de besten moedig, edelmoe-
dig en eerlijk zijn en welke jeugd schreeuwt om idealen. Men 
biedt haar al te vaak idolen, 

De Kerk staat achter elk goed streven de mensheid te ver-
heffen. Een super-mens wordt op zijn best een robot of een 
bourgeoisie-Christen. 

Wie het goed voor heeft met de mensheid, moet toch be-
denken, dat zij open snoet staan voor God, gericht zijn op 
God. Een ,wereldbeschouwing, als het hoininisme, waarin de 
mens centraal staat, heeft geen positief toekomstbeeld meer. 
Zij doolt naar de steeds terugwijkende horizon. De zin van 
het aardse gebeuren, is deze mensen niet meer duidelijk: het 
ons door de Openbaring geleerde eindpunt, dat noch ligt in 
de mens als enkeling, noch in de collectiviteit, maar in de 
Godsontmoeting. 

Het Provinciaal Concilie, dat wij spoedig gaan meebeleven, 
zal een confrontatie worden met het hominisme, dat tot in 
het Heilige is doorgedrongen. 

J. BONGAARTS 
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Behoort gij 
tot de laatsten? 

TOESPRAAK VAN Z.H. PAUS PAULUS VI TIJDENS DE 

ALGEMENE AUDIËNTIE TE CASTEL-GANDOLFO OP 27 JULI 1966 

Geliefde Zonen en Dochters, 

Zoals al degenen die zich, hetzij binnen of buiten de Kerk, door 
het grootse gebeuren van het Oecumenisch Concilie verplicht 
voelden zich te bezinnen op het wezen en de zending van de Kerk 
zelf, zult gij u ongetwijfeld hebben afgevraagd: wat doet nu eigen-
lijk de Kerk? Wat is haar zending? Waarin bestaat nu precies haar 
activiteit? 

Al is het niet moeilijk op die vragen een antwoord te geven, toch 
zijn die antwoorden van geen gering belang en gewicht. Het ïs 
duidelijk, dat de Kerk leeft en werkt voor de voortzetting en de 
uitbreiding van de zending zelf van Christus. Het fundamentele 
idee, dat aan heel de leer over de Kerk ten grondslag ligt, is dat 
van een voortzetting. De Kerk is een verlengstuk, een ontwikke-
ling van het Evangelie. De Kerk brengt Christus in de tijd, in de 
eeuwen, in de geschiedenis, en zij is op weg naar de uiteinde-
lijke, de eschatologische ontmoeting met de verheerlijkte Chris-
tus. Een woord van de Heer bemoedigt haar: 'Ik ben met u, alle 
dagen, tot aan het einde der wereld' (Matth. 28, 20). Maar die 
voortzetting is niet zuiver statisch, star en conservatief. De Kerk 
vormt geen in-zichzelf-opgesloten instituut, zij is geen instelling 
die alleen maar bezorgd is om zich te verdedigen, die enkel uit 
is op zelfbehoud. De Kerk is gesticht om te getuigen: 'Gij, - zo 
sprak de Heer tot Zijn Apostelen, alvorens Hij ze uitzond, - gij 
zult Mijn getuigen zijn 	tot aan de uiteinden der aarde' (Hand. 
1, 18). De Kerk is er voor bestemd zich over heel de aarde te 
verspreiden, zij is gesticht voor heel de mensheid, zij is univer-
seel, d.w.z. katholiek. 

We dienen ons goed te bezinnen op die roeping welke de Kerk 
van nature eigen is en ons te herinneren, hoe de Heer gewild 
heeft, dat wij haar zouden zien als een zaadkorrel, die uiteraard 
moet ontkiemen, groeien en vrucht dragen; of als een gist, die 
heel de massa doordringt, doet rijzen en zwellen, en dle heel die 
massa haar smaak geeft. 

De Kerk is van nature apostolisch, d.w.z. missionair. Daarmede 
bedoelen Wij, dat zij steeds in de weer is en al haar activiteiten 
inzet om haar heilsboodschap, haar levensopvatting en wereld-
beschouwing, haar Evangelie te verspreiden. 

Wat doet dus de Kerk? Het is duidelijk: zij spreekt, zij preekt 
Christus' leer, zij doordringt de geesten van die leer, verspreidt en 
verkondigt ze. Wat haar in het oor gefluisterd werd, verkondigt 
zij van de daken (vgl. Matth. 10, 27). Waar zij leeft, waar zij zich 
gevestigd heeft, waar zij trouw is aan Christus' opdracht, heeft de 
Kerk een allereerste en onontbeerlijke taak: zij dient het Woord 
Gods te verkondigen. Het geloof, de wortel van heel het doctri-
naire en morele stelsel van het christendom, eist die verkondi-
ging, eist die prediking, want 'Het geloof - zegt St. Paulus - ont-
staat door de prediking, fldes ex auditu' (Rom. 10, 17). De cate-
chese - een nauwgezette, getrouwe, orthodoxe, niet willekeurige, 
niet veranderlijke catechese - is haar eerste plicht. Aan de liturgie 
van de Eucharistie gaat die van het woord vooraf. De Kerk is 
de voortdurende, zuivere en gezaghebbende echo van 's Heren 
onderricht. De Kerk is een apostolaat, een school, een 'voort-
planting des geloofs'. Zij vormt een' krachtinspanning die grenst 
aan koppigheid (herinnert gij u de Apostelen? 'Non possumus 
non loqui', wij kunnen niet zwijgen: Hand. 4, 20), een krachts-
inspanning die zelfs de offerdood niet schuwt (herinnert gij u 
St, Stephanus? En wat zijn de martelaren anders dan predikers, 
wat zijn zij anders dan getuigen van het Evangelie met hun 
bloed?). 

Er zou aan deze simpele overwegingen geen einde komen, als 
-wij met aanhalingen van Concilieteksten zouden willen be-
wijzen, hoe en hoezeer de Kerk in haar verheven daad van zelf-
onderzoek tijdens de plechtige tweede Vaticaanse Synode deze, 
haar eigen en fundamentele zending: apostolisch, missionair, uit-
breidingsgezind te zijn, heeft bekrachtigd en tot uitdrukking heeft 
gebracht. 'De Kerk, die leeft in de tijd, is van nature missionair', 
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verklaart het Concilie-dekreet 'Ad Lentes' (No. 2). 
En wat aan het recente Concilie een eigen karakter geeft, gij 
weet het, is de erkenning van de roeping welke zich uitstrekt tot 
alle gelovigen, de erkenning van de plicht die deze inderdaad 
hebben om 'met woord en daad het geloof als ware getuigen van 
Christus te verspreiden en te verdedigen' (Lumen Gentium, 11). 
En die erkenning wordt door het Concilie nader bepaald, waar 
het de apostoiaatebeoefening ook voor de katholieke leken tot 
een recht en plicht verklaart (ib., 33; Apostolicam actuositatem, 2, 
3, enz.). 

Deze wonderlijke en, in zekere zin, nieuwe leer wijst ons op het-
geen de Kerk doet. Zij roept namelijk de mensen op, onderricht 
ze, sterkt ze, zet ze in beweging, laat ze actief deelnemen aan 
haar heilszending, roept in hen het bewustzijn wakker van een 
gemeenschappelijk messianisme en bevordert in ieder van hen 
de toewijding aan de zaak van Christus, niet als droomde zij van 
verovering en machtspositie, maar als gedreven door haar liefde 
voor alle levenden, en tot eer van Gods rijk. 

Hier zouden Wij eenieder van u de vraag willen stellen, of gij 
aandacht hebt besteed aan die nieuwe apostolische vurigheid die 
zich thans van de gemoederen dergenen die zich katholiek noe-
men moet meester maken en die allen in staat moet stellen tot 
een nieuw en positief getuigenis voor Christus, Dat zou het 'post-
Concilie', dat zou de vernieuwing, dat zou het aggiornamento 
moeten zijn waar het Oecumenisch Concilie om vraagt. 

Wat dit laatste betreft zullen u twee verschillende en uiteen-
lopende verschijnselen opvallen, Op de eerste plaats het ver-
schijnsel van kinderen der Kerk van wie men zou zeggen, dat zij 
het katholiek-zijn moe zijn en die van deze periode, waarin het 
praktisch leven der Kerk wordt herzien en opnieuw geordend, 
profiteren om alles in discussie te stellen, om systematisch en 
afbrekend kritiek uit te oefenen op de kerkelijke tucht, om voor 
het christendom de gemakkelijkste weg te zoeken. Zij willen een 
christendom dat zijn kracht niet put uit de ervaring en de ontwik-
keling van zijn traditie; zij willen een christendom dat zich aan-
past aan de geest die spreekt uit de opinies van anderen en die 
zich richt naar de wereldse gebruiken. Zij willen een christendom 
dat geen verplichtingen oplegt, geen dogma's kent, niet 'kleri- 

kaal' is, zoals zij dat uitdrukken. Kan zich zulk een moeheid in-
zake het katholiek-zijn wel ooit met recht beroepen op het Con-
cilie? 

Het andere verschijnsel, daarentegen, is de ontdekking die men 
doet en de vreugde die men smaakt: katholiek te zijn. En met die 
vreugde gaat hier dan de frisse energie gepaard die in zovele 
harten verlangens, verwachtingen, voornemens en een onver-
schrokken moed wekt met betrekking tot nieuwe apostolische 
werkzaamheid. Het Concilie heeft een generatie van wakkere 
geesten opgewekt die de stem van de Kerk - een stem die hen 
roept en dringend uitnodigt tot een grotere apostolaatsinzet - heb-
ben vernomen; die zich van de kuddegeest, de lijdzaamheid, de 
berusting, welke zoveel mensen in onze tegenwoordige wereld 

geestelijkerwijze tot slaven maakt, hebben weten te bevrijden; 
die zich offers hebben opgelegd - sommige zelfs grote offers -
om zich beschikbaar te stellen voor de goedbegrepen activiteit 
van de Kerk. Sommigen zijn er niet voor teruggeschrokken hun 
leven aan Christus aan te bieden (het verschijnsel van de late 
roepingen is veelzeggend en iets moois). Anderen, ook leken -
soms een gehuwde man en vrouw - zijn naar de Missielanden 
vertrokken. Weer anderen, die zich reeds gebonden wisten aan 
een vaste werkkring, hebben besloten tot een diepgaande geeste-
lijke vernieuwing en tot een edelmoediger, meer kerkelijk-gerichte 
activiteit; zij hebben voor 'de heiligheid' gekozen'. En de heilig-
heid vraagt thans, zoals gij weet om apostolaatsliefde. 
Geliefde Zonen en Dochters die naar Ons luistert: behoort Gij 
tot deze laatsten? 
Wij hopen het, Wij wensen het u toe met Onze Apostolische 
Zegen. 

(Vertaling uit: L'OSSERVATORE ROMANO van donder-

dag 28 juli 1966, frontpagina.) 

Rome, 30 juli 1966 	 Drs. R. WILDENBORG, a.a. 
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verklaart het CQQQIHQ-dekreet ’Ad Genteg (N0 2)_ kaal’ is, zoals zij dat uitdrukken. Kan zich zulk een moeheid in-

En wart aan het recente Concilie een eigen karakter geeft, gij lake het kath°“ek"Zij" Wei 0°“ met Fe¢ht beT°eP<e" OP het C°"'
weet het, is de erkenning van de roeping welke zich uitstrekt tot Cine?
alle gelovigen, de erkenning van de plicht die deze inderdaad K

hebben om ’met woord en daad het geloof als ware getuigen van
Christus te verspreiden en te verdedigen’ (Lumen Gentium, 11). H9t andere Verschilnseh daarentegen, is de Qntdekking die me"
En die erkenning wordt door het Concie nade,» bepaa|d, Waar doet en de vreugde die men smaakt: katholiek te zijn. En met die
het de apostolaatsbeoefening ook voor de katholieke Ieken tot Vreugde 93315 hier dan de M539 e"9"9ie Qepaard die in Z0‘/9'9
een recht en plicht verklaart (ib., 33; Apostolicam actuositatem, 2, harten Ve"|anQe"\$- Ve"Wa¢htin9en- Voomemens en een Onver‘
3, enz_)_ schrokken moed wekt met betrekking tot nieuwe apostolische

werkzaamheid. Het Concilie heeft een generatie van wakkere
Deze wonderlijke en, in zekere zin, nieuwe leer wijst one op het- Qeesten Opge‘/Vekt die de Stem Va" de Kerk ‘ 99“ Stem die hen
geen de Kerk (1091; Zij mept namemk de mensen Op, Onderricht 1 roept en dringend uitnodigt tot een grotere apostolaatsinzet - heb-
ze, sterkt ze, zet ze in beweging, iaat ze actief deelnemen aan be“ Vermmen; die Zi¢h Va" de kuddegwst» de lildzaamheidi de
haar heilszending, roept in hen het bewustzijn wakker van een berusting, Welke Z0‘/eel mensen in Qnle te9enW°°Fdi9e WeFe|d
gemeenschappelijk messianisme en bevordert in ieder van hen 9e9$te|UkerWUZe tot Slave" maakl hebben Wete" T9 bevrijden;
de toewijding aan de zaak van Christus, niet als droomde zij van die Zich Offers hebbe" 0p9e'99d " $°mmi9e Zens Qmte Qffers "

verovering en machtspositie, maar ale gedreven door haar liefde Om Zich beshikbaar te stellen \/00" de 9°9dbe9|'epe" aCti\/iteit
vQQr alle Ievenden, en tot eer van Gods rUk_ van de Kerk. Sommigen zijn er niet voor teruggeschrokken hun

leven aan Christus aan te bieden (het verschijnsel van de late
roepingen is veelzeggend en iets moois). Anderen, ook Ieken -

Hier zouden Wij eenieder van u de vraag willen stellen, of gij $0m$ een Qehuwde ma" en WWW " Ziln naar de Missielanden
aandacht hebt besteed aan die nieuwe apostolische vurigheid die Ve|”El’0kken- Weer anderen» die Zich l’9ed9 Qebonde“ Wisten aan
zich thans van de gemoederen dergenen die zich katholiek noe- een Va$’E9 WeF|<|<Fin9, hebben be$|°ten t0’! een diepgaande Qeeste‘
men moet meester maken en die allen in staat moet stellen tot Hike Vemieuwtng en mt een ede|m°edi9e"~ meef kerkelijk-Qerichte
een nieuw en positief getuigenis voor Christus. Dat zou het 'p0st- "“ activiteit; ZU hebben \/00'" ‘d9 hei|i9heid' 9ek°Ze"’- En de hemg"
C0nci|ie', dat zou de vernieuwing, dat zou het aggiornamento heid W369’! thans, Z0a|$ 9U Weet Om aP0$t°|aat$“efd9-
mgeten zijn waar het Oecumenisgh CQCi|ie Qm vraagt Geliefde Zonen en Dochters die naar Ons luistert: behoort GU

tot deze Iaatsten?
Wij hopen het, Wij wensen het u toe met Onze Apostolisehe

Wat dit laatste betreft zullen u twee verschillende en uiteen- Ze9e"- .

lopende verschijnselen opvallen. Op de eerste plaats het ver-
schijnsel van kinderen der Kerk van wie men zou zeggen, dat zij (V-Brtlling Mitt! L905-SERVATORE ROMAN0 van‘ dA°"d9"'
het katholiek-zijn moe zijn en‘ die van deze periode, waarin het dag 23 jllli 1966» frvnipagilw-)
praktisch leven der Kerk wordt herzien en opnieuw geordend,
profiteren om alles in discussie te stelien, om systematisch en R0me, 30 Juli 1966 Dr$- R- WILDENBQRQ 3-3-
afbrekend kritiek uit te oefen-en op de kerkeijke tucht, om voor
het christendom de gemakkelijkste weg te zoeken. Zij willen een
christendom dat zijn kracht niet put uit de ervaring en de ontwik-»
keling van zijn traditie; zij willen een christendom dat zich aan-
past aan de geest die spreekt uit de opinies van anderen en die
zch richt naar de wereldse gebruiken. Zij will-en een christendom
dat geen verplichtingen oplegt, geen d~ogma’s kent, niett ’kleri-
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aftonde 
Volgens zijn eigen woorden 'als allerhoogste bewaker en ver-
tolker van het gemeenschappelijk geloof' heeft Paus Paulus op 
11 juli een uitvoerige toespraak gehouden bij de installatie van 
de door hem ingestelde Theologisch Commissie tot bestudering 
van het mysterie der erfzonde. Hij zei o.a.: 

'Het is duidelijk, dat de uitleg die enkele moderne auteurs aan 
de erfzonde geven u onverenigbaar met de authenthleke katho-
lieke leer zal voorkomen. Uitgaande van de veronderstelling, 
die niet bewezen is, namelijk het polygenisme, ontkennen zij min 
of meer openlijk dat de zonde, waaruit zoveel kwaads voor de 
mensheid is voortgekomen, voor alles is geweest de ongehoor-
zaamheid van Adam 'eerste mens', afbeelding van de toekomstige 
'Adam', begaan in het begin van de geschiedenis. Dientengevolge 
komen dergelijke uitleggingen ook niet overeen met de leer van 
de Schrift van de overlevering en van het leergezag van de Kerk 
volgens hetwelk de zonde van de eerste mens is overgegaan op 
al zijn afstammelingen, niet door middel van 'navolging', maar 
door middel van 'voortplanting', 'zij is wezenlijk In ieder aanwezig' 
en is 'de dood van de ziel', d.w.z. de beroving en niet enkel het 
gemis van heiligheid en rechtvaardigheid, zelfs bij pas-geboren 
kinderen. 

Maar ook zal u de evolutie-theorie niet acceptabel schijnen, tel-
kens wanneer deze niet beslist in overeenstemming is met de 
onmiddellijke schepping van alle menselijke zielen door God en 
van iedere ziel afzonderlijk en omdat zij de ongehoorzaamheid 
van Adam, de eerste universele voorouder, niet van beslissend 
gewicht acht voor de bestemming van de mens. Deze ongehoor-
zaamheid mag niet worden opgevat alsof zij Adam de heiligheid 
en de rechtvaardigheid, waartoe hij werd geroepen, niet heeft 
doen verliezen. 

Maar in het Haarlemse bisdomblad Sursum Corda van 26 nov. 
1965, wordt er over die onmiddellijke schepping van alle mense-
lijke zielen en van iedere ziel afzonderlijk met geen woord gerept, 
integendeel: 

„De eerste mens was een wild, bijna beestachtig wezen en 
dit wezen heeft zich nu ontwikkeld tot de verschillende 
mensentypen en rassen die wij kennen.' 

Het bisdomblad is blijkbaar de anthropologische wetenschap ver 
vooruit. Die werkt tenminste nog met hypothesen. 

De Heilige Michael 
Een priester zendt ons een brief. Uit de enveloppe valt een 
strookje papier, waarop gedrukt staat: 

H. 1,..41CHAËL. 

eerste verdediger van Christus' Koningschap, 

bid voor ons 

Het gebed na de H. Mis: H. Michael, verdedig ons in de strijd -
wordt niet meer gebeden. 
Doch in de gehele katholieke Kerk belijdt men alsnog zijn schuld 
voor de Almachtige God, voor de Heilige Maria, altijd maagd, 
voor de H. Michael, enz. 
Voor velen is dat een min of meer gedachtenloze traditionele 
opsomming. Ook voor degenen, die aan het bestaan van de 
engelen twijfelen en zich niet weer maken, dat ze de H. Michael, 
min of meer onbewust tech nog aanroepen. Dergelijke tegen-
strijdigheden kan men - in zeker opzicht gelukkig - dikwijls aan-
treffen, Zo kan men van de kansel horen: God bemoeit zich niet 
met Jan Jansen of Gerda Pietersen. Als je ziek bent, moet je je 
niet tot God wenden, maar tot de dokter (over het 'godslasterlijke' 
van het smeekgebed zie Confrontatie no. 11, pag. 25). Maar de-
zelfde predikant bidt dan na het Credo de 'voorbeden' voor cate-
goriaal of met name genoemde mensenl 

Engelen zijn, zoals de vvèl in Nederland 'afgeschafte' catechismus 
en de niet -afgeschafte katholieke geloofsleer zegt, verheven, 
onsterfelijke geesten, die van God een grote kennis en macht 
hebben ontvangen, die Hem dienen en de mensen bijstaan. In 
de heilsgeschiedenis van het Joodse volk - evenals in het Nieuwe 
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Testament spelen zij een grote rol. Hun bestaan werd door Jezus 
bevestigd. Vaticanum I heeft de definitie van het 4e Lateraans 
Concilie nog een uitdrukkelijk herhaald: 'engelen zijn geen ver-
schijningen of personificaties van Goddelijke eigenschappen, 
maar persoonlijke wezens. 
Het menselijk voorstellingsvermogen - tot de zintuigen beperkt -
schiet te kort om zich een geest zonder lichaam in te denken -
hoewel de eenheid van geest en lichaam, van de denkende mens 
eigenlijk neg groter voorstellingsvermogen eist - en wij daaren-
tegen onze eigen en andere 'geest' gemakkelijk weten te onder-
scheiden van het lichaam. 
De materialische evolutie-theorie — die overigens noch weg 
weet met de 'geest' van het dier, noch met met de geest van de 
mens — blokkeert het geloof in niet-stoffelijke wezens, God inbe-
grepen. Voor de gelovige is de mogelijkheid van het bestaan van 
niet-stoffelijke redelijke wezens echter voor de hand liggend 
- en voor hem is de H. Schrift er de openbaring van. 

Onder de drie door de H. Schrift met naam aangeduide engelen, 
Michaël, Gabriel en Rafaël, is de eerstgenoemde in de taal van 
de Kerk 'vorst der hemelse legermachten', in aardse termen daar-
mede uitdrukkende het hem door de Schepper gegeven gezag 
over de onstoffelijke redelijke wezens, als uitvoerder van Gods 
wil. Iedere poging tot verdere omschrijving mondt uit in onge-
limiteerde speculatieve mogelijkheden - die echter misschien in 
werkelijkheid nog verre overtroffen worden. De Apocalyps is er 
vol van - maar de beknopte leer der Kerk ontsluit het Boek der 
zeven Zegelen niet. Wel houdt zij ons voor onze toevlucht te ne-
men tot de Machtige van de Almachtige, die zij als Schots-Engel 
van de Kerk heeft uitgeroepen. 
Vooral in deze tijd nu de Kerk stormen te trotseren en 'aardver-
schuivingen' te vrezen heeft, moge de H. Michaël meer daad-
werkelijk, meer frequent en meer bewust in ons gebed worden 
betrokken. 

J. A. 
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DE PaU2 
©VER DE C.D. EUCCURE18411E 

In september a.s. is het een jaar geleden, dat de Paus zijn ency-
cliek uitzond 'Mysterium Fidel', over de leer en de verering ven 
de H. Echaristie. 
Het is niet zeker, dat deze encycliek overal met die aandacht is 
ontvangen als haar gewicht vereist. Zeker is wel, dat er artikelen 
van importantie over de H. Eucharistie geschreven worden, waar-
in van alles naar voren wordt gebracht behalve deze encycliek. 
Men moet aannemen, dat de encycliek te weinig gekend is en 
daarom kan het dienstig zijn, ter stimulering van de lezing van 
het geheel, hier te geven een 

Beknopte samenvatting van 'Mysterium Fidel' 

De Paus verwijst allereerst naar wat het Concilie heeft vastge-
legd over de H. Eucharistie in de Constitutie over de Liturgie en 
deelt mede, waarom Hij in het besef van Zijn apostolisch ambt 
thans gedwongen is te spreken en niet zwijgen mag. 
Hij noemt dan 3 punten: de privé-mis, het dogma van de transsub-
satantiatie en de verering van de H. Eucharistie, waaromtrent 
verwarrende meningen worden verkondigd, die de door de Kerk 
gedefinieerde leer op zij schuiven en de ware betekenis van de 
woorden, die de leer verklaren, uithollen (10). 

1) De privé-mis. 

Over de privé-mis zegt de Paus, dat men de waarde van de 'ge-
meenschapsmis' niet zo mag overdrijven, dat men daardoor aan 
de waarde van de privé-mis tekort doet. De privé-mis wordt niet 
alleen door de Paus uitdrukkelijk goedgekeurd, maar hij spoort 
de priesters aan hun macht om aan God het Offer op te dragen 
indachtig te zijn en dagelijks waardig en met godsvrucht de Mis 
te vieren, ook als dit een privé-mis is. (10, 11, 32 en 33). 

2) De transsubstantiatie. 

De Paus wijst hier op het kernpunt van de leer over de Eucha-
ristie, n.l. dat het geheim van de Eucharistie het Kruisoffer, dat 
eens op Calvarië is voltrokken, op wonderbare wijze tegenwoor- 

11 

Testament spelen zij een grote rol. Hun bestaan werd door Jezus
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dig stelt, de herinnering daaraan voortdurend oproept en de heil~
b d k ht t e ast (26) zegt de Paus tenelotte, mag nIet Worden nagelaten te eprekenrengen e rac er van op ons 0 p
De Heer Offert Zich a|duS de paus Op Onbmedige WU-ze in het over de tran.ssubetantIatIe, omdat deze behoort tot ole ge|oofs-

' 54Offer van de Mis door het Kruisoffer tegenwoordig te stellen en punter‘ ( 3"

de heilbrengende kracht er van uit te delen op het ogenblik, waar-
op Hij door de woorden van de Consecratie sacramenteel aan-
wezig komt onder degedaanten van brood en wijn ale geestelijk De paus Wust er Qp, dat de Kathmigke Kerk het gemof in de
Veedee| Ve“ de 9e|eV'9en (34)- Deze te9enWeerdi9he'd Van Qhne" tegenvvoordigheid van het Lichaam en Bleed van Christus beleeft
we’ Zegt de Pelee’ meg men met beperken tot een eymbe|'e"_‘e* door aan dit verheven Sacrament altijd de ereclienst van aan-
tot. een werkdladig teken van Christus geestelijke tegenwoordIg- bidding te schenken, die alleen aan God toekomt (55) en dit niet
heId (39). Al Is, _zo gaat hI) voort, het euchanstlsch symbollsme aneen gedurende de H_ Misi mam. Qok daarbuiten (56)_
ultstekend geschlkt om ons de eigen ultwerklng van dlt Sacra» HU Waagt aan de bisschoppen de Verermg Van de Eucharistie Te
ment goed te doen begrijpen, het wezen zelf van dit Sacmmenll l wlllen bevorderen, want daarop dienen tenelotte alle andere
vvordt er met ‘door verklaardlen V6l’dl,l|ClG|i_]kt (44). Het Eucha- Vormen Van godsvrucht gericht te ZU-n (64)_
rIstIsch symbohsme Ileert ons met - en hlerom gaat het - dat brood HU Spomf aan tot het deelnemen aan hat Misnffer en het Ont_

en WU“ Verenderd 2U“ m Vleee en Bleed (44)- , vangen van de H. Communie, maar ook tot het in de loop van de
!3e_ Peee Zegt heteek “O9 met endere Weerden: Onze Verleeeer dag een bezoek brengen aan het H. Sacrament, dat, zo vervolgt
lS In ZI)n l"9nSh€lCl tegenw.oordIg met alleen aan de rechterhand hn-5 Qp een uiterst Waardige plaats en met de gmotste eeribied
van de Vader, maar ook In het Sacrament van de EIIcharIstIe ~n de kerken moet bewaard Wmden (66): Qok na de HE Mis bujft
(45)- Wine“ WU’ Zegt de Peue deze Wuze van te9e'”'Wee"dl9heid* in onze Kerken Chrietus in waarheid de Emmanuel, ‘God met One’
die de Wetter‘ Va“ de_ newer te bevel‘ geet met Verkeerd Vere (67). De Eucharistie blijft er ale het geestelijk middelpunt van de
staan, dan moeten WU volgzaam luIsteren naar de stem van de’ Darochiegemeenschap, J-a van de gehele Kerk en Van de ge_

Kerk ‘n hear leer en gebed £46} Me” _meet§'eh deerb'J geweteee" hele mensheid, want zij bevat onder de eluier van de gedaanten
Vol heude“ een de Veete u'tdmkk'n9eW'JZe' d'e de Kerk m Christos, het onzichtbare Hoofd van de Kerk, de \/erlosser van
eeuwenlange arbeid heeft vastgelegd en door het gezag van de de Werekj (68)_
Qoncilies heeft bekrachtigd (24). Zo is het ook ontoelaatbaar, dat ‘ De paus Schmft dit in de mop? dat aue kindemn Van de Kerk
lemend Op e'9en gezeg 2°“ gee“ tome“ een de fermu|er'n9ee= een en eensgezind mogen zijn en dat er onder hen geen SCl"l€Ll-
waarmee het Concilie van Trente het geheim van de Eucharistle rmgen mogen Ontstaan (7-O)_

te geloven heeft voorgehouden (24). 4

Zeke“ men me9_ tfeehten die fermuleringee _duide|U_i_‘er te Yer“ Deze korte samenvatting leert one reeds heel veel en zal zeker
klaren‘, maar noolt In een andere zIn dan waarIn ze Zl_j gebFUIl<’fI tot lezing en herlezlng aansporen. Het zljn slechts 26 bladzljden
ook met onderhet motIef van dIeper Inalcht (25). Aileen de stem in de uitgave Ecclesia Dgcensx W59 deze enoycnek Warkemk en

Van de Kerk’ dle die Veertdurende eehe ‘e Ven de etem Ven Ghee" gelovig in zich opneemt, is volmaakt beetand tegen halve of hele
tee’ ken one h'er Veerhehten (46)- dwaalleringen of dwaalpraktijken,
En deze stem leert ons, dat Christus in dit Sacrament niet andere
tegenweerdig komt den deer de Verendering Van heel de Sub‘ (De cijfers verwijzen telkens naar de nummers van de encycliek
stantie van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus, in de veritaung Van ~ECC|eS;am DOCenS=)_
een wondertbarerverandering van unieke aard, die door de Kathe-
lieke Kerk met een juiste en geeigende term 'transsubstantiatie'
wordt genoemd (46). Christus is dan onder de gedaanten van
brood en wijn geheel en volledig tegenwoordig in zijn ’fysiekei Mex?"
werkelijkheid, ook lichamelijk, hoewel niet op dezelfde wijze ale
waarop de lichamen plaatselijk zijn (46). Bi_j het geloofsonderricht,

3) De verering van de H. Eucharietie.
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Q De Kerk staat weer eens aan de frontlijn in een geweldige
geestelijke stri_jd voor God en het heil van de mensheid

‘haald, ja veeleer het extremisme bevorderd heeft.
Godsvertrouwen, gebed, geduld en getuigenis worden van
ons verlangd.

Bruno Togni, de dompteur, die een maand geleden door 3
leeuwen werd aangevallen, verklaarde blijkens een kranten-
bericht, dat hij zeif de schuldige was: ’hij had niet moeten

In ei kerks t rk h d ,C ' , proberen de vechtende te soheiden.’ Toen ze hem aanvie-
g ec or me en WU e er age‘ On‘ Ien 'hebben ze gewoon hun plicht als leeuw gedaan.’frontatie’ tracht sinds november 1964 een bescheiden bij-

drage te leveren aan de goede strijd. Ook in het circus deed de ’schuIdbe|ijdenis’ blijkbaar haar
intrede en is de periode van mede-leeuwelijkheid aange-Jamm r I " ' ' . .e ’ dat te kens weer blukt’ _dat Zm/elem’ we zmh Stark ‘" broken. De Ieeuwen waren niet a—, alleen maar progressief.geestverwant zouden voelen, niets van ons bestaan af-

weten. Laat ons aller blad rondgaan als een ko.erier.
'Confrontatie’ is op ideéle basis gevestigd; niemand krijgt

De Amsterdammer J J van Baaren de stuwende kracht
Vergoedfng’ tenzu Y°.°T Werkeluk gemaakt? Onvermudeluke’ van de door hem o erichte stiohtin Moria, tot verbreidingkosten. Confrontatie IS van allen, die er zich mee verbon-
den weten. ’Confrontatie’ is gemaakt door degenen, die
geldelijk steunden, die steunden door propaganda te maken,
door artikelen in te zenden, door brieven met aanmoedigingi
of opbouwende kritiek te sturen, door adressen te geven van
geinteresseerden, van in gevaar verkerenden, van verdoo1-

P9 9
van het Evangelie in woord en geschrift, - besteedt 7 uur
per dag aan zijn ziekenvervoer-onderneming, 10 uur aan
het evangelie en 6 uur aan slaap. Wie voelt zich niet be-
schaamd?

den, door dooumentatie of goede wenken te geven. Tenslot- . . .

V te primair door hen, die baden, dat 'Confrontatie' een goed . De Kelk. Waagt of U In vrue W" het ‘éehbaat’ qe Ongehuwde
werktuig mocht zijn in de hand van God, die zich van men-
senhanden kan bedienen.

staat, wilt aanvaarden - aldus Kardinaal Alfrink op 11 juli
tot de 12 wijdelingen. ’De Kerk dwingt niet at; zij vraagt wat
ge zelf wilt en wat ge bereid zijt aan haar te geven-.,De
Kerk beschouwt U niet als onmondige kinderen, maar ais

, __ , I , ' t "d .’Q De status quo, GIQGFIIIJK status quatsch, duurt voort. De YO Wassen menseh d'.e Weten Wa ZU Pen
extreem progressieven gaan verder met telkens meer ge-
vaarli_jke stellingen te Ianoeren, het kenmerkende van een
zich naar een hoogtepunt bewegende dwaalleer. Regelmatig
trekken voorgangers en volgers daaruit de juiste oonse-
quenties en verlaten de Kerk.
Aan gematigd progressieve zijde valt een versterking van

De Kerk speeit hier niet met reohten, zi_| vraagt naar bereid-
heid, die na jarenlange voorbereiding en zelfonderzoek in
vrije vvil -H mag ik zeggen met een zekere graagte - wordt
gegevenf

, . - n II t
krachten te si naleren zowel wat aantal ais kwaliteit be- ‘ AIS het Nederlands Concme VO|g.end Jaar de Ce lbaatswe
treft.
Een ding wordt steeds meer duidelijkz het moment moet
naderen, dat er een drastische ingreep komt. De Kerk kan
geen vrijzinnig-katholieke secte als een gezwel binnen haar

9 ’ 1 afgeschaft zal hebben,‘ komt er enig soelaas, maar een vol-
Iedige oplossing kan men er toch niet van verwaohten.’
(Bazuin, 14 mei 1966).

Hchaam dulden’ Op Straffe Van Ondergang Q Een bissohoppelijke commissie van het bisdom BredaDrastisoh, omdat het enorme surplus aan lankmoedig»
heid, demooratie, tolerantie en breedheid, niets heeft uitge-
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stelde een rapport samen over de 'menswaardigheid van
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de geboortenbeperking en haar methoden'. Het behelst een 
lijst van alle thans bekende methoden en laat het aan de 
twee gehuwden over 'om zelf te beslissen, welke methode 
op een gegeven moment door hen als de beste voor beiden 
ervaren wordt.' 
Alle mechanische, chemische en farmacologische middelen 
worden opgesomd, met kanttekeningen o.a. over de 'be-
trouwbaarheid' en de toepassingsmogelijkheden, - aldus 
lezen we in de Volkskrant van 30 juli j.l. 

De inhoud van dit rapport stond al bij voorbaat zo'n beetje 
vast, toen Mgr. de Vet pater Th. (Han) de Weyer Mos. 
hoofdredacteur van 'Wij in huwelijk en gezin' aanzocht als 
lid van de Begeleidings-Commissie van het Diocesaan In-
stituut voor huwelijk en gezin. Genoemd paters-blad springt 
n.l. nagel vrijzinnig-vrij en ietwat baldadig om met de sexue-
le ethiek en verkondigt al lang - tegen de pauselijke richt-
lijnen in - dat de mensen vrij zijn in de keuze van voorbe-
hoedmiddelen. Het blad heeft 'kerkelijke goedkeuring', want 
niemand minder dan vicaris-general Mgr. H. Ernst verleent 
het Evulgetur. Hij is trouwens (natuurlijk) óók lid van boven-
genoemde Begeleidings-Commissie. 

• De K.V.P.-afgevaardigde mej. dr. Marga Klompé had in 
veel ingezonden stukken veel - en in veel redactionele ko-
lommen weinig - te verduren over haar Londense uitdaging, 
- pardon uitnodiging - aan het Vaticaan zijn schatkist eens 
flink over de wereld uit te strooien. 
Met 60 miljoen georganiseerde katholieken - nee, dat 'met' 
is te kostbaar, het zou minstens 129 miljard aan reiskosten 
vergen - clan dus maar namens (er gebeurt in ons democra-
tisch tijdbestek veel door enkelen namens miljoenen!) die 
60 miljoen op naar Romel 
Wat denkt mej. Klompé van wereldstrooi-avond op 5 de-
cember? We zetten onze klomp vast klaar voor de goede 
Sint. Misschien komt hij uit zijn existentiële bestaan dan 
toch nog eens tot echte realiteit. 

• Mgr. Philips, voorzitter van de K.A.W. in België, hield op 
24 juni te Hasselt een redevoering, waarin hij o.m. zeide: 
'In Nederland, heb ik U verleden jaar gezegd, zijn tekenen 
van krisis merkbaar op vele gebieden van de geloofsieeer 

en moraal. Uit mijn toespraak hebben sommige Nederlandse 
bladen de scherpste zinnen gelicht en bekritiseerd. De Kar-
dinaal-aartsbisschop van Utrecht heeft mij zijn ongenoegen 
over mijn toespraak niet verborgen. Uittreksels van die be-
paalde zinnen uit een groter geheel geven haast onver-
mijdelijk een scheef getrokken beeld. Vandaag de dag 
spreekt iedereen in Nederland over deze krisis-verschijn-
selen, behalve dan de goede oude gelovigen, die eenvoudig 
hun rechte weg blijven gaan, wat sommige priesters of 
kloosterlingen ook mogen vertellen.' 

• De verbreiding van allerlei dwalingen wordt zeer sterk in 
de hand gewerkt door het gemis aan persoonlijke houding: 
Ouders, mensen uit het onderwijs, journalisten, klooster-
lingen, clerici, dekken zich graag op de voorman. En dat 
in een tijd, waarin zo bijzonder veel nadruk gelegd wordt op 
de EIGEN verantwoordelijkheid en het EIGEN geweten.- Uit-
eindelijk zullen wij rekenschap moeten afleggen over EIGEN 
daden, niet over die van de voorman. En als men bij het 
kijken naar de voorman nu eens eerst naar de EERSTE 
voorman keek, die in Rome, dan waren we al een heel stuk 
in de goede richting. 

VERZOEK 

Aangezien het ons niet meer mogelijk is CONFRON-
TATIE gratis te blijven toezenden, vragen wij van onze 
lezers -voor zoverre die ons niet reeds met grotere bedragen 
steunden - een minimum-bijdrage van f 6,- per jaar, te 
storten op 

POSTGIRO 8 4 8 700 VAN DE AMRO-BANK N.V. 

BURCHTSTRAAT, NIJMEGEN, 

MET VERMELDING „CONFRONTATIE" 

Dank aan de duizenden, die zulks reeds deden! 
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De KA/.P.~afgevaardigde rnejt dr. Marga Kiornpé had in
veel ingezonden stukken veel - en in veel redactioneie ko- i
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- pardon uitnooiiging - aan het \/atioaan zijn schatkist eens i
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is te kostbaar, het zou minetens 120 rniljard aan reiskosten
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Onze bisschoppen moeten vooral niet aannemen, dat het bij
2. .k d dit verschijnsel om afzonderluke gevallen gaat Het IS mun

t t d d b I
b M ro svas e overtuiging, at eze eweging a in brede kringen

r van de clerus is binnengedrongen en een grotere afval in de
toekomst voorbereidt, waarvoor de geestelijkheid in niet al te
verre toekomst 'de gelegenheid wordt geboden.’

De Bisschop van Regensburg, mgr. dr, Rudolf Grabera richtte __ __ ___ __ ___ _ ._ _ __ .__
op do vooravond van de vierde sessze van het Conczlle een

e

ernstig woord tot zijn priesters; 89" bis-9Ch°PPel'§l'k woord Als men al deze verschijnselen onder dezelfde noemer wil bren-
dat oolc vele Nederlandse priesters en lelcen zal aansprelcen. gen, Stoot men Op datgene, Wat Over hee| de We,»-e|d de Signatuur

van onze tijd is, namelijk de mens. Wij Ieven in een homi-
laten hieronder enkele passages eruzt volgenide vouledzge %p mstische periode: de mens Staat Op de VOOrgrOnd_

lgedrukte tekst is OP aanvraag verkrijgbqlr Pater Paul De echte zorg voor de mens is in het hoofdgebod van de liefde
C. P- 08$ K011i" 850$ (L-) lief“ Onder bqslumng "an Post" A gesanctioneerd, maar zij moet steeds onder eschikt zijn aan hetP 8 9
ze els ter waarde van 50 ct (ter bestrqdmg van onlcosten). finis primarius van de schepping, aan de loria Dei.8 9

. En dit theocentrische wordt heden ten dage ondanks de liturgi-
sche accentuering van de doxologie aan het slot van de Canon

— — —-— —— — -— "— "'- "'_ ”_ verwaarloosd, respectievelijk wordt het bovennatuurlijke onder-
geschikt gemaakt aan de mens, het dient als middel tot zijn ver-

Wat de grote onrust overal in het katholieke volk en met alleen Vo|makmg_
bij ions in Duitsland heeft Opgeroepen, ZU" "let OP de eerste Laten we nu proberen aan de hand van enige voorbeelden te
plaats de liturgische vernieuwingen, maar het heimelijke gevoel tonen, Waar Zich binnen het gebied Van de Kerk deze a| te Sterke
of het instinctief aanvoelen, dat bij vele van deze overdrijvingen Verschuiving naar het hoministische VO|trekt_
een bedreiging van het geloofsgoed zelf aanwezig is. Een geacht NS We met het dogmatische beginner‘, dam Wint in de Waardermg
zielzorger van een Duits diocees schreef mij daarover het vo|- 4 Van de H_ Mis de Qpvatting van de gemeenschappelijke maaltijd
gende: steeds meer veld. De terminus ad quem, waarnaar heel het heilig

’Wij staan voor een diep ingrijpende innerlijke afval van heel gebeuren tendgert, is de maa|tU-d, dus de mens, die het hemg
wezenlijke geloofspunten van 01129 KBFK lk "1999 9" $|eCht5 voedsel ontvangt. De gedachte, dat hier allereerst Christus door
enkele aanstippen: de Ecclesia aan de Drieenige God geofferd wordt tot aanbidding

en verzoening, is op de achtergrond geraakt.
i

- een verkapte loochening van de erfzonde en haar gevolgen
enerzijds, dus een neo-pelagianisme en daarmee een 0‘/er" - - - - -- -- - - - -'
waardering van het menselijk streven naar het heil als opus

_

operantis; Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de mens - daar-
vandaan het streven, ailes verstandelijk en begrijpelijk te maken

- anderzijds een bija habituele Onbekwaamheld Va“ de mens - zowel in riten en ceremonién, alsook op heel het gebied van de
om zonde te doen en met name doodzonde, dus een over- e X e 9 e t i S C h e V e r k O n d I 9 i n g_ De |_|_ H_ Schrift wordt
Waardering Van het QPUS 0P9Fa’EUm- ontmythologiseerd. De menselijke ratio werpt zich op als rechter

over het goddelijk mysterie. Godsverschijningen en verschij-
- Daar komt H09 bij de |00Cl"Ie"in9 Va" het V399‘/“Uri de he], ningen van engelen wordenals (subjectieve) psychische proces-

het offerkarakwr \/an de H- Mi?» sen geinterpreteerd, het geheimzinnige en onverklaarbare wordt
van de TegeHWO0Fdl9h9id \/an Christi-is Onder de Qedaante verbannen of tot een minimum teruggebracht; er wordt onder-
van brood en wijn, enz.
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scheid gemaakt rtussen theoiogisohe uitspraken, zoais bi_jv. over S T E uN P I L A R E N
de maagdelijke geboorte van Jezus of over Z|_jfi \/9FFi_jZ€iS, die
eohter in geen enkel opzicht historisch gewaarborgd zouden zijn. Q11
En soortgeljke ' 'hte, d" ete ha i"k hoogt I

h othesen lk i"ii’im|:ICWOi'g€ Izanwemleiigiz €vF:j»<§Jen o jeensregk?VP U 6 Ti 9 = P P
stoelen ais ’nieuwe’ waarheden verkondigd.

-—-— -— -—— —-— — ~—— -— — -—— »-—- Dr. ir. de Goey protesteerde in De Tijd van 26 juli tegen de epi~
iooguitzending van aalmoezenier Groenenoiijk (M juli), die het

De geriohtheid op hoministische idoeisteliingen openbaart zich dogma van Maria’$ maagdelijkheid ais een mythe zou hebben
misschien nog duideiijker op het gebied van de praktische ie\/ens» aangemerkt.
wijze. Zoals bekend is, heeft Peiagius ole noodzakeiijkheid van
de genade geloochend. Zover gaat men tegenwoordig vanzeif-v
sprekend niet. |\/laar in het streven de mens en ook de ohristenen

4

i

III

Wie immers de maagdelijlce geboorte - en de Godheid vain
alles Z0 Qemakkelilk en Z0 “Cm m°9e|Uk ta makeni k0mt me Christus 4- betwzjfelt of ontlsent, tast het wezen aan van het
toch tot een houding die praktisoh uitloopt op een iooohening van Christelijlge geloof, Zoals dat in het Symbolum van het
genade en boete, van kruis en offer en het kerygma van zonde, Concilie van Nicea ward w,$¢g@l@gd_

oordeel en hel oioet men voorkomen ais verouderd en niei: aange-~

PaS"aa“de“Jd- I I I I I I I I I I
Nogmaals zij opgemerkt, dat dit alles voortkomt uit cie ioffelijke
bedoeling, de mens van tegenwoordig in zijn nood, juist ook zijn De gelovigen zzjn terecht verontwaardigd over het Verraad
sexueie nood, te helpen. Maar het ohristendom is en biijft nu der Clereken, die door hen geldelijlc warden onderhouden,
eenmaal de religie van de gekruisigde en ondanks al het afgeven doeh er geen been in zien, dezelfde gelov-igen smadelvjk te
op het achterhaalde boek van de ’Navolging van Christus’, blijft verraden,
ons christenen, ais vvij dat werkelijk willen zijn, geen andere weg
dan de ’regia via oruois’. v

Aan het slot van zijn stuk zegt dr. cie Goey, dat ’dat de heroiers
--- -—- -— -—- -—- --- -— --—~ -— -—- H helaas blijven zwijgen, hoe Iang neg?’

i
Met ai ons vertroetelen en verwennen van het iieve ’ik’ en het

'1I

medelijden van onze arme mensheid met ziohzeif hebben wij cie i-iet zwijgen is verbroken, aithans door één herder -» ai is deze
zin verloren voor het esehatoiogische, het beslissende karakter dan niet aaimoezenier Groenendijk’s eigen chef, kardinaai Alfrink,
van het christelijke. Christendom betekent beslissing, duidelijke die Hoofd is van het in 1957 door de Congregatie van het Con-
besiissing, die eohter alleen mogeiijk is uit kraoht van boven. Wat sistorie opgeriohte Vioariaat van de strijdkraohten in Nederland.
wij echter tegenvvoordig ronciom ons waarnemen, is een dogma~ i-let was oie bissohop van Breoia, mgr. de Vet, die ter geiegenheid
tische en morele verwekeiijking en het is een schrale troost, dat van Ariéns’ sterfdag op 8 aug. te i\/iaarssen tijdens de hoogmis
deze verwekelijking de heie westerse wereid heeft aangetaste een predioatie hieid, en oiaarin het tot aaimoezenier Groenendijk
niei: in de Iaatste piaats op het gebied van de politiek. gerichte verwijt becommentarieerde. Hij wees er op, dat Ariens

indertijd een van de meest vooruitziende en vooruitstrevende
priesters was. Veie meoie-ohristenen, die anciere inziohten hadden, i

______%______ hebben hem zijn leven iang fel bestreden . B . . Ariéns is een man,
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oie bij zi_jn werk veel geleden heeft . . . .. Zijn kerkelijke overheid
heefi: hem iange tijd niet begrepen en gewaardeerd. . .. Zijn diep



respect voor zijn kerkelijke overheid hielp hem hier doorheen.... 
Aldus mgr. de Vet. 

Mgr. de Vet bracht de evangelietekst over de Farizeeër en de 
tollenaar(Luc. 18, 9-14) naar voren. Hij noemde dit de vergelijking 
van de integralisten. Zij willen de Kerk redden van een dreigende 
ondergang door de steunpilaren één voor één omver te halen. 
Ariëns heeft geleden onder de krenking, dat sommigen toen (en 
nu ook) het werk van goede priesters 'het verraad der clercken' 
noemden. (Volkskrant, 8 aug. 1966). 

Misschien mogen wij, in alle openhartigheid hierbij de volgende 
aantekeningen maken. 
Er is toch nog al een groot verschil in de situatie van toèn en nu 
- evenals er nogal verschil is in het gedragspatroon der toen-
malige en huidige vooruitstrevende priesters - laat ons zeggen 
tussen Ariëns en Groenendijk. 

Wat de situatie betreft: 

1. 'Ariëns was veroordeeld om ruim 20 jaren achtereen een 
kruis te dragen, dat voor een trouw priester niet zwaarder kon 
uitvallen: de ontevredenheid van zijn bisschop over zijn werk 
en zijn geest,' aldus Brom: Ariëns I, A'dam 1941, pag. 566. 

11. Legeraalmoezenier Groenendijk had tot nog toe schijnbaar, 
maar achteraf gezien blijkbaar, de volle steun; hij is door mgr. 
De Vet openlijk, niet alleen als goed priester, maar ook als 
steunpilaar der Kerk naar voren geschoven. 

Wat het gedragspatroon betreft: 

I. Ariëns luisterde niet alleen naar de stem van 'Rome', maar 
zette zich er geheel voor in: 

'De overeenstemming met Rome was zijn kracht geweest onder 
Leo XIII en Pius X. Samen leefden 'de wijze Leo en de heilige 
Pius' in zijn hart.' 

'Honderd levens heeft hij doorgemaakt en allemaal in één lijn, 
de heilige weg naar Rome: 

'Elk jaar herdacht Ariëns de Paus van de vervroegde H. Com-
munie - de H. Vader, die ons in de naam van Jezus Christus 
geleidt.' Brom, Ariëns II pag. 351/352. 

II. Groenendijk - nu, laten wij het euphemistisch zeggen - is 
niet zo erg op Rome ingesteld 	 

De 'vooruitstrevendheid' der beide priesters ging (gaat) dus wel 
in tegenovergestelde richting! De tegenwerking, die Ariëns onder-
vond kwam van de zijde van hen, die de pauselijke richtlijnen 
(Leo XIII) geheel niet of niet con amore wilden volgen (inclusief 
het Episcopaat). Ariëns letterziftende tegenstanders werden zelfs 
door Rome veroordeeld. Ariëns had Rome achter zich en de Ne-
derlandse kerkelijke autoriteiten tegen zich. 
Nu gaat mgr. de Vet de scheldnaam Farizeeër - in het tegen-
woordige taalgebruik betekent die niets anders dan 'schijnheilige 
- toepassen op de 'tegenstanders' van Groenendijk. Op die katho-
lieken, die het hoogste kerkelijke gezag willen blijven volgen en 
trouw blijven aan de geloofswaarheden hun tot op de huidige dag 
bij herhaling door de Pausen opnieuw ingeprent. Op die katho-
lieken, die allang op een verlossend woord van hun bisschoppen 
hadden gehoopt, en nu - voor zover zij niet reeds door andere 
symtomen waren voorbereid - met stomheid zijn geslagen-. Dat 
zij bovendien aangemerkt worden als aanhangers van het Inte 
gralisme, door Benedictus XV in 1914 scherp veroordeeld, en 
dus ingedeeld worden bij hen, die de verkondiging van afwijkende 
meningen in vrije kwesties ketterij noemen, doet (bijna) de deur 
van de Kerk toe. We dachten dat b.v. het dogma van Maria's 
maagdelijkheid geen 'vrije' kwestie was?' 

J. A. 
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wan - kLank 
Onlangs is aan alle priesters in Nederland een proefexemplaar 
van een nieuw tijdschrift toegezonden. Het noemt zich 'De Wan', 
'tijdschrift van en voor priesters in Nederland', 'een instrument 
om kaf en koren in de priesterlijke existentie te schudden en te 
scheiden'. 
Ik weet niet of ik wel gerechtigd ben over dit tijdschrift een 
kritisch geluid te laten horen. Het staat immers niet bij voorbaat 
vast of ik naar het oordeel van startgroep en redactie wel ge-
rekend kan worden tot de 'priesters in Nederland die eerlijk kun-
nen formuleren wat zij denken.' Dit beperkende onderscheid is al 
te lezen in de kop van de frontpagina. Op gevaar af tot de 'on-
eerlijken' te worden gerekend, doe ik toch maar een poging dit 
verwarrend blaadje uit de wereld te helpen, ook al staat het Pas-
toraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie aan zijn wieg. 
De naam van het tijdschrift 'de Wan' deed mij aanvankelijk den-
ken aan Matt. 3, 11-12 maar na lezing van de eerste alinea was 
mijn vergissing al duidelijk: trouwens, het hele proefnummer mist 
elke reminiscentie aan de Bijbel. Wel staat er ergens in dit num-
mer de vragende sneer: 'Zijn alle Jenseits-beloften van onze 
bijbel-gebonden moederkerk uitingen van goedbedoeld optimisme, 
opdat wij op onze tocht door de eeuwen heen niet zouden be-
zwijken?' 
De startgroep bestaat uit twaalf priesters van wie er slechts drie 
in de gewone zielzorg werkzaam zijn. De anderen stammen bijna 
allen uit de categorale zielzorg. Als hoofdredacteur fungeert pater 
G. Wentholt Of.m.Cap., directeur van het Militair Pastoraal Cen-
trum te Den Haag. Van zijn hand is het inleidend artikel 'Verant-
woording'. Inhoud en stijl van dit artikel zijn zo ondermaats, dat ik 
me schaam voor dit priesterlijk schrijfniveau. Van no. 28 van dé 
dogmatische Constitutie over de Kerk, handelend over de priester 
in de Kerk, wordt met geen enkel woord melding gemaakt, tenzij 
men zoiets zou mogen lezen in het volgende: 'Al tijdens het Con-
cilie heeft men in de gaten gekregen, dat de gewone zielzorger 
tussen tafel en stoel dreigde te vallen. Naarstig heeft men nog 
pogingen gedaan een gebaar te maken in de richting van de prak-
tijkpriesters. Veel meer dan een gebaar is het niet geworden.' 
Het hele artikel lijkt op een kreet-achtige aansporing van een 
priestersvakorganisatie met een nieuwe vorm van klassestrijd, 

n.l. van de priesters tegen de bisschoppen en orderoversten. 
Leest U maar: 'Wij moeten elkaar de weg wijzen om uit dit ver-
stikkend moeras te geraken. Wij dienen aan de overheid duidelijk 
te maken wat van hen voor ons verwacht wordt. 't Is niet zo, dat 
wij hen of het instituut dienen, maar zij zullen gaan uitvoeren, wat 
voor het heil en het geluk van de priesters als wenselijk naar 
voren zal worden gebracht - ongeacht de financiële konsekwen-
ties of meer ingeWikkelde benoemingsprocedures.' Elders heet 
het: 'Priester-zijn is een honest beroep.' Men wenst sociale reva-
luatie van het priesterschap. 'De sociale status van de priester 
moet duidelijker worden en gunstige bestaansvoorwaarden om als 
priester een gelukkig mens te zijn' moeten worden geschapen. 
Dat klinkt beslist sympathiek altruistisch uit de mond van een 
capuclin met een salaris van rond f 20.000,—. De Kruisheer H. 
van Breukelen, studentenkapelaan te Leiden spreekt- met zoveel 
woorden over een 'vakbond, die misschien een oplossing zal 
bieden om uit de onoverzichtelijke wanhopige situatie te geraken 
waarin de Kerk van Nederland is terechtgekomen.' 
De ontmythologisering mocht hier natuurlijk niet ontbreken. 'De 
ontmythologisering heeft ook het priesterbeeld geraakt', schrijft 
pater Wentholt. na  te hebben geconstateerd, dat er 'bij vele 
priesters meer innerlijke bereidheid en vreugde is zich in te zetten 
voor 'de mensen' dan voor 'het geloof'.' De collega van pater 
Wentholt, de Waalheuvel-priester Ph. Stein, verheugt zich in een 
dagboeknotitie over 'de ontmythologiseringstendens' in de tek-
sten van de uitvaartmis voor mgr. Bekkers. In een andere dag-
boeknotitie durft dezelfde priester, nog wel als retraite-overwe-
ging te schrijven: 

'Het Nieuwe Testament biedt dus (sic!) geen wetenschappelijk 
houvast voor de mogelijkheid van een persoonlijk voortbestaan 
(na de dood). Wat wordt er bedoeld als er staat dat Jezus na zijn 
dood leeft in heerlijkheid? Zeker is, en voor ons van belang hier 
en nu, dat hij voortleeft in de kerk, in ons. Na 19 eeuwen nog. 
Is dat niet iets bijzonders? Het voorbeeld mgr. Bakkers komt tel-
kens terug. Hij is dood maar iedereen praat nog over hem. Hij 
vormt de personificatie van de grootmoedige mens die ons voor 
de geest zweeft. Jezus was de personificatie van de mens die het 
gelouterde Israël van na de ballingschap verwachtte. In hem za-
gen ze de schriften vervuld. Zijn woorden, zijn tragiek betekenen 
ook voor ons herkenning van wat een mens ten diepste is en 
moet ondergaan. Het mens-zijn is in hem vervuld. Na tweeduizend 
jaar is hij nog niet 'dood'. Wat zal men echter over tweeduizend 
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iaatr v?anz hlem vinden? Ovgrtreft hij Boeddha, Mohammed, Kon-
u- se. J . 7’a er nog een an ere ezus optreden A dam_z-

Aalmoezenier Groenendijk gooide onlangs vriendelijk glimlachend
de drie jongelingen in de vuuroven, de maagdelijke geboorte van
Christus en het scheppingsverhaal voor het t.v.-publiek in de ene
grote zak van mythen en symbolen. Met bovenvermelde en ge-
citeerde collega’s van hem vormt hij een slopers-trio, aan wie
nog steeds de geestelijke verzorging van onze militairen is toe-
vertrouwd. Hoe lang nog: quousque tandem abutere silentio epis-
coporum?
Wat tenslotte het Wan-pamflet betreft, hoop en verwacht ik, dat
de Nederiandse clergé het als een wanklank zal afwijzen.

Umuiden. W. WESTERHOVEN, pastoor

___g;§.._,
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Father J. Arts, - (we vinden de ’heer’ Arts vooralsnog toch geen
taalkundig zuivere, nooh sympathieke, aanduiding van een pries-
ter - ’eerwaarde heer’ te plechtstatig - Jan Arts te familiair en
zeker als zodanig te weinig ingeburgerd - of moeten we ons
in ons Iandje toch internationaal aanpassen: ik heb een Ameri-
kaans prospectus voor mij Iiggen met, in grote letters ’Piet
Schoonenberg’, zo maar, zonder pater, professor, dr., of s.j. er
bij).

Father Arts nu, doet in de Nieuwe Linie van 6 augustus een boek-
je open over het rapport, dat, na bespreking door 49 priesters uit
Amsterdam-Zuid onder leiding van pastoor A. Eyckelhof voorlopig
is opgemaakt en zijn definitieve inhoud blijkbaar binnenkort krijgt
(er zijn in Amsterdam-Zuid totaal 134 priesters. Over al of niet
eenstemmigheid laat het resume van Father Arts zich niet uit.
Het zou dus kunnen zijn, dat slechts de helft plus een (2.5) voor-
lopig met het rapport instemden).
Het kan niet anders of er is in de besprekingen veel goeds naar
voren gekomen, maar ook vee|..... laten wij zeggen: merk-
waardigs.

Merkwaardig zijn b.v. de voigende passages, die wij letterlijk
weergeven uit Arts resume:

Over het gemengde huwelijk

’Eerst het gemengde huwelijk, wanneer een katholiek met een
niet-katholiek trouwt. \/an tevoren stellen ze dat de meeste men-

sen die gemengd gaan trouwen of al getrouwd zijn, geen contact
meer met de Kerk(en) zoeken of wensen. En hun tweede opmer-
king vooraf is - en het is een bedroevende opmerking - dat veel
priesters gedwongen worden tot onoprechtheid hetzij tegenover
de bisschoppelijke Ieiding, hetzij tegenover degenen die gaan

trouwen.

Zij zeggen zelfs dat de laatste (Romeinse) bepalingen hen in de

overtuiging bevestigd hebben dat ze in het vervolg alleen hun

eigien geweten-van-priester nog kunnen volgen.
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He *8 we at Ham, Wart en Home <1" Ach» ls Zffli?“$Z?’;€eZ22;fi@ie§;*;?.B;iZp§;Er£"£Z;tZiZiu?§2§et2§;£Jf“weten het wel, maar ze praten er niet over. Men moet geen on-we ’

rust wekken.
Sexuele ethiek

Elke burgerlijke huwelijkssluiting ook voor de Kerk geldig (?) 1 "Tenslotte haal ik hier in het kort aan wat de priesters in Amster-
A dam-Zuid denken over de kwestie van geboortenregeling. Zij stel-

Lan voordat mr Me ers, kerkelijk reohter in Den Bosch, en pro 5% dat, nadat Zoveel jaren dwingend hierover gesproken i8, WQ Y
Huizing sinds kort professor in het kerkelijk reoht te Nijmegenr W91? Opeens QQZWQQGH mag W0"den- Er moet een antW°°"d ko"
gesprnléen hadden, steiden de priesters in Admsterdam reeds: den rnen, en dat an’EW00rd luidt, dat het iI'1Zi<>h’E is 99k0me, dat d6
Kerk zal elke burgerlijke huwelijkssluiting als een geldig huwelijk. $eXUe|e ethlek 999" k9?'k9||Jke aangelegenheid IS. e dat daal”

k bmoeten erkennen, afgezien van de eventuele kerkelijke inzege—~ Q96“ Speiek krkelijk O0rdee| over mogelijk is. De Ker e-
mn Zr Zeggen daarbij (en daar heeft mr_ Meyers misschgen wr sohikt hier niet over ander ’openbarings|icht’ en sluit zich aan bijQ J
weinig over gesproken) dat dit een radioale heropvoeding van de» ue andere Ve|'$tand'9e mesnr met ue 0ntW'kkehn9$m°99|'Jk"
katholieken, ook de bisschoppen, tegenover het burgerlijke huwe~ heden die er tegenwoordig zijn.
lijk betekent.

'~ Mocht een ’uitspraak van Rome’ in daze geest nog Ianger op zich
wachten of mocht er (’wat God verhoede’, staat er in heir rapport
te lezen) een uitspraak komen die in strijd is met het voorgaande,

Echtschemmg dan kan en mag de plaatselijke Kerk nief langer zwijgen.

k h t Van dezelfde plaats, zo wordt gezegd, waarvan vroeger bepaaldeZij zien helder de gevolgen van de kerkelijke er enning van e;
-- -- ~~ ' - - - o vattin en dwin end werden verkondigd, dient nu ook pubhekburgerlgk hUW6li__jk, bgvoorbeeld wat betreft eohtsoheldmg. D|e P 9

| k t Onder. an St te emg-Jet Zien lmmers getulgenls afgelegd te Worden van nleuw verworven mznchten.gevo gen an en moe men z 9 A A g . :1

de burgeriijke maatsohrappij, waartoe ook de gelovigen behoren De 'A_‘mSterdam§? pnesters meme“ evenwel Ook dat 9ebOO"te““
1 - - r I

A an de vele kwesties is. Abortus, voor-eohte-»(dat hrieraan herinnerd vvordt door deze prlesters, IS een merk-» F T999 ‘n9 maar een V
If k d Eijke of buiten-echtelijke gemeensohap al deze soort problemenvvaardige nnaar typerende zaak) zal ze moeten wer en aan e» 1

- ~ ~ rnoeten |n een breder perspeotaef van sexuahtlet, huwelnk enhervvaarderlng van het huwelrjk, de geiovlgen kunnen de gemeen-»
A

h b -- I d d - t door hum rgdikm Wi-Zen Op de huweI|_]ks|deaaI gezet Worden, met steun van alle huldloe weten-so ap elnv oe en, e pnes eras p g _j -

J-uiste visie Up hat huweluk W schappen en zonder dogmatlsch-rel|g|euze restnctnes.

. . . ,

€n Qver de.(0n)omb'ndbaarhei§ mane“ ZUZ di Malling hat huwe Father Arts geeft dit resume om aan te tonen, dat er niet alleenIuk us een llefdesgemeenschap zal men dlkWl_]|S ook rnoeten om-» .. . . . d..k
keren en zeggen: ’AIs er geen liefdesgemeensehap (meer) is, kanr {bu wtgespmken .aVantgardlSten als b'V' aa'”‘°eZ?""e” Qroenen 300k huwelijk -Spmke zijni, rets broeat (bloelt zal ‘Arias bedoelen) en dat nets IS voor e

Nederlandse Kerkprovmcle nogal verontrustend.

De Kerk moet zioh ambtelijk-juridisch niet inlaten met eohtsohei-» En ihetlapbttwclitdt Seen Smeture Vfgohr $2 F)tiS§CthO$ Lanhaklljjrsleegg
ding en hertrouwen, want haar aansprakelijkheid in deze is nietr - a Tat U gar e umientpu Pin 2 S del Za .6?’ Oi
zo duidelijk. Wél, zo zeggen deze priesters, heeft de Kerk een gese ec eer e gmep pnes ers m ms er am_ U‘ ’ O 9

. .. . :1 . . Amsterdam-Noord, -West, -Oost en ~Centrurn bestaat en dat erboodsohap aan hen wler huwelgk rmslukt us. En bn eohtsohendlng . . .. . , . .. , . . .
U|’E€|d8||_jk In post-ohrnstelgk Amsterdam |n geval van een reI|g|oen een tweede huwe|i'k al alies afhan a h t t ns-» \ . ..huwergldei priestersgiefmgeéqen @prO9b€;\::ne gggojpulata toch nog een Onze Lreve Heer op Solder biuft be—

evangelisohe basis de gevvetens te vormen’. Tegenover een ker-< J A ]

kelijke inzegening van een tweede huwelijk na soheiding zal men.
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NIEUW PRIESTERBEELD 
te slaan. Doch aanstonds geeft de dokter toe, dat 'die zeker 
dikwijls zullen voorkomen'. Zoals H. Witrz in zijn boek 'Stille 
revolutie' opmerkt: tonsuur en vrouwen-vriendschap zijn twee 
verlovingsringen aan één vinger (p. 62). 

Alles wat leeft is aan verandering onderhevig. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw leven we in een heel ander denk- en 
gevoelsklimaat dan rond 1900. 'Zonder zich bulten zijn eigen tijd 
te plaatsen kan men niet volhouden dat er in de verhouding van 
Kerk en wereld geen veranderingen tot stand zijn gekomen die 
niet zouden doorwerken tot in de verste hoeken van onze tra-
ditionele geloofsbeleving.' ('De Tijd', 25-2-1966). 

Ons kultuurpatroon is geheel veranderd, bijgevolg moeten we 
ons ook niet verwonderen dat in dit evolutie-proces ook de pries-
ters betrokken warden. 

In het zgn. gedenkboek van Beekvliets 150-jarig bestaan (klein-
seminarie van het bisdom Den Bosch) hebben 18 auteurs hun 
visie gegeven over de priester. 

Hoe men er ook over denkt - één ding staat vast: de Kerk evo-
lueert zich naar een ander priester-type. We maken thans een 
afbraak mee van het traditionele priesterbeeld. Velen weigeren 
nog dit te aanvaarden. 

En toch bestaat er een botsing tussen het beeld dat tot nu toe 
sacramenteel-priesterlijk ingesteld was en het ideaal dat zich nu 
vormt. Dit is meer gericht op de verkondiging en de dienstbaar-
heid (dus een profetisch-priesterbeeld). 

Afgezien van de andere bijdragen zou ik me hier willen beperken 
tot twee auteurs die - ieder op zich - het toekomstige beeld 
van de priester schetsen. 

Dr. Dijkhuis (verbonden aan het psychiatrisch-centrum te Heilno) 
ziet de priesters van de toekomst als weinig belangstelling 
hebbenden voor overleveringen en allerlei instellingen; alles 
is immers in beweging, in ontwikkeling. In hun relaties met ande-
ren zullen de priesters makkelijk hun gevoelens en konflikten 
uiten; staan meer open voor de vrouw, wat vaak tot vriendschap 
zal leiden. Dat hoeft niet steeds tot seksuele verhoudingen over 

Vanzelfsprekend ontbreekt in dit beeld het celibaat waarvan men 
(dan) de noodzaak niet meer in ziet. 'In illo tempore' zou door 
een echtelijke samenleving de priesterlijke bedieningen meer be-
vorderd worden. 

Het onderlinge verkeer met hun kollega's (vroeger sprak men 
van konfraters) zal bij deze nieuwe priesters minder voorkomen; 
louter ambtelijk kontakt. Hun vrienden zullen ze meer vinden in 
vertegenwoordigers van andere beroepen. Aparte behandeling en 
kleding is dan van geen belang. 

Als afronding van het toekomstig priesterbeeld zal ik Dr. Dijkhuis 
zelf even aan het woord laten. 

'Regelmatige gebedsoefeningen en meditatie in afzondering lijken 
hun niet de juiste weg om God te vinden. Zij zoeken God door te 
participeren aan de wereld van de mensen en dingen. Allerlei 
menselijke levensgewoonten en menselijke noden boeien hen, 
evenals de maatschappelijke en technische vooruitgang. Als zij 
lezen grijpen ze naar antropologische en natuurwetenschappelijke 
studies of naar romans. Theologische geschriften nemen ze met 
enige aarzeling ter hand.' ('Over de priester', p. 348-349). 

Eerlijk gezegd: in zo'n beeld ken ik de 'assumptus ex hominibus -
hij die uit de mensen is gekozen en voor de mensen is aangesteld 
in hun betrekkingen met God 'ut offerat dona et sacrificie' - om 
gaven en offers op te dragen', niet meer terug. Wel een maat-
schappelijk-werker. 

Dit toekomstig beeld van de priester beantwoordt evenmin aan 
hetgeen het 2e Vaticaans Concilie in de dogmatische-constitutie 
over de Kerk (4e deel, nr. 28) van ons priesters verwacht. (In de 
uitgave van het K-Archief, 1966, p. 75-78). 

Tot een heel ander type komt Dr. Meleen (prof. in de filosofie te 
Utrecht en Groningen.) 
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Volgens hem moet de priester van de toekomst een man van 
studie zijn, wil zijn verkondiging ter zake zijn. 'Daarmee wil ik 
niet zeggen dat hij een geleerde moet zijn (al geve God dat er 
vele geleerde priesters zullen zijn), maar wel dat hij wijs is, en 
wijsheid veronderstelt thans grondige kennis. Ik bedoel ook niet 
dat het vooral in een langere opleidingstijd gezocht moet werden, 
maar wel in het aankweken van een habitus te blijven studeren 
gedurende heel het leven. Want steeds minder zal de mens zijn 
verdere leven kunnen blijven teren op de in zijn opleidingstijd 
verworven vaardigheid of kennis. Daarom geloof ik ook niet erg 
in de gedachte die bij sommigen leeft, dat de priester van de 
toekomst beter een gewone werkkring zou kunnen hebben, om 
dan daarnaast de priesterlijke funktie uit te oefenen. (I.c. p. 316). 

Deze mening staat dus tegenover die van Dr. Dijkhuis. Volgens 
deze zou het instituut van de part-time priesters in het verschiet 
liggen (idem, p. 356). Met die splitsing van de priesterlijke taak 
kan prof. Melsen zich niet verenigen en geeft daarvoor de vol-
gende goed gefundeerde redenering. 

„Die gedachte (van part-time priesters) ontleent haar aantrekke-
lijkheid natuurlijk daaraan, dat de priester dan veel meer in het 
leven staat en vervolgens zou zij de intrinsiek christelijke waar-
de van de werkzaamheden van dit leven onderstrepen. Men ver-
geet dan echter dat deze intrinsieke waarde, wil zij beleefd wor-
den, extra verzorging nodig heeft. Het gevaar in het leven op te 
gaan, is bepaald niet minder geworden nu dit leven meer imma-
nente zin heeft gekregen. Deze verzorging is de priesterlijke taak 
en zij vraagt thans eerder meer, dan minder van de priester. Het 
moge dan zijn, dat er veel traditionele sociale funkties van de 
priester weggevallen zijn, zijn centrale taak is er niet gemakke-
lijker op geworden. Om het aardse streven in zijn christelijke 
transcendentie door te lichten, is een voortdurend bezig zijn daar-
mee nodig. De priester moet volop tijd hebben voor de sublieme 
combinatie van studie, meditatie en gebed. Geen routine-gebed 
en geen routine-meditatie, want routine-zaken behartigt tegen-
woordig de machine. Wanneer meditatie en gebed echter van 
studie doortrokken zijn, is routine gelukkig uitgesloten, want 
studie en routine verdragen elkaar niet.' (Idem, p. 317). 

Die studie en bezinning mag volgens deze schrijver niet zo'n 
groot aandeel hebben dat de aktie, de zielzorg er door in gevaar 
of zelfs in het gedrang komt. De priester in de wereld mag geen 
monnik worden. Zijn studie moet dan ook niet gericht zijn op de 
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wetenschap als zodanig maar op de praktijk. 'Deze--vraagt dat hij 
helemaal meeleeft met de mensen waarvoor hij te zorgen heeft. 
Door zijn gestage toeleg op concentratie en bezinning zal er wel 
een zekere afstand tussen hem en het volk groeien. Bezwaarlijk 
is dat niet 'mits zij de toegankelijke beschikbaarheid en geschikt-
heid (maar) verhoogt.' Dat voortdurend zich terugtrekken voor 
studie en gebed is geen doel op zich, maar een noodzakelijk 
middel om - innerlijk verrijkt en verdiept - des te vruchtbaarder 
te werken. Immers we werken meer uit door wat we zijn dan door 
wat we doen. De mensen zullen zich aan zo'n eigentijdse priester 
geestelijk kunnen optrekken. Makkelijk zal zo'n taak niet zijn maar 
wel mogelijk. (idem, p. 316-318). 

Dit priesterbeeld ie natuurlijk ook maar een visie. Doch die m.i. 
heel wat beter beantwoordt aan het ideaal dat een ,priester in 
het jaar 2000 - moet nastreven: nl. een 'alter Christus' te worden. 
Celibatair of niet, brevierbiddend of zich meer bezinnend door 
lezing en studie - ook voor de toekomstige priesters zal het woord 
van onze Hogepriester blijven gelden: 'Voor hen heilig ik mezelf' 
aangezien we zonder Hem niets kunnen (op geestelijk-gebied): 
'Zonder Mij kunt ge niets' (In. 15(5). Hoe existentieel, hoe mede-
menselijk, hoe gemeenschap-minnend die priesters ook willen 
leven, ze zullen voor en boven alles moeten zorgen voor hun 
eigen geestelijk-leven, terecht genoemd: 'De ziel van het aposto-
laat' (rame de tout ApostoIati par Dom Chautard, 1947, Paris). 

Trouwens dat geeft die kapelaan welke door Haarsma in het 
boek 'Over de priester' aan het woord gelaten wordt en zijn bre-
vier door Schriftlezing vervangen had onomwonden toe: 'Hoewel 
mijn spiritualiteit zoek is - althans in de zin zoals mij die is bij-
gebracht - ben ik van mening dat een gezond en diep geestelijk-
leven bitter noodzakelijk is in deze dagen (I.c. p. 86). Inderdaad: 
bitter noodzakelijk. Want in vroegere tijden werd de priester altijd 
voorgehouden: 'Denk eraan, je leeft wel in de wereld, maar je 
mag nooit van de wereld worden. Tegenwoordig heerst de stre-
ving om de priesters voor honderd procent gelijk te schakelen 
met de wereld, zodat hij zelfs uiterlijk niet meer herkenbaar is. De 
vrijheid die een priester thans geniet, is veel groter, de gevaren 
(voor zijn geestelijk-welzijn) zijn veelvuldiger door de hoog ge-
roemde 'openheid'. Bijgevolg moet de priester van de toe-
komst wel veel sterker staan wil hij werkelijk een 'alter Christus' 
zijn en blijven. 

Oudenbosch. 	 E, BUYS, O.C. 
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transcementie 050°? te Iichtenw is een V@°F“td"l'e"d bezig Zij" @533?“ bitter noodzakelijk. Want in vroegere tijden werd de priester altijd
"199 ¥1°di9- De priester m0@t VOIOKQ "Wd hebben ‘/09? de Sublieme voorgehoudenz ’Denk eraan, je leeft wel in de wereld, maar je
oombinatie van studie, meditatie en gebed. Geen routine-gebed mag nooit van de We,~e|d WOrden_ Tegenwgordig hee,-St de Sue-

9" 999" routine-meditatie» Want F01-"lime-Zaken beha"ti9t tegen" ving om de priesters voor honderd procent gelijk te sohakelen
Weardig de machine-I Warmeer meditatie en Qebed echter Van met de wereld, zodat hij zelfs uiterlijk niet meer herkenbaar is. De
studie doortrokken zijn, is routine gelukkig uitgesloten, want Vruheid die een priester thans geniet, is vee| groteri de gevaren

hstudie en mutine Vafdragen elkaai" "1i@t~' dgm» P- 317)~ (voor zijn geestelijk-weizijn) zi_jn veelvuldiger door de oog ge-

Die studie en bezinning mag voigens deze sohrijver niet zo’n . roemde Openhe'd'k Bugevolg .|mhO..et di I'f?L'eSter,a\|/ta’; 8;. ttozj
groot aandeel hebben dat de aktie, de zielzorg er door in gevaar k_‘_)mSt We_I_ Veal Star er Staan W' U Wer e U een e IS U

of zelfs in het gedrang komt. De priester in de wereld mag geen 2'-in en bl'JVen'  

monnik Worden. Zijn studie moet dan ook niet gerioht zijn op do Oudenbosch. E- BUYS. 0-C-
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Gelods--olldetmijning 
Het geloof wordt ons door de evangelische opdracht van Christus 
gebracht, door de Kerk; d.w.z. door haar prediking. Deze predi-
king komt ons toe door de predikers van de Heer, onder leiding 
van de Bisschoppen, in overeenstemming met Petrus en zijn op-
volgers. 

De predikers worden opgeleid op de seminaries en theologische 
faculteiten. De leiders van deze instituten zijn wederom predikers 
van het Evangelie. Maar wat te doen als de methodes van onder-
richt steeds meer veranderen, door invloeden die niet aan het 
Evangelie en aan de leiding van de Kerk zijn ontleend? Richt-
lijnen, die steeds minder overeenstemmen met de oorspronke-
lijke christelijke waarheden en steeds verder afwijken van het 
opgerepte christelijke geloof! 

Wat kan er ven geloof en onderrichting terecht komen, als de 
methodes zodanig veranderen, dat men geen verband meer kan 
zien tussen theologische instructie en de zuivere christelijke leer 
en de traditionele dogma's? 

Als men de theologische conferenties en opvattingen van heden 
bestudeert, dan hoort men telkens opnieuw hetgeen we het beste 
resumeren in de overheersende gedachte, 'We zullen de Kerk 
eerst rustig kunnen beleven, als alle openbaringsgegevens ge-
demythologiseerd zijn. Dat wil zeggen, als de dogma's, door we-
tenschappelijke kritiek, bevrijd zullen zijn van ongerijmdheden.' 
Nog verder gaat het met het verlies van de goede moraal, want 
daarvoor eist men, dat deze vrij zal worden voor iedereen, aan 
de hand van wetenschappelijke psychologisering. De zonde wordt 
dan een afwijking en de genezing daarvan wordt een wetenschap. 
Goed en kwaad worden subjectieve psychische verschijnselen, 
die geleid kunnen worden naar een gemiddelde leefbaarheid. 
Maar dan vragen we: 'Wie verliest daarbij niet zijn geloof in 
God?' 

Men zegt: 'dat in dit paradijs de waarheid totaal relatief moet 
worden en onderworpen moet zijn aan het medemenselijk hulp-
betoon.' 

We schetsen hier, voor een deel, de te verwachten eindtoestand 
van de moderne humanistische wereldverhoudingen. De geschrif-
ten en voordrachten hierover worden gretig door de studenten 
in de theologie gelezen. Nu vragen we: 'Wordt het geloof daar-
mede niet voortdurend bedreigd met vernietiging?' Is het te ver-
wonderen, dat de grote meerderheid van de priesterstudenten 
hun roeping vaarwel zegt, voordat ze gebonden zijn door gelof-
ten? Niemand kan dit feit ontkennen en toch keert men nog niet 
van dit oeloofsvernietigende onderricht terug! 

ir. W. A. MOLENGRAAF, ss.cc. 

„Weest op uw hoede" 

'Overigens moeten wij ons over 't verloop der din-

gen, hoe pijnlijk en bedroevend 't ook mag zijn, mis-

schien zo erg, dat wij ons bedrogen voelen, niet 

verwonderen en dragen wat God te dragen geeft. 

	 Ook dit alles is in Gods Beschikking opge- 

nomen. Wat daarin besloten is moet geschieden, 

opdat de Schriften worden vervuld: dat de ver-

warring zd groot zal worden, dat, als het mogelijk 

ons, ook de uitverkorenen in dwaling zouden ge-

raken. 'Ziet, Ik heb het n voorzegd. Weest op uw 

hoede. Ziet, Ik heb za alles vooraf gezegd' (Mntth. 

24-25; Marc. 13, 22-23).' 

Uit de prachtige en doordachte „Open Brief" van de leek 
P. B. H. Langerwerf aan paus, bisschoppen, priesters, reli-
gieuzen en leken. (Adres Frangois Maelsonstratat 20, 
's-Gravenhage). 
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A m antwoordelijkheid, gerioht op de meneeiijke en ehristelijke
n Ievensvervulling, zeer zeker niet van egoisme of immoreel han-

i deien besohuloligd kunnen Worden.
Ook voor de homosexuele mens geidt het gebod ‘Heb tivv

naaste iief gelijk U zelf’ als een duideiijke riontlijn bij het tege-
De _KathoI|eke Illustratie gaf de laatste t|_1d nogal wat moat treden van degene Qp \/vie hu zich gericht \,Oe|tj
gezinslectuur over homosexualiteit onder mannen en vr*ouwen.

, Pater Gottsohalk wuift olan zo’n beetje vveg Wat in oie Sehritt
Sommge Van we Vmuwen Zun Z0 Weinig Sexueel bewusti dat staat; ’biJfbe|kundigen hebben er tereoht op gewezen, plat we de

ZU Z9” hoogst Verwonderd nude" Opkiiken 31$ een arts of in het Dude en Nieuwe Testament vervvorpen vormen van homo-
psychiatar hun ZOU meedelem dat ZU hgmosexueel ZUn-, sexualiteit niet kunnen gelijkstellen met ole hedendaagse homo-

' sexuaiiteit. Het gaat in de bijbei om het afwijzen of van homo-
A hm — -' sexuele vormen van oultische prostitutie (atgooiendienst) of om

'Vaak iaat ole homosexuele vrouw haar gezin met al haar kin-» een losgeeiagen vvijze van uitieven in een heioiense otiltuurt’
deren in de steek om te gaan leven met een vriendin. Een Dok nietbijbelkundigen mogen tegenvvooroiig de bijbel openslaan
enkele keer is er in een dergelijk huwelijk zelfs sprake van en daar lezen ze; ’Gi_j moogt niet bi_j een man liggen ale bij een
een zogenaamde verhouding ’a trois’ als de vrouw nog tijdens vrouvv, dit is een gruweidaaoi’ (Lev. 18-22). En Leviticus 2O~‘i3
dit huwelijk een verhouding heeft met een vriendin. herhaait hetzelfde neg eens rnet oie toevoeging: ’zij moeten bet»
Orn at deze narigheden te voorkomen alleen al, dient men de den ter dood gebraoht Worden, er rust bleedeehuid op heni
voorkeur te geven aan een heohte vrienclschap tussen homo- Ook de Paulus-tekst (Rom. I, 26 ev) Iaat aan oiuideiijkheid niets
SQXUQIG VFOUWGH. {jg Wgngen Q\/era

Evenais voor homosexuele mannen, wordt deze vriendsohaps--
verhouding door de Kerken en zeker door de kathoiieke Kerk
tegenwoordig als normaai geaocepteerd. Samenwonende ho- Redaktie van de K.i. en pater Gottsohaik traohten ole i-i.St echt
mosexuele vriendinnen kunnen dan ook normaal als ieder an- vvel iets te vveinig als een afvvijking en te veel ale ’normaal’
oler getrouwd stel de sacramenten ontvangen. zien; enig ondersoheid tussen het plegen van hornosexuele nan»
Het lijkt ai haast disoriminatie dat wij dit er uitdrukkelijk bij deiingen ~ waartoe ontelbaren verleid kunnen vvorden - en een
moeten zetten, terwl het in verantwoordelijke kerkelijke krin-» echt uitgesproken homosexuele aanieg treft men in de artikeien
gen al voikomen geaccepteerd is, maar wi_j doen dit uitsluitend ook helaas niet aan -- evenmin als beantvvooroling van oie vraag of,

\/09'" de duidelilkheid.’ behalve de normale mensen, ook de homosexuelen zich zo goed
mogeiijk bedvvingen moeten. Of kunnen zij nun naasten (mean

in een volgend nummer laat de redaotie Pater dr. J. Gottschalk, veud) nun helangenioze iiefoie geriont op de menselijke en ehris-
rn,s.f. aan het woorcl om veie ‘verontwaardigde briefschrijvers te teiijke ievensvervtilling’ ongelimiteerd betuigeni?
zeggen waar het volgens hem op staat. J, A,

Pa

(D

Hetgeen uit egoisme gebeurt en niet uit belangeloze liefde
voor de zinvolheid van de menseiijke Ievenswaarden is immo-
reel. Dat betekent dat, wanneer in het huwelijk de huwe|i_jks- "““‘"“%”‘“"‘"
partners zich in hun belang laten leiden door egoisme, dit
immoreel is, terwijl twee homofielen, die hun daden ten op-
ziohte van elkaar bepalen op grond van een zedelijke ver~
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De Levende God 

R. J. A. van Eynden, voorzover wij weten alsnog priester-student 
in Nijmegen, heeft De Tijd als platform gekregen voor zijn theo-
logische ontboezemingen. Hier heeft U er bijvoorbeeld eentje, zo 
maar losweg gestrooid in een boekbespreking: 

'Niet zonder reden maakt de r.k, kerk met haar talloze 
regels en tot op het bot versleten structuren op buitenstaan-
ders soms de indruk. een GEÏNSTITUTIONALISEERD 
gekkenhuis te zijn.' (Tijd, 13 juli 1966). 

Als men zulke exclamaties leest - 3 jaar geleden deden ze het 
nog goed, maar in 1966 zijn ze toch écht wel een beetje té af-
gezaagd - weet men meteen uit welke hoek de geleerderigheld 
waait. 

In een artikel 'Is God dood' krijgt R. J. A. van Eynden majestei-
telijk veel redactie-ruimte o.a. om te 'constateren, dat het theïsme, 
het geloof in een persoonlijke God nu werkelijk wel heeft afge-
daan.' 

'Men gaat inzien, dat het theisme onhoudbaar is, dat wil zeg-
gen het geloof aan het bestaan van een apart hoogste wezen, 
dat ingrijpt in de natuur en in de geschiedenis.' 

Juist het joodse en christelijke geloof in God als Schepper van 
heel de wereld is oorzaak geweest van de 'naïeve 'zekerheid van 
het geloof in een persoonlijke God - aldus constateert Van Eyn-
den. 

Men verwondert zich misschien wel over deze kritiekloze, koele 
constateringen in een katholiek dagblad - men verwondere zich 
echter niet over het feit, dat dit 'nieuwe inzicht' ook in sommige 
katholieke kringen sterk gepropageerd wordt, Wat Confrontatie 
no. 11 op pag. 25 publiceerde uit een voordracht van een docent 
van een diocesaan theologicum is heus geen witte raaf. Men kan 
het ook van de kansel van zijn parochiekerk horen - rechtuit, 
simpel, nazeggend wat op het seminarie geleerd is - en men kan 
dit 'inzicht' lezen tussen de regels door van krampachtige betogen, 

waarin men tracht dit 'nieuwe inzicht' als geestelijke dauw te 
laten condenseren uit een nevel van existentiële beweringen, 
waarin de paradoxen tot taak hebben elk verstandelijk houvast 
labiel te maken 
Het heden ten dage ook onder katholieken sterk in de mode 
zijnde Deïsme, - uiteindelijk verlengstuk van Zeno's stoicisme, dat 
de kosmos als een op eigen kracht levend 'wezen' beschouwde 
en in zijn latere vormen de ontdekte wetmatigheden als het ware 
ging personifiëren, met uitschakeling ven een Schepper - is in 
flagrante strijd met het monumentale oud- en nieuw-testamen-
tische getuigenis en de leer der Kerk over de persoonlijke, 
levende God, Schepper, Heer en Bestuurder van al het gescha-
pene. 

J. A. 

gaten «art 9<iisdadz 
Pater van Kilsdonk S.J. werd begin juli naar Rome ontboden 
om zich nader te verklaren omtrent artikelen over de 'biologische' 
maagdelijkheid van de H. Maria en de Godheid van Jezus. 
Pater van Kilsdonk is een aparte figuur onder de zeer progres-
sieven. Hij is zeker geen meeloper of na-prater. Op zijn bezieling, 
religieuze en priesterlijke bewogenheid, zijn ijver voor de goede-
zaak-zoals-hij-die-ziet..., de 'conservatieven' kunnen er jaloers 
op zijn. Wij hebben hem gekend als een priester, geheel vervuld 
van God - zoals men niet vaak tegenkwam. Het is moeilijk voor 
een begaafd en diep religieus mens, die waant, vermoedt of zich 
bewust is door de vinger Gods te zijn aangewezen, zijn afwijken-
de ideeën voor zich te houden - en, indachtig de betrek-
kelijkheid van eigen inzicht, ootmoedig, nederig en geduldig op 
minder spectaculaire het zijne bij te dragen tot verdieping van het 
geloof en het door Paus Joannes verlangde aggiornamento der 
Kerk. 
Pater van Kilsdonk's befaamde 'terreur'-rede voor de Adelbert-
vereniging bij de aanvang van het Concilie zou, in mildere be- 
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woorolingen als een frisse Iente-wind hebben kunnen werken ~

nu was het een bliksem-inslag, die vele aanvankelijk weinig moe-
digen, tot plundering en aftakeling aanzette.
is Pater van Kilsdonk zelf niet gesohrokken, toen de Adelbert-
voorzitter daarna een artikel in Het Algemeen I-Ianolelsblad
sohreef en van Kiledonk aanvvees als iemand die tot Kerkleraar
zou Worden verheven?
Had Pater van Kilsdonk, behalve het zware geschut uitsluitend
riohting Home op te stellen, ook niet Wat mitrailleurs moeten
riohten op de vele diooesane Curies van een der meest ouriale
Ianden ter wereld - Nederiand, - welker uitzonderlijk brede open-
heid en Iaissez-aller-instelling van vandaag de dag in omgekeerd
evenredige verhouding staat tot het keurslijf, waarin de hierarohie
het Nederlandse katholieke leven tot voor enkele jaren terug
plaoht te rijgen?
Indien ook hier de ’sohu|dbelijdenis’ opreoht was toegepast, zou
Nederland milder geoordeeld hebben over de zonden van de
’Romeinen’.

Of hij bij aanhoudende tegenvverking of schrijf- en spreekverbod
de Sooiéteit ook zou verlaten - zo Iuidde ole niet-gehee|-in-het-
maatsohappelijk-verkeer-passende vraag van de Volkskrant-re-
porter aan P. van Kilsdonk (Volkskr. 6 juli '66). En het antwoord
van deze Iuiolde: ‘nee, voor mij spreekt ole gebondenheid aan
mi_jn Ieefgroep bijzonder sterk.’
Dit antwoord is conform dat van Teilharol de Chardin: daarmee
rees Teilhard looven zich zelve uit - en ook met Pater van Kila-
donk zal dat, God geve het, het geval kunnen zijn.
Er zijn ’oonservatieven', die van Kilsdonk op zijn Rome-reis met
gebed hebben vergezeld.

J. A.

..__.%.._...
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