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Verschijnt maandelijks 

Medewerkers: Prof. Dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap., Nij-
megen, 1. Asberg, Bloemendaal, Dr. C. W. v, Boe-
kel M,S.C., Tilburg, 1. Bongaarts, Tegelen, 1. 
Brouwers, pastoor, Smeermaas (België), E. Buys 
S.O.C., Oudenbosch, Henri de Greeye, pr., Berg 
en Dal, Dr. Ch. Niederer SI, Nijmegen, Dr. 1. 
Taal, Gouda, Dr. A. v. d. Wey 0.Carm., Dordrecht. 

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

Giro 848700 - Amro Bank nv, Burchtstraat Nijmegen, met vermel-
ding van Confrontatie. 

Mededelingen: 

1. Vooral in verband met het verschijnen van de Nieuwe Kate-
chismus waren wij genoodzaakt de geplande Oktober-Novem-
ber-nummers wederom te combineren. 

2. In dit nummer wordt o.a. ernstige kritiek geuit op de Nieuwe 
Katechismus, 
in verband daarmede zal dit nummer in nog ruimere kring ver-
spreid worden dan anders. 
Kleinere en grotere bedragen ter ondersteuning van de Con-
frontatie-actie zijn buitengewoon welkom. (Geen der mede-
werkers vraagt of krijgt financiële vergoeding). 

3. Helaas kunnen we praktisch geen reeds verschenen num-
mers meer nazenden aan nieuwe abonnees. (De jaargang loopt 
van april-april). 
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De Paus verfilmd 
Om te lezen en te herlezen 

Op 8 september j.1, verleende Paus Paulus in Gestel Gandolfo 
een algemene audiëntie, waar vele duizenden pelgrims uit de 
gehele wereld aanwezig waren. Talrijke buitenlandse organisaties 
gaven acte de présence en (gelukkig) ontbrak ook Olanda niet 
In de ellenlange opsomming in de Osservatork Nederland was n.l. 
vertegenwoordigd en wel uitsluitend, door de 
Nationaal Federatieve Raad van het voormalig verzet in Ne-
derland en door de Vereniging van ex-politieke gevange- 
nen. 	 ) 

Bij die gelegenheid sprak de H. Vader de volgende redevoering 
uit. Wij vertalen uit de Osservatore van 8 sept. 1966: 

Wij  willen U opwekken U geheel te geven aan deze geestelijke 
beweging, die aan de Kerk een nieuwe volheid moet geven en in 
haar de bloedsomloop der liefde moet versnellen. En wilt ge ont-
dekken wat het overigens welbekende beginsel van deze vitaliteit 
is: het is het geloof, dat geloof dat werkt door de liefde (Gal. 5, 6). 
Het geloof: zo zeggen Wij aan U, bedienaars van het woord Gods 

.. aan U religieuzen, mannen en vrouwen... en aan U gelo-
vigen, in het bijzonder aan U, jonge lieden, die zo'n behoefte hebt 
aan licht en aan zekerheid, en die weet door het geloof sterke 
en grote daden te verrichten: het is nodig U door het geloof te 
laten doorschijnen, en er een levende en oprechte uitdrukking aan 
te geven. 

Bij onze vermaning worden wij gesterkt door de gloed, die tot 
ons overgroot geluk en onze overgrote hoop het mystieke Li-
chaam dat de Kerk is, doorstroomt, maar van de andere kant 
vindt zij haar oorsprong uit de geesteshoudingen, die wij in enige 
kringen van het christenvolk opmerken. Deze schijnen te wijzen 
op een bepaalde vermindering van geloofsintensiviteit, op een 
zekere moeheid, op een bepaalde onzekerheid, op een zekere 
vermindering van de geestdrift zich katholiek te weten. En dat 
geldt bovenal dan, als we onder geloof niet verstaan een gewoon 

religieus gevoel, maar de krachtige, overtuigde, werkdadige ad-
hesie aan die waarheden, die de katholieke Kerk ons met gezag 
voorhoudt te geloven. 

Wet is er gebeurd? Heeft misschien de wettige en plichtmatige 
beschouwing van de persoonlijke vrijheid van de geloofsakt die 
andere overweging teruggedrongen, die van de vroomheid en 
kracht, welke zulk een geloofsakt in het hart van de gelovige 
moet aannemen en daar een toestand van aarzeling te weeg ge-
bracht? Is misschien de oorzaak de moeilijkheid om te begrijpen, 
dat, terwijl we de historische ontwikkeling van de menselijke we-
tenschap zien, het voorwerp van ons geloof niet met de tijd ken 
veranderen, maar dat het geloof bewaard moet blijven in zijn 
objectieve integriteit, Ciók wanneer wij in onze overweging telkens 
opnieuw zijn inhoud onderzoeken, wanneer wij er in doordringen 
met groeiend begrip, en wanneer wij het, met behoud van de in-
houd, uitdrukken in aanpassing aan en rekening houdend met de 
spreekwijze der profane cultuur? Is de oorzaak misschien het 
gemak, waarmee sommigen met voorbijgaan van het leergezag 
der Kerk aan het woord Gods naar eigen inzicht vormgeven en 
zo in de verleiding kwamen aan een subjectieve methode de voor-
keur te geven boven de dogmatische en objectieve denkwijze der 
katholieke leer? Is het soms het wantrouwen, door zoveel vreemde 
en vijandelijke stemmen tegen het authentiek leergezag der Kerk 
gezaaid, dat tenslotte de zekerheid geschokt heeft in haar le-
ringen? 

Het feit, waarop wij met grote droefheid duiden is, dat vele gees-
ten niet meer met het vertrouwen van voorheen opzien naar 'de 
Kerk van de levende God, zuil en grondslag der waarheid', (1 
Tim. 3, 15). En er zijn er, die twijfels durven opwerpen tegen de 
onaantastbare waarheid van ons geloof en zulks met een onge- 
kende en 	verwerpelijke lichtzinnigheid, even gedurfd als aan- 
stotelijk voor de geloofsschat. En wat onder dit opzicht ons ver-

- driet en onze angst nog vergroot, is het feit dat wij zulke wan-
klanken horen in de boezem zelf van onze geloofsgemeenschap. 
Misschien zijn die wanklanken ingegeven door het verlangen naar 
openheid jegens de niet-katholieke wereld, dikwijls ook worden 
ze geloofwaardig voorgehouden door een beroep op het onlangs 
beëindigde Concilie ,alsof het Concilie bevoegdheid gaf de ge- 
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loofswaarheden in twijfel te trekken, terwijl toch hij die als eerste 
het Concilie beriep, Paus loannes XXIII, bij de opening ervan 
verklaarde, dat 'datgene, wat het Concilie aan het hart lag, was 
dat de christelijke geloofsschat op de meest werkdadige wijze 
zou bewaard en uitgelegd worden', (AAS. 1962 p. 790) en dat 
inderdaad ,die zekere en onveranderlijke leer, waaraan men zich 
gelovig moet onderwerpen onderzocht en voorgelegd moest wor-
den op een wijze volgens de eisen van onze tijd' (pag. 792). 

Dierbare zonen, weest steeds indachtig het beroemde woord van 
de Apostel: 'De gerechte leeft uit het geloof'. Dit fundamentele 
beginsel geldt voor het opstijgen van elke afzonderlijke ziel naar 
het bovennatuurlijke leven: maar ook voor heel de Kerk, die leeft 
uit het geloof en wier levenskracht uit het geloof voortvloeit en 
daar haar steun vindt. En als wij willen dat haar boodschap, haar 
catechese, haar getuigenis zich laat gelden, dan moeten we op-
zien naar het geloof der Kerk, ferm en innig levend in het hart 
van elk harer kinderen: 

') Te zelfder tijd gingen er in Nederland stemmen op om een door een 
grote katholieke organisatie voorgenomen Porne-reis Met te doen door-
gaan, als zijnde „uit de tijd". 

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,- te storten op 

POSTGIRO 848700 VAN DE AMRO-BANK N.V. 

BURCHTSTRAAT, NIJMEGEN, 

MET VERMELDING „CONFRONTATIE" 

...SAzg cm het gezin 
Er woedt onmiskenbaar een hevige slag met als inzet het gezin, 
bijzonder het Christelijke gezin. Herhaaldelijk werpen uto-
pische hominitten het argument op, dat het Christelijke gezin 
althans, geen. toekomst meer zou hebben, omdat het geen zin 
meer zou hebben, niet zinvol meer zijn zou, 

Zelfs in onze eigen rijen staan priesters op om te verkondigen, 
dat het sacramentele huwelijk een vrije zaak voor geloofs-
genoten zou zijn. 

In tegenstelling tot deze onrechtzinnige en défaitistische ge-
luiden, gaat het Christelijke gezin in onze dagen juist een 
grote toekomst tegemoet. De gehele wereld ligt er voor open. 

Uiteraard vormt het Christelijke gezin de levensbron voor 
nieuwe Christelijke gezinnen en enkelingen, welke in de we-
reld gezonden worden als bewerkers van eigen en «mimer heil. 

Het Christelijke gezin is drager van het geloof, de hoop en de 
liefde en dient deze deugden getuigerul te verbreiden. Het is 
de oervorm van alle gemeenschap: kleinst mogelijke liefdes-
gemeenschap van man, vrouw en kind, solidair in goede en 
kwade dagen, in lief en leed. Niet alleen, binnen de muren van 
het eigen huis, ook daarbuiten in de omgeving en verder. 
Het Christelijke gezin mag immers geen dwergghetto worden, 
het moet open staan naar God en nam Gods wereld. 

Het Christelijke gezin is ook een plaats van bezinning, vrede, 
rust, broederlijk samenzijn midden in een station-, succes-, 
genotziek openbaar leven, dat gebroken is, want van God ver-
vreemd. 

Het Christelijke gezin, het gezin itberhaript, bevindt zich in 
een crisis. Maar ook in deze tijd, waarin de mens tegenover 
God en boven God geplaatst wordt, houdt de Kerk het voor-
schrift van haar Grondlegger hoog: de trouw tot in de dood, 
desnoods door menselijk falen, beproeving, pijn en lijden, die 
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genotzielc openbaar leven, dat gebrolcen is, want van God ver-
I vreemd.

Het Christelijlce gezin, het gezin iiberhaupt, bevindt zich in
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‘ een crisis. Maar oolc in deze tijd, waa-rm ale mens tegenover
MET VERMELDING MCQNFRONTA-HE” God en boven God geplaatst wordt, houdt dle Kerk het v-oor-
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de Christen niet wezensvreemd zijn, heen. 
Ook nu houdt de Kerk het beginsel hoog, dat de levensbron-
reen, waaruit de mens, wiens geest nimmer sterven zal, voort-
komt, niet geschonden mogen worden. 
Ook nu spreekt de Kerk over offerbereidheid, liefdevol reke-
ning houden met elkaar, begrip hebben voor elkaar, matigheid 
betrachten. 

Wellicht zien wij de gevaren, waarin wij ons volop bevinden 
duidelijker als wij onze blikken werpen over de nationale haag. 
Willem Smit bracht in 'Beatrijs' (33136.1966) een rapport uit 
over het hoministische paradijs Zweden en de sex. Geen op-
wekkend beeld, De zgn. sexuele revolutie is vooral gestart door 
de Zweedse zusterorganisatie van de Ned. Ver. v. Sex. Her-
vorming. 'Progressieve' publiciteitsmedia hebben de sleutel-
stellingen in handen en bestoken de 'moralisten', dat zijn zij, 
die een gezond geslachtsleven voorstaan. Men zegt: de meer-
derheid. Men denke hieraan alvorens te generaliseren. Uit 
Smit's artikel lichten alarmsignalen op: ernstige verzwakking 
van de moraal, bedreiging van de vitaliteit en gezondheid 
van de gemeenschap door de chaotische relaties tussen de 
seksen, het destructieve en onnatuurlijke aandeel Van de sex 
in het openbare debat, de krant, tijdschriften, theater, film, 
4v. en radio, de schrikbarende stijging (b.v. onder tieners) 
van venerische ziekten, van de jeugdcriminaliteit, van de 
echtscheidingen. 

Daar in Zweden heeft de Staat gemeend de voorlichting te 
moeten invoeren vanaf de kleuterschool. In Nederland beraadt 
men zich daar ook over. 

Dr. Zeldenrust van de Ned. Ver. v. Sex. Hervorming zei dit: 
'Er is een officiële moraal, die vaak niet meer overeen stemt 
met de werkelijke moraal.' Alsof de moraal op straat gemaakt 
wordt! Wat is werkelijke moraal? De immoraliteit van nu? 
Wat gaat men met de achterlopende moraal doen als het kid-
nappen, het stelen en het stiletto-steken hand over hand zou-
den gaan toenemen? Aanpassen? 
Men kan zich afvragen of het op de weg van de Staat ligt zich 
te bemoeien met de voorlichting. Dat druist toch tegen de 
moderne stelling in, dat de ouders hun eigen verantwoorde-
lijkheid en gewetensvrijheid hebben en tegen die, welke de 

Staat gebiedt dat te delegeren aan maatschappelijke organen, 
wat die zelf aan kunnen, 
Moeten de ouders dan niet zelf uitmaken wanneer, hoe en via 
welke personen of boeken, films e.d. zij hun kinderen - als 
zij zelf daar niet voor zorgen - willen doen voorlichten? Van 
zo'n fundamentele gezinsproblemen heeft de Staat af te 
blijven! 

Dr. Trimbos, nota bene, directeur van het Katholieke Bureau 
voor de Geestelijke gezondheidszorg uitte zich als volgt: 

'Men kart in deze tijd niet volhouden, dat geslachtsgemeen-
schap altijd moet worden tegengegaan tot de huwelijksslui-
ting, want die datum hangt van allerlei factoren af, zoals 
de baan, het geld, een huis'. 

Weer die aanpassing, nu van officieel katholieke zijde, van de 
geldende moraal aan de zgn. werkelijke. Waar de gemeenschap 
faalt, moet de moraal maar opzij. 
De staatsvoorlichting in Zweden heeft in elk geval voor een 
enorm groot deel de sexuele moraal daar volkomen aan de 
grond gebracht. En nu mag men bij ons wel zeggen, dat men 
beter zal oppassen, het is ons, Christenen van elk soort en 
allen, die een gezonde moraal voorstaan, geraden OP HUN 
UITERSTE HOEDE TE ZIJN. Blind autoriteitengeloof kan 
fataal zijn. 
In 1964 had Sven Stolpe in 'Streven' ( juni) al de noodklok 
geluid over Zweden waar een dagblad 

'de arme moraliserende artsen in neerbuigende, humane 
bewoordingen afschilderde als beklagenswaardige gevallen, 
die zo snel mogelijk in een ziekenhuis behoorden te worden 
ondergebracht. Zij weten niet eens wat ze zeggen, zij stikken 
in ouderwetse vooroordelen, zij beseffen niet eens, dat de 
Christelijke moraal al even weinig deugt als de Christelijke 
verlossingsidee en dat de moraal steeds opnieuw moet wor-
den aangepast aan de zeden van het ogenblik.' 

Omdat het op onze situatie in Nederland zo zeer van toepas-
sing is, vervolg ik het citaat van Sven. Stolpe: 

'De gedachte, dat alles wat de sexttaliteit tot egoïsme en 
zelf genot verlaagt, een gevaar voor de persoonlijkheid en 
de samenleving betekent, wordt veracht en bespot. Ascese 
is overspanning. Verzaking is onhygiënisch. _Anders willen 
zijn dan men in feite is, is pervers. Alles wat het Christen-
dom verstaat onder verantwoordelijkheid en respect voor 
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de persoon en de gemeenschap, is voor deze mensen een 
beknotting van hun vrijheid: het is volkomen natuurlijk, 
dat men ongehinderd geslachtelijke omgang zoekt toet ieder 
die men begeert; wie grenzen stelt aan het uitleven van 
mijn sexualiteit is mijn vijand. Maar dit verklaart nog niet, 
waarom de reactie van deze heren tegen de waarschuwing 
van de artsen zo hysterisch moest zijn. Ergens diep in hen 
leven er blijkbaar nog heimelijke bange vragen. Is zuiver-
heid misschien dan toch een waarde? Was Christus toch 
misschien niet de onnozele psychopaat, die professor He-
denius van Rent gemaakt heeft? Is het misschien toch waar, 
dat men met een onpersoonlijke sexualiteit andere mensen 
echt zwaar kan krenken en schaden?' 

In 1964 richtten 129.000 Noorse vrouwen zich met een prin- 
cipi'e'le verklaring, tevens protest, tot het parlement 	een 
serie radio-uitzendingen over voorlichting betreffende voor-
behoedmiddelen voor middelbare studenten. Overal een bot-
sing tussen de beste elementen uit het volk tegen de pressure 
groups, die de publiciteit in handen hebben gekregen. 

De KRO-gids ven 1-9-1966 bericht over een Engelse publici-
teitsmarnmouth, de BBC: 
'Alle vormen von immoraliteit en perversie worden breed uit 
gemeten; niet alleen in documentaires, actualiteitenrubrieken 
en discussies, doch ook in drama en amusement. Er komen 
veel klachten binnen, maar de invloedrijke minderheid (let 
wel, weer die telkens terugkomende machtige libertijnse en 
business-combinatie, ondanks alle democratie. Red.) van de 
'libernl intellecturds' behoedt de televisie voor eventuele ge-
volgen. Aan de andere kant heeft de BBC een briljante do-
cumentaire over de Spaanse stierenvechter El Cordobes een 
jaar lang in de kluis gehouden, omdat dezelfde verlichte min-
derheid reet tirannieke felheid zou reageren op enkele arena-
scènes, die in dit programma essentiëel en onvermijdelijk zijn.' 

Wat Duitsland betreft, spreekt pater Leppich S.J. over de 
machtspositie aldaar: 'In ons vaderland is 80% von alle kran-
ten door mensen geïnspireerd, die het Christendom afwijzen 
of belachelijk maken.' 
Het is moeilijk temidden van zo'n situatie voort te gaan met 
vernieuwende gedachten vanuit het onveranderlijke boven-
tijds wezenlijke, van aanpassing sim onze tijd en ons levens- 

ritme, zoals het aggiornrunento bedoelt. Went telkens moet 
de troffel rusten om liet zwaard te grijpen. 

Een van cie grote ontdekkingen of herontdekkingen van onze 
dagen is de nadruk op de creativiteit van de enkeling, van het 
creatief bezig zijn. Veelal bedoelt men daarmee de worsteling 
van de mens met de vormgeving van de weerbarstige materie. 
Zo moet de mens zichzelf realiseren, zijn leven verheffen tot 

een hoger niveau. 
Het is bijzonder creatief, geestelijk creatief bezig te zijn met 

zijn eigen geest en zijn eigen leven, reet zijn gezin en zijn mi-
lieu. Dat is creativitiet par excellence! Dat is echte evolutie, 
een ander toverwoord van het heden. 
Nu het gezin zich in de branding bevindt en op het spel staat, 
mogen onze creatieve gedachten zich richten op dit funda-

mentele onderdeel van onze gemeenschap. Temidden van die 
branding en die levensgrote gevaren klinken vanuit het hart 
van de Kerk telkens de morsetekens voor de goede koers. 

J. BONGAARTS 

Sexuele moraal 

Wat zegt U van de volgende moerasbloemlezing uit een katho-
liek streekdagblad? De bijbehorende prentjes waren ordinair en 

erger dan dat. 
'Le gendarme de Seint Tropez' (een doldwaze geschiedenis en 
turbulente avonturen van een politieman In een nudistenkamp). 
'Verboden sex' (een opwindende revue in kleuren). 
'Het verdachte huis van Madame Polly' (een openhartig onopge-
smukt verhaal van een der fameuze figuren van het New Yorkse 

uitgaansleven). 
'Jong en immoreel' (meisjes aan grote gevaren blootgesteld). 
'Avontuur In Hong Kong' (een stad vol intriges, een broeinest van 
spionnen, geheime agenten, misdaad en zonde). 
'Slaaf van zijn driften' (een centraal gegeven, realistisch ver-
filmd. Vrouwen in de greep van een sexmaniak). 
'Eva' (het verhaal van een luxe call girl). 
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of belachelijk malcen.’

A spionnen geheime aganten, misdaad en zonde).
Het is moeilijlc temidden van zo’n situatie voort te gaan met ’3|aaf van zijn driften' (een centraal gegeven, realishsch ver-
vernieuwende gedachten vanuit het onveranderlijlce boven- filmd. Vrouwen in de greep van een sexmaniak).
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'De man, die zich verkocht' (een beklemmende en bewogen film 
van echtelijke ontrouw). 
'Reeperbahn bij nacht (Hamburgs moderne hel van ontucht, mis-
daad, vrouwen en plezier). 
'Wat gebeurde er met Paggy Smith? Door onbekenden aange-
rand.' 

'Sex á la minuut!' (Gedurfd. Brutaal. Gepeperd, maar uiterst sma-
kelijk). 

'Losgeslagen meisjes' (zij lokken, verleiden, choqueren). 
'School voor striptease'. 
'De rode lampjes' (een gedurfde film over de lichte vrouwen van 
de havenstad). 
'Vreemde neigingen' (explosief onderwerp, openhartig behandeld, 
de verlangens van een voyeur). 

'Ik sla een blad om naar de advertenties. Hier springen on-
middellijk de reuzenfilmannonces in het oog, met fancy prij-
zen betaald. Ze kondigen een leugenachtige wereld aan met 
cynische afbeeldingen en ophitsende aanduidingen,. Een be-
hoorlijke krant zou teksten met zulk een opmaak nooit, opne-
men, maar dat is de vloek van het geld, dat ,wij dit morele vuil 
slikken moeten.' (Pater Leppich S.J. Neue Bildpost 17-7-'66). 

Vondelpark: 

'De jongemannen hadden een taktiek ontwikkeld, waarbij zij de 
mannen, vaak homo-sexuefen, die in het park vaak rendez-plaat-
sen en een partner hopen te vinden, eerst lokten en dan over-
vielen.' (De Tijd 7-9-1966). 

Nationaal Park: 

'De bosrijke Koningsweg en de toegangswegen tot het Natio-
nale Park 'De Hoge Veluwe' te Arnhem gaan wat de prostitutie 
betreft Parijse (of Amsterdamse, Red.) allures aannemen', zo 
meent Mr, H. Holsteyn, hoofd van het parket bij de rechtbank te 
Arnhem. (De Tijd 22-8-1966). 

Vogelenbuurti 

'Ook moesten in die (Utrechtse, Red.) Vogelenbuurt (die soute-
neurs en prostituées en politie een ultimatum stelde, Red.) de 
huisvrouwen 's morgens voordat hun kinderen naar buiten gingen 
snel met een w.c.-papiertje of een oude krant in de paadjes en 

de portieken gebruikte voorbehoedmiddelen oprapen.' (Vrij Ne-
derland 16-7-19W). 

De vuilnisbak van Europa. 
De Haagse Officier van Justitie, Mr. Dr. H. v. 't Ven, zei in een 
strafzaak tegen 14 (l) handelaren in pornografie, dat Nederland 
voor wat betreft dit soort literatuur de vuilnisbak van Europa ge-
worden was. 
Hij merkte op, dat pornografie de oorzaak kan worden van morele 
blindheid bij de mensen. 'Er mag op het moment een actieve 
pressure group zijn, die het opneemt voor dit soort literatuur, in 
de rechtspraak hoeven we nog geen rekening te houden met der-
gelijke anarchistische elementen.' (De Tijd 2-9-1966). De anti-
revolutionaire senator Algra zei: 'Sommige uitgeversmaatschap-
pijen hebben meer de mentaliteit van een souteneur dan van een 
ambachtsman, die houdt van zijn produkt en zijn klanten respec-
teert.' 

Wij weten dat de pornografie ijverig wordt 'besproken' op katho-
lieke middelbare scholen, gekanaliseerd door katholieke lees-
bibliotheken en door van imprimatur voorziene tijdschriften van 
katholieke priesters. 

Publiciteitsmedia 'tracteren' het uit allerlei leeftijden samenge-
stelde publiek regelmatig op allerlei uitingen van versexing, die 
de kijk-, lees- en luisterdichtheid bevorderen. Sex-business dus. 
Indien men deze organen zou voorwerpen, dat zij mede-verant-
woordelijk zijn voor de ondergraving van de sexuele moraal, het 
gezin en de gemeenschap, zouden zij verontwaardigd dergelijke 
beschuldigingen afwijzen. 

Waar sinds jaar en dag deze deformatie voort gaat, mag men 
zich gerust beraden over het wapen van de boycott. Money-
makers dienen In hun dierbaarste sector getroffen te worden. 
Dan zullen zij het wel laten decadentie als ondeugend of pikant 
voor te stellen. Merkwaardig genoeg bevelen zij nimmer zakken-
rollerij, diefstal of oplichting aan. 
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de constitutie ,,caubium et spes" 

OVCR (3C QCBOORtC-RCQCLIriq 

Het vraagstuk van de geboorteregeling en met name de wijzen 
om die regeling door te voeren, is voor veel mensen, in hun 
dagelijkse ervaring een levensprobleem en daarom van aller-
hoogste importantie. Het is ook inderdaad een levensprobleem, 
want het raakt de bronnen van het menselijk leven; en alles 
tent met menselijk lemen te maken heeft, is van het allerhoog-
ste belang. 

Voor het geloof behoort dit vraagstuk echter tot op zekere 
hoogte tot het randgebied. Het betreft n.l, niet het geloof zelf, 
maar de vraag hoe wij als kinderen Gods behoren te leven. 
Wat komt overeen met de waarheid van ons als verlosten en 
als opgenomen,en in de grote familie van de Kerk. 
Het betreft tegelijk een gebied dat de mens zeer sterk aan-
spreekt en dat toch voor hem niet doorzichtig is. Daarom ook 
dat de Kerk, dat is de gemeenschap von hen die het woord van 
God in volheid aanhoren en in hun hart bewaren, de mens 
helpt om de vraag, hoe hij het huwelijk moet beleven, juist 
te kunnen beantwoorden. 'Juist', d.w.z. in harmonie met zijn 
verlost-zijn, met zijn Kerk-zijn, en daarom eminent in har-
monie met zijn waardigheid en met zijn geluk als mens. 

Tot voor kort was het vraagstuk van de geboorteregeling geen 
algemeen probleem. Het zal wel individueel zijn voorgekomen, 
maar er was geen bevolkingsvraagstuk; de kindersterfte was 
enorm; epidemieën zoals pest deden het bevolkingsaantal in 
sommige eeuwen zelfs afnemen. Na 1800 wordt dat anders. Om 
de wereldbevolking te brengen tot op ongeveer één miljard wa-
ren honderdduizenden jaren nodig, vanaf de dageraad der mens-
heid tot omstreeks 1800.. Voor de tweede miljard waren slechts 
130 jaar nodig. Voor het derde nog geen dertig jaar. En er zijn 
nu reeds genoeg meisjes geboren om binnen de komende dertig 
jaar dit aantal van ruim drie miljard te doen toenemen tot 7 
miljard. Er is werkelijk een bevolkingsexplosie gaande. 

Dit is een totaal nieuw verschijnsel. Nieuw is wellicht ook de 
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meer positieve waardering van het sexuele leven als taal der 
liefde. Het daarbij komend hedonisme en de erotische genots-
cultus, die het huwelijksleven wil scheiden van het voortbrengen 
van kinderen, is geen nieuw verschijnsel, maar heeft wel door 
de snel groeiende bevolkingsdichtheid, urbanisatie en andere 
sociale factoren grote afmetingen aangenomen. 

De Constitutie over de Kerk in de Wereld (Gaudium et Spes) vat 

de huidige moeilijkheden aldus samen: 

'Niet overal schijnt de ;vaardigheid van het huwelijk en ge-
zinsleven in eenzelfde helder licht. Het wordt immers ont- 
luisterd. door polygamie, de plaag der echtscheiding, door 
de zgn. vrije liefdeverhouding en andere vergroeiingen. Bo-
vendien wordt de huwelijksliefde al te vaak geprofaneerd 

door egoïsme, louter-erotische genotscultus en IN DIT VER-

BAND door ongeoorloofde praktijken tegen het doorgeven 

van het leven. 
Daarenboven werken de huidige economische, sociaal-psy-
chologische en civiele levenscondities sterk storend op het 
gezinsleven. Daar komt tenslotte bij, dat men niet zonder 
bezorgdheid in sommige delen van de wereld problemen 
ziet rijzen tengevolge van de bevolkingsexplosie. Door dit 
alles worden de gewetens verontrust' (Gaudium et Spes, 

nr. 47, in: K.A., 1966, k245). 

DE GEWETENSONRUST 

De gewetens zijn verontrust. De onrust die hier bedoeld wordt 
betreft niet het geloof dat wij verlost zijn door Jezus Christus, 
door zijn leer en zijn geboden. De twijfel gaat over toepassingen 
van dat geloof op ons dagelijks leven, en heel bijzonder over het 
huwelijksleven, over de angst kinderen te krijgen, over het ver-
langen het sexuele leven tenvolle te smaken in liefde-overgave 
van man en vrouw, terwijl men geen kind kan of wil ontvangen. De 
onrust wordt gewekt omdat wij niet in staat zijn alle nieuwe ge-
gevens te overzien en tot harmonie te brengen. Wat is nu mens- 
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waardig, wat maakt ons waarachtig gelukkig op dit belangrijke 
levensgebied. Daarvoor is twijfel en angst. 
De twijfel betreft ook niet de vraag of wij in en buiten het huwelijk 
kuis moeten leven en eerbied moeten hebben voor de bronnen 
van het leven. Zij betreft de vraag wat kuis Is, gezien de nieuwe 
situatie waarin wij staan. 
Omdat wij het volle menswaardige leven alleen vinden in Christus, 
In God die mens geworden is, bevragen wij de Kerk als de ge-
meenschap van hen in wien het Woord dat Christus is, verder 
leeft. Niet dat de Kerk op alle nieuw opkomende vragen onmid-
dellijk een antwoord kan geven. Evolutie vraagt uit zijn wezen om 
tijdsduur. Maar de Kerk in Concilie heeft op verschillende belang-
rijke punten een klaar antwoord gegeven, en dat antwoord moeten 
wij met dankbaarheid beluisteren, aanvaarden en bekend maken. 
Polygamie, echtscheiding en de zgn. vrije liefdesverhouding wor-
den verworpen als een ontluistering van het huwelijk. Hoewel 
reeds in het verborgen soms een stem gehoord wordt in het ka-
tholieke kamp, die echtscheiding en dus successievelijke polyga-
mie, en ook vrije liefdesverhouding in bepaalde situaties voor 
geoorloofd houdt, zijn zulke meningen zo evident in strijd met de 
leer van de Kerk en het menselijk aanvoelen, dat wij er hier verder 
niet op ingaan. Op dit punt is er trouwens geen algemene on-
zekerheid. 
Zo is het ook met egoïsme en louter-erotische genotscultus in het 
huwelijk. Mensen van goede wil, en allen die de humaniteit als 
allerbelangrijkste waarde voorstaan, zijn akkoord dat egoïsme en 
genotscultus in strijd zijn met de waardigheid, de vrijheid en het 
geluk van de menselijke persoon. 

Wat bedoelt het Concilie? Er was door de H. Vader voorgesteld, 
dat hier ook over de 'artes anticonceptionales' (technieken om 
conceptie te voorkomen) zou worden gesproken. De commissie die 
de tekst opmaakte, was van mening dat het woord artes anticon-
ceptionales, dubbelzinnig zou zijn en eventueel ook de periodieke 
onthouding zou insluiten, die niet veroordeeld is. Daarom werden 
de woorden gekozen: illicitis usibus contra genérationemi door 
ongeoorloofde praktijken tegen het doorgeven van het leven. Be-
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der verkondigd had, De toevoeging van de woorden in de vertaling 
van Katholiek Archief: 'en in verband' (met egoïisme en hedo-
nisme), kunnen de indruk geven dat het gebruik van anticonceptio-
nalia pas ongeoorloofd zou zijn wanneer het gebeurt uit egoïsme 
en hedonisme. (Zou het om een 'goede' reden gebeuren, dan wordt 
het niet veroordeeld). Deze opvatting is tegen hetgeen door de 
constitutie bedoeld wordt. 
Dit wordt nog duidelijker uit nr. 51 van de Constitutie, waar ge-
sproken wordt over het harmoniëren van de huwelijksliefde met 
de eerbied voor het menselijk leven. Na de redenen uiteen gezet 
te hebben hoe huwelijksliefde, sexualiteit en het menselijk pro-
creatievermogen een eenheid vormen, gaat de constitutie verder: 
'Met deze beginselen voor ogen mogen de kinderen der Kerk 
bij de geboorteregeling geen wegen .bewandelen welke door 
het leergezag bij zijn interpretatie van de goddelijke wet wor-
den afgekeurd' 

BEROEP VAN DE PAUS OP DE TRADITIONELE LEER 

PRAKTIJKEN TEGEN HET DOORGEVEN VAN HET LEVEN 

Anders is het gesteld met de 'ongeoorloofde praktijken tegen het 
doorgeven van het leven'. De vertaling van Katholiek Archief luidt: 
'en in dit verband (nl. met hedonisme van egoïsme) ook door on-
geoorloofde praktijken tegen het doorgeven van het leven' (K.A. 
1966, k. 745). De woorden: 'in dit verband' staan niet in de grond-
tekst. De vertalers verdedigen deze inlas door te zeggen, dat het 
volgens de bedoeling van de Constitutie hier gaat over ongeoor-
loofde praktijken als vorm van egoïsme en hedonisme. 

Paus Paulus wilde dat er geen misverstand zou blijven bestaan 
betr. de ongeoorloofdheid van neomalthuslaans huwelijksgebruik. 
Daarom eiste Z.H., dat ter verklaring van de woorden: welke door 
het leergezag 	 worden afgekeurd', een nota zou worden toe- 
gevoegd, die in dit verband uitdrukkelijk verwees naar de leer 
van Casti Conubii en de rede van Pius XII tot de vroedvrouwen 
van Rome (nota 14 bij nr. 51). In beide documenten wordt het ge-
bruik van anticonceptionalia zeer klaar als ongeoorloofd bestem-
peld en dus in strijd met de waardigheid en het geluk van de 
mens. Hoe luiden die documenten? 
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Casti Conubii zegt; 

'De katholieke Kerk aan wie God de taak heeft opgedragen 
om de ongereptheid der zeden te verkondigen en te verde-
digen ... , verheft tot teken van haar goddelijke zending door 
onze mond luid haar stem en kondigt opnieuw af: ieder huwe-
lijksgebruik bij welks uitoefening en handeling door opzettelijk 
menselijk ingrijpen beroofd wordt van haar natuurlijke kracht 
om leven voort te brengen, is een inbreuk op de wet van God 
en de wet van de natuur 	 
Aan de biechtvaders geven wij krachtens ons hoogste gezag 
en krachtens de ons opgedragen zorg voor het heli der zielen 
deze vermaning: zij mogen betr. deze zeer ernstige wet van 
God de hun toevertrouwde gelovigen niet in dwaling laten; nog 
veel meer moeten zij zichzelf vrijhouden van zulke valse me-
ningen .... Als echter een biechtvader de hem toevertrouwde 
gelovigen zelf in dwaling brengt of althans door zwijgen in die 
dwaling bevestigt, dan wete hij dat hij eenmaal voor God reken-
schap van dit ambtverraad zal moeten afleggen' (Casti Conubii, 
31 dec. 1930, uiig. Ecclesia Docens nr. 66-67). 

De woorden zijn niet mis te verstaan en zeer plechtig gekozen. 
Mgr. Herman Fortmann noemde indertijd deze uitspraak vanwege 
haar plechtige toon en de gekozen woorden 'evident onfeilbaar' 
(Kalft Artsenblad, 1959, afl. 12). Dr. A. v. d. Wey 0.Carm. noemde 
haar 'zonder twijfel onfeilbaar' (Kath. Artsenblad, okt. 1960). 
Plus XII zegt in zijn bekende toespraak tot de vroedvrouwen van 
Rome: 

'Onze voorganger Pius XI heeft in de Encycliek Casti Conubii 
van 31 dec. 1930 opnieuw plechtig de fundamentele wet van 
de 'huwelijksdaad en de huwelijksomgang afgekondigd (volgt 
bovenaangehaalde tekst van Casti Conubii waarin het gebruik 
van anticonceptionalia wordt veroordeeld)... Geen enkele 'in-
dicatie' of noodzakelijkheid kan een intrinsiek immorele han-
deling veranderen in een morele en geoorloofde daad. Deze 
regel is nu volledig van kracht gelijk zij het was in het ver-
leden, en zal het ook in de toekomst altijd blijven, omdat het 
niet een louter voorschrift is van menselijk recht, maar de 
uitdrukking van een wet van de natuur en van God' (Pius XII, 
29 okt. 1951, Ecclesia Docens, Dokumenten Okt-Dec. 1951, 
pp. 50-51). 
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Laat niemand verontwaardigd zijn, dat wij deze 'oude' teksten 
aanhalen. Paus Paulus en het Concilie verwijzen zeer expliciet 
naar deze documenten, en heel bijzonder naar deze woorden, 
in de Constitutie over de Kerk in de wereld van vandaag, afge-
kondigd niet lang geleden, maar bij de sluiting van het Concilie 
in dec. 1965. 

ZEKERE KWESTIES 

De ontwikkeling van de huwelijksmoraal gaat dus niet in de 
richting, dat geboorteregeling door ongeoorloofd huwelijksgebruik 
in de zin van Casti Conubii nu geoorloofd zou worden vanwege 
nieuwe situaties of vanwege een verdere ontwikkeling in de leer 
over huwelijk, sexualiteit en liefdesbeleving. Toch zijn er nieuwe 
situaties en is er een nieuwe ontwikkeling in de opvattingen. De 
Constitutie spreekt er herhaaldelijk over (zie aangehaalde tekst). 
Voor deze nieuwe situaties wordt een verdere ontwikkeling en 
toepassing van de sexuele huwelijksmoraal gevraagd en gezocht. 
B.v. in hoeverre is het sexuele leven een zuivere taal van huwe-
lijksliefde; in hoeverre hebben de ouders bij de regeling van de 
geboorte rekening te houden met factoren als bevolkingsexplosie 
en andere sociale en psychologische indicaties. Wat is de morele 
waardering van totaal nieuwe middelen, die vroeger niet beston-
den en die de mens zijn organisme geheel anders beïnvloeden. 
De meest bekende is 'de pil', maar daarnaast worden nieuwe 
technieken uitgevonden om de cyclus van de vrouw juister te 
regelen en te bepalen. Hoe moeten wij als kinderen Gods daar 
tegenover staan? Zijn die middelen menswaardig? Maken zij ons 
en onze samenleving gelukkiger en beter? Dat zijn vragen die om 
een antwoord roepen. Daarom gaat nota 14 bij nr. 51 van de 
Constitutie verder: 'Zekere kwesties, die andere en diepergaande 
onderzoekingen nodig hebben, zijn in opdracht van de Paus ter 
bestudering toevertrouwd aan de Commissie voor het bevolkings-
vraagstuk, het gezin en de geboorteregeling. Zo gauw deze com-
missie haar taak beëindigd heeft, zal de Paus zijn oordeel geven. 
Sic stante doctrine Magisterit terwijl aldus de leer van het leer-
gezag staat, ligt het niet in de bedoeling van het Concilie onmid-
dellijk concrete oplossingen voor te leggen' (Gaudium et Spes, 
nr. 51, nota 14, K.A. 1966, k. 759). 
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De nota zegt in haar geheel dus: de traditionele leer van de Kerk 
over huwelijksgebruik blijft staan, zoals die leer het meest mar-
kant geformuleerd is geworden door Cast Conubii en de Toe-
spraak van Pius XII tot de vroedvrouwen. Hierin is er geen ver-
andering in de huwelijksmoraal vanwege nieuwe situaties; maar 
wat betreft zekere kwesties die in onze tijd ontstaan zijn, wil de 
Kerk zich eerst verder beraden, waarna de Paus ook hierover 
zijn oordeel zal geven in zijn ambt van hoogste behoeder van het 
geloof en van de leefwijze overeenkomstig dat geloof. In deze 
nieuwe kwesties evolueert zich dus de moraal verder. Ten tijde 
van het Concilie was die evolutie nog niet zover dat een duidelijk 
waarde-oordeel verantwoord kon worden gegeven. 

DE VERTALING IN KATHOLIEK ARCHIEF 

De vertaling van deze zeer gewichtige nota in Katholiek Archief 
klinkt iets anders. Het 'sic stante doctrine magisterli' wordt aldus 
vertaald: 'Gezien de toestand waarin de leer van het leergezag 
zich bevindt, ligt het geenszins in de bedoeling van het Concilie 
onmiddellijk concrete oplossingen te bieden' (K.A. 1966, k. 759). 
In het geheel genomen is deze ietwat ongebruikelijke vertaling 
van het geëikte: sic stante doctrina=terwijI aldus de leer vast-
staat, goed te begrijpen. Namelijk: de toestand waarin zich het 
leergezag bevindt betr. de geboorteregeling is deze: overeen-
komstig de leer van Cast Conubii en van Pius XII is elke vorm van 
neomalthusiaanse huwelijksbeleving zondig en tegen de waardig-
heid van hef menselijk leven en tegen het geluk van de menselijke 
persoon; wat betreft nieuwere vraagstukken bevindt het leergezag 
zich nog in een toestand van onzekerheid en worden verdere 
studies afgewacht. 
De enigszins ongebruikelijke vertaling kan ook suggereren: er 
zijn twijfels gerezen aangaande de traditionele leer van de Kerk 
zoals die verkondigd wordt in Casti Conubii en door Pius XII, de 
commissie bestudeert deze en andere twijfels en zal het resultaat 
van haar studie te zijner tijd aan de Paus bekend maken die dan 
verder een beslissing zal nemen. De aanvullende nota van de 
vertalers aan de voet van de pagina zou deze indruk nog kunnen 
versterken: 

'Aangezien er twijfels gerezen zijn, wil het Concilie niet voor-
uitlopen op het resultaat van de pauselijke commissie. Deze 
laatste interpretatie is de enig juiste. Zo is de tekst bedoeld 
door de werkcommissie die de tekst heeft opgesteld; boven-
dien volgt zij logisch uit het voorafgaande; het citaat van 
Casti Conubii met daartegenover de verwijzing naar de pau-
selijke commissie ingesteld naar aanleiding van de gerezen 
twijfels' (ib.k.759). 

Die twijfels betreffen niet de leer van Cast Conubli, maar zekere 
nieuwe kwesties zoals uitgelegd is. Bovendien is het niet zo be-
langrijk wat de werkcommissie bedoeld heeft (die de tekst samen-
stelde van de Constitutie), maar wat het Concilie bedoeld heeft 
te zeggen. Wij geloven niet in een werkcommissie maar in het 
Concilie. 

Die verkeerde suggestie - alsof de leer van Casti Conubii in 
twijfel getrokken wordt - wordt nog versterkt door indiscrete 
perspublicaties rondom de commissie voor het bevolkingsvraag-
stuk (een andere commissie, dan die welke de tekst van het 
Concilie samenstelde; de commissie betr. het bevolkingsvraagstuk 
bestond nog niet ten tijde van het Concilie). 
Volgens persberichten blijkt nl. dat deze laatste commissie zich 
ook is gaan uitspreken over de gebruikelijke technische anti-
conceptionalia. Volgens genoemde persberichten zou de com-
missie deze in strijd met Case Conubii mogelijk voor geoorloofd 
willen houden. 
Gezien de houding van de Paus, neergelegd in nota 14, waarin 
Z.H. en het Concilie verwijzen naar de leer van Casti Conubii als 
uitleg van de woorden: 'De kinderen der Kerk mogen bij de regeling 
van de geboorten geen wegen bewandelen welke door het leer-
gezag bij zijn interpretatie van de goddelijke wet warden afge-
keurd'; gezien de leer van de Kerk in deze kwestie (reeds vanaf 
de oude romeinse tijd!), lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het tot 
de competentie van de commissie behoord heeft een nieuw stand-
punt te zoeken betr. het gebruik van anticonceptionalia. 
Zo wordt ook de heftige reactie van kardinaal Ottaviani begrij-
pelijk, die volgens dezelfde persberichten geweigerd heeft deze 
conclusies aan de Paus aan te bieden. 
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LEX DUBIA NON OBLIGAT? 

Enkele bemerkingen tot slot. Door de pers en enkele sprekers 
over het geboortevraagstuk wordt een ongelukkige verwarring in 
de hand gewerkt. Men stelt het voor alsof het verbod oer anti-
conceptionalia te gebruiken op één lijn kan gesteld worden met 
het gebod om op zondag mis te horen, het verbod om op vrijdag 
geen vlees te eten, of enigszins zoals de verplichting tot celibaat 
voor de priesters. Deze laatste voorschriften berusten op positief 
kerkelijke voorschriften, die de Kerk kan veranderen, die in een 
bepaalde tijd goed kunnen zijn en in een andere tijd minder goed. 
Het gebruik echter van anti-conceptionalia en in het algemeen de 
wijze van huwelijksbeleving berust niet op een positief kerkelijk 
voorschrift of verbod. De Constitutie zegt bijzonder duidelijk en 
fraai: 'De kinderen der Kerk mogen .... geen wegen bewandelen 
welke door het leergezag bij zijn interpretatie van de goddelijke 
wet worden afgekeurd'. Het gaat hier niet over een positieve wet, 
maar over de interpretatie van de goddelijke wet, en dat is- heel 
iets anders. Hierin is de Kerk niet vrij; zij heeft de opdracht van 
Christus Zijn Woord getrouw te bewaren, door te geven en uit 
te leggen, en zij wordt hierbij bijgestaan door de hV. Geest, zodat 
de Kerk in deze niet kan dwalen. Zij kan een tijdlang in onzeker-
heid verkeren; individueel kunnen gelovigen en herders zich ver-
gissen, maar als de Kerk spreekt in deze, verkondigt zij het 
Woord dat Christus is, de Weg, de Waarheid en het Leven. Daar-
om geldt het beginsel: lex dubia non obligat niet op diezelfde 
wijze voor goddelijke wetten en menselijke wetten. Wanneer de 
Kerk nl. een goddelijke wet interpreteert, d.w.z. voor ons uitlegt 
en toepast met het haar gegeven gezag, dan is er geen sprake 
meer van een Lex dubia, van een twijfelachtige wet. Een positieve 
menselijke wet kan veranderen; de omstandigheden kunnen zo 
worden, dat wat vroeger goed was nu niet goed meer is, en in 
de overgang heerst er een tijd van onzekerheid, waarin de wet 
niet meer van kracht is. Maar dit is niet i zo voor goddelijke wet-
ten, die in onze natuur verankerd zijn. Evolutie is hierin alleen 
mogelijk in de zin, dat in nieuwe situaties de toepassing verder 
gezocht moet worden; er is geen evolutie mogelijk in de zin, dat 
wat vroeger zonde was volgens Gods wet, het nu niet meer zou 
zijn. Net  zo min als het geloof kan veranderen. 

EEN WET DIE GELUKKIG MAAKT 

Een van de zegeningen van deze tijd is, dat wij over het legalisme 
heen komen. Wij zien beter in, dat de goede wet er is voor ons 
geluk, tot bescherming van onze vrijheid en waardigheid. Dit geldt 
eminent van Gods wetten en van alle morele verplichtingen. Die 
gáan altijd terug op wat goed is voor onze menselijke natuur, 
zij zeggen altijd wat gelukkig maakt. God wil immers het geluk 
van de mens. Wij moeten de moed hebben te geloven dat dit ook 
van gelding is voor hetgeen de Kerk ons zegt bij de interpretatie 
van de goddelijke wet in verband met geboorteregeling en huwe-
lijksbeleving. Als de Kerk in het licht van de H. Geest zegt, dat 
iets zondig is, dan wil dat zoggen: in strijd met onze waardigheid, 
met ons geluk, met-onze vrijheid. 
Is het niet wat onvolwassen de Kerk te beschouwen als een 
tuchtmeesteres, die door haar leiding een gelukkig leven moeilijk 
maakt? Wie zo denkt, heeft nog weinig geloof, en weinig begrip, 
dat de Kerk de behoedster en bewaakster is van het Evangelie, 
dat is van de Blijde Boodschap. 

Dr. CH. NIEDERER, 

(dit artikel was in ons bezit v5ór het verschijnen van de 
.Nieuwe Katechismus). 

Twee categorieën 
In het Bossche Bisdomblad van 2 september jl. maakt de hoofd-
redacteur (N. Been) onderscheid tussen twee categorieën ziel-
zorgers: 
a. de vastberaden zielzorger die het oude geloof goed genoeg 

vindt; 
b. zijn profetisch gestemde collega, die met het verkondigen 

van de bevrijdende nieuwe boodschap niet wachten kan. 
De laatstgenoemde categorie behoort volgens het Bossche Bis-
domblad 'bij de grote groep oprecht bezorgde mannen, waarop 
katholiek Nederland meer dan ooit trots zou moeten zijn.' 
De onderscheiding is, dunkt ons, duidelijk - en dodelijk - genoeg. 
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Twee categorieën 
In het Bossche Bisdomblad van 2 september jl. maakt de hoofd-
redacteur (N. Been) onderscheid tussen twee categorieën ziel-
zorgers: 
a. de vastberaden zielzorger die het oude geloof goed genoeg 

vindt; 
b. zijn profetisch gestemde collega, die met het verkondigen 

van de bevrijdende nieuwe boodschap niet wachten kan. 
De laatstgenoemde categorie behoort volgens het Bossche Bis-
domblad 'bij de grote groep oprecht bezorgde mannen, waarop 
katholiek Nederland meer dan ooit trots zou moeten zijn.' 
De onderscheiding is, dunkt ons, duidelijk - en dodelijk - genoeg. 
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Natuurwet 
en 

huwelijksbeleving 
In ons kleine Nederland gonst het op het Katholieke erf van 
verzet, rumoer, onzekerheid en verwarring. Er worden opvattingen 
verkondigd, die vierkant ingaan tegen wat tot dusver gold als 
principiële Katholieke leer; het gaat hier dus niet om zuiver ker-
kelijke, disciplinaire wetten of maatregelen van praktisch beleid. 
Een paar voorbeelden uit de vele: De Tijd van 1-12-1965 citeert 
uit het december-nr. van het maandblad Avenue, dat een gewijd 
spreker, wiens naam ik nu liever niet noem, verklaart: 'De zin en 
de bindende kracht van de wet, die alle kunstmatige middelen 
van geboortecontrole verbiedt, is in de huidige staat van de 
kwestie open, en volgens onze juridische basisprincipes is een 
wet, waar ernstig twijfel over bestaat, niet bindend te achten.' -
Lex dubia non obligat' is dat principe. 
Volgens een verslag in de Volkskrant 10-5-1965 van een rede door 
de Warmondse moraal-professor Drs. Th. Beemer, gehouden voor 
de N.V.S.H. 'leven bij vele Katholieken ook vragen over geslach-
telijke omgang vdOr het huwelijk en voorkoming van geboorte 
vóór het huwelijk. Als men het huwelijk immers In de eerste plaats 
in zijn verheven relatie-scheppend karakter ziet, dan moet er ook 
een groei zijn naar die relatie toe, die-consequenties heeft voor 
de omgang van de geliefden' (I I). 
- In een brandpunt-uitzending voor de tv. op 25-9-1965 sloot Prof. 
Ruygers (zie De Tijd van 27-9-1965) 'zich aan bij de verwachting 
en de hoop van S. Adelbert, dat de bindende kerkelijke voor-
schriften veranderen. Maar als ze onverhoopt niet zouden ver-
anderen, dan aldus Prof. Ruygers - dienen de Adelberters te 
bedenken, dat het leven van de kerk breder, ruimer, voller is 
dan de altijd stroeve niet adequate (?) spelregels.' - 'Spel-
regels, en kerkelijke': zou de Z.E. Heer Ruygers - professor aan 
de Katholieke Universiteit van Nijmegen - nu echt niet weten dat 
de Kerk de leer omtrent de huwelijksbeleving niet voorhoudt als 

een 'spelregel' van haar zelf, maar als een goddelijk gebod, n.l. 
als verklaring van de inhoud der 10 geboden? 
- In de vloed van artikelen - en ingezonden stukken -, de laatste 
jaren verschenen over huwelijksbeleving en geboortebeperking 
komt voortdurend het woord natuurwet terug. Als men nu weet, 
dat het woord natuurwet in meer dan 20 betekenissen wordt ge-
bruikt, begrijpt men tot welk een babylonische spraak- en be-
gripsverwarring deze discussies hebben gevoerd. Ook acade-
misch gevormden, zelfs kerkelijke personen, moraal-leraren van 
professie, blijken een verkeerde opvatting te hebben van het 
moraal-theologisch begrip: natuurwet. Voortdurend constateert 
men, dat de schrijvers het hebben over de natuurwetten van de 
biologie, de chemie, de physica etc. De Volkskrant van 29-8-1963 
meldde als een voorgaande week gezegd door een kerkelijk per-
soon 'Het begrip natuurwet is momenteel niet erg duidelijk_ .. 
alleen de moraal schijnt het begrip nog te hanteren, maar intus-
sen komen er steeds meer argumenten, dat er inderdaad slechts 
sprake is van een abstractie'. 
Volgens Dr. j. Th. Snijders zou 'natuur' een Aristotelisch erfgoed 
zijn. 'Bij Aristoteles had het primair een biologische betekenis. 
Door de poging van Aristoteles een biologisch gefundeerde ze-
denleer te ontwerpen, kwam het in de ethiek terecht' (cf De Tijd, 
15-6-1963). - De Aristoteleskenner Drs. C. W. v. Boeket M.S.C. 
weerlegde dit grondig (De Tijd 22-6-1963). 'Natuur is bij Aristo-
teles volstrekt niet primair biologisch. In de Nicomachische ethiek, 
het oudste min of meer systematische handboek van ethiek, vin-
den we geen spoor van biologische ethiek.' 
De betreurde Dr. 1. G. H. Holt, in leven sexuoloog te Utrecht, 
deed in De Tijd (16-11-1963) een felle aanval op het boek van de 
Amerikaanse arts John Rock, in vertaling 'Nu is het tijd'; tevens 
aanval op Dr. C. Trimbos, die een prijzende inleiding aan de ver-
taling had meegegeven: 'Het woordenspel en de overvloed van 
sophismen, die in hoofdstuk 5 het gesprek over natuur en natuur-
wet begeleiden, zouden vermakelijk zijn als ze niet zo irritant 
waren. Rock blijkt daar letterlijk niets te begrijpen van wat de 
Kerk met het begrip natuurwet bedoelt. Het betekent heel iets 
anders dan het natuurwetenschappelijk begrip. Alleen op philo-
sophisch gebied vond ik wel zeven verschillende begripsinhouden 
en een Engelsman vertelde mij, dat de Encyclopaedia Brittanica 
wel dertien verschillende betekenissen geeft.' 

- Wat betekent dan het kerkelijk, d.i. moraal-theologisch begrip 
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'natuurwet" waarover in de genoemde discussies en ingezonden 
stukken zoveel misvatting bleek te bestaan, zelfs bij academici, ja 
zelfs bij priesters, die toch beter moesten weten? 
We kunnen het begrip wellicht het best weergeven met de woor-
den, natuurlijke zedenwet en het zou aanbeveling verdienen het 
woord natuurwet - of wetten in dit verband niet meer te gebruiken 
om verwarring met biologie, chemie, physica te vermijden. De 
natuurlijke zedenwet omvat dan die allereerste fundamenteelste 
morele beginselen waarvan de tien geboden een samenvatting 
zijn (met een kleine beperking voor het 3e gebod: heiliging van de 
dag des Heren; beperking van de tijdsbepaling n.l.): geloof in en 
dienst van God, eerbied voor het wettig gezag, de medemens niet 
doden of verwonden, niet stelen, - niet liegen en het 6e en 9e 
gebod, de fundamentele wetten voor het sexuele leven. 
Iedere mens kan deze allereerste zedelijke beginselen kennen 
ook zonder openbaring, d.i. door het natuurlijk licht van zijn rede; 
vandaar natuurwet; zedelijk goed is wat met de redelijke natuur 
overeenstemt (natura rationalis; alleen de mens is door zijn rede 
subject van zedelijke handelingen n.l.). Die redelijke natuur dan 
gezien in haar volle werkelijkheid, m betrekking tot haarzelf - haar 
verhouding tot anderen - en tot God. In vroegere uitgaven van 
de catechismus - 60 jaar geleden - leerden we, dat het besef van 
deze grondwetten van de moraal 'in de harten der mensen was 
ingeprent' door de Schepper. S. Paulus in zijn brief aan de Ro-
meinen II 14. 15 leert letterlijk hetzelfde: 'De heidenen onder-
houden natuurlijkerwijs de Wet. Zij tonen aan, dat de voor-
schriften der Wet in hun hart geschreven staan en hun geweten 
legt diezelfde getuigenis af.' cf. Jer. 31, 33; Geut. 6, 6. De heiden 
Cicero (De legibus 1, 2. cap. 4) getuigt ook, dat de heidenen de 
stem van God in hun geweten horen en iedere missionaris ervaart 
dat de niet-christenen besef hebben van de natuurlijke zedenwet, 
zij het dan verduisterd, op sommige punten, door onzedelijk leven. 
De Kerk, dat is het officieel lerarende wereldepiscopaat, heeft 
altijd verkondigd, dat anticonceptie door voortijdig afgebroken 
gemeenschap of door mechanische middelen tegen deze natuur-
wet is; dat het hier dus gaat om een verklaring door de Kerk van 
een Goddelijke wet en niet - want voortdurend treedt die ver-
warring weer opnieuw op - om een gewone kerkelijke wet als b.v. 
die van het vasten en onthouding van vlees. (De kwestie van de 
pil, die inderdaad een nieuwe kwestie is, blijft in dit betoog geheel 
buiten beschouwing). 
In ons zelfbewust Katholiek Nederland beleven we de laatste 
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jaren (bijzonder het laatste jaar) het onthutsende schouwspel, dat 
leken en priesters zich verheffen tot de moraal-makende ge-
meente, even op de Stoel van Petrus plaats nemen en 'eccle-
sia dorens' worden. 'De jongere katholieken laten zich niet 
meer door de wet voorschrijven hoe zij aan gezinsplanning moe- 
ten doen, noch door de kerkelijke overheid', etc 	 Mevr. T., 
Volkskrant 26-6-1965. En Mej. B. v, cl. Z., Volkskrant 20-2-1965 
vindt er dit van: 'Bij alle mogelijke manipulaties tussen twee ge-
liefden, welke uit liefde voortkomen, kan er geen sprake zijn van 
ontucht, aangezien liefde in zich alle ontucht uitsluit.'. Bij deze 
enormiteiten plaatst de Volkskrant, ook erg progressief geworden, 
geen enkel commentaar. In de Tijd van 14-6-1964 ergert een col-
lega van Dr. Trimbos zich er over, dat in een vraaggesprek 
(weergegeven in de Nieuwe Linie van 13-6-1965) Dr. Trimbos zon-
der afkeuring spreekt over genitaal contact met homo's etc. Zelfs 
het Katholieke Artsenblad, vroeger onder Dr. Huddleston Sluier, 
Dr. Deelen e.a. een ware burcht en onneembare vesting van de 
traditionele huwelijksleer der Kerk, laat wel eens een ander geluid 
horen, niet zonder protest overigens van een andere lezer. 
(b.v. Kath. Artsenblad dec. 1964). In het nummer van jan. 1964 
probeert Dr. H. v. Osch een nieuwe fundering van de huwelijks-
moraal: 'Geen handeling is immoreel die de persoonswaarde en 
levensopdracht van de mens ten goede komt. Niet het biologisch 
gegeven is norm' etc. (Neen, het heil, de orde en de menselijke 
samenleving is norm). - Daar staat echter tegenover, dat een 
vriend me vertelde, dat hij 11/2  laar geleden een arts ontmoette, 
oud studievriend uit zijn gymnasiumtijd en op de vraag: 'hoe 
denken jullie artsen nu over die 'moderne' opvattingen van ge-
boortebeperking', was het antwoord: 'Oh nee, in onze kringen 
moeten ze er niets van hebben.' De artsen van professie, ver-
dedigers en hoeders van het leven, ook van het wordende leven, 
hebben in deze iets van vele vrouwen: ze staan met groter huiver 
en eerbied tegenover de wonderen en geheimen van het nieuwe 
leven en de bronnen van het leven dan mannen in het algemeen. 
Een aantal Rotterdamse leden van St. Adelbert - de vereniging, 
wier optreden de ouderen onder ons vaak zal herinneren aan de 
politieke groepering, die zich 50-60 jaar geleden 'het denkend 
deel der natie' noemde - deed ook mee aan dit deelnemen aan 
het kerkelijk leergezag en stuurde aan de Nederlandse Bisschop-
pen te Rome tijdens 't concilie een rapport, waarin ze zeiden: 
'het oneens te zijn met de bindende kerkelijke (alweer kerkelijke) 
voorschriften inzake de huwelijksbeleving. Ruim 75% wenst ver- 
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andering in de voorschriften of geen voorschriften' (Volkskrant 
25-9-1965)! En zowaar de theologanten van Warmond - door de 
Gelderlander oneerbiedig getekend als 'nog niet droog achter hun 
theologische oren', de H. Geest ook niet helemaal vertrouwende 
blijkbaar zonden aan de Bisschoppen te Rome een telegram: 
'verontrust door persberichten over het schema Kerk en wereld 
inzake huwelijksbeleving verzoeken U alles te ondernemen om 
te voorkomen, dat de aan de christenen toegekende eigen ver-
antwoordelijkheid en vrijheid door direct regelende uitspraken 
zo worden beperkt, dat het hun onmogelijk wordt naar eigen ge-
weten te handelen' (-kranten van 11-6-1965). Weer die beroemde 
vrijheid; welke? Vrijheid van alle wetten? Bestaat die vrijheid niet 
bij iemand, die het leergezag der Kerk erkent en er zich aan onder-
werpt? 
Dit willen deelnemen aan het leergezag der Kerk, zelfs tot het 
ingaan tegen de uitspraken van de officieel lerarende Kerk, wordt 
ook bedreven door 'n aantal van haar eigen bedienaren. In het be-
gin van dit artikel gaven we daarvan enige sprekende voorbeel-
den. En de vrijheid dit te doen, schijnt de laatste tijd eerder toe 
te nemen. 

In de Volkskrant van 16-6-1966 schrijft Dr. W. v. d. Marck (=Dr. 
W. v. d. Marck 0.P.) een stuk naar aanleiding van het artikel 
'Wat doen we met voorbehoedmiddelen voor tieners?' (teken des 
tijde!) én het juninummer van St. Adelbert. Hij zegt daarin od. 
'Het is niet in te zien, hoe men vanuit het wezenlijke van de 
menselijke sexualiteit conclusies zou kunnen afleiden vóór of te-
gen vóór-echtelijk geslachtsverkeer.' - Nee, maar dat hoeft ook 
helemaal niet, net zo min als we uit het wezen van het geld 
kunnen afleiden, dat het niet gestolen mag worden. Die morele 
wetten vernemen we van Gods verordeningen en leiden we verder 
af uit de eisen om van de samenleving geen sexuele chaos of 
modderpoel te maken. Verder schrijft hij: 'De toelaatbaarheid of 
ontoelaatbaarheid ervan hangt af van onze feitelijke samenleving.' 
Een enormiteit zou ik zeggen; het hangt af van de onverander-
lijke verordeningen. Gods. Meent Dr. v. d. Marck O.P. nu werke-
lijk, dat de 'natuurlijke d.i. de elementaire fundamentele zeden-
wet' (niet liegen, stelen enz.) kan komen te vervallen In een ande-
re samenleving? Dan zegt hij, 'dat een beroep op Christus ons 
niets wijzer maakt omtrent de goed- of kwaadheid van voor-
echtelijk verkeer'. - Zo? Is de christelijke openbaring dan niet de 

voltooiing van de Mozaïsche? Heeft de Heer niet gezegd, dat Hij 
niet is gekomen om de Wet op te heffen (niet de rituele en drgl, 
wetten natuurlijk) maar om ze te vervolmaken? En zegt het Oude-
Testament niet zeer hartige en krachtige woorden over diverse 
zonden van onkuisheid? (Lev. 20), en (Deut. 22 en 24). Zijn de 
brieven van de Apostelen, die zo vaak spreken over diverse zon-
den van onkuisheid, dan geen neerslag van de leer van Christus? 
En wat voor zonden denkt P. v. d. Marck O.P. wel, dat Maria 
Magdalena bedreven heeft 'de zondares van de stad', aan wie de 
Heer 'vele zonden vergaf'? Zouden het winkeldiefstalletjes ge-
weest zijn? En waar heeft Christus het over in Matheus 15:19? 
Het is duidelijk waar P. v. d. Marck 0.P, heen wil, al spreekt hij 
het niet rondweg uit. Het volgt eigenlijk ook wel logisch uit zijn 
vroeger geuite opvattingen. In de-Volkskrant van 13-10-1965: 'de 
daarbij (de geboorteregeling nl.) toegepaste techniek ziet hij als 
'alleen afhankelijk van de liefde-eisen van de gehuwden', die van 
daaruit zelf wel kunnen beslissen over de methoden.' - Dan in 
de Volkskrant van 13-11-1965 blijkt deze dogmaticus, geen mora-
list van professie, een wonderlijke opvatting te hebben van na-
tuurlijke zedenwet: 'De natuur van de mens is geen objectief on-
veranderlijk gegeven, maar zij wordt bepaald door zijn concrete 
situatie' 'De normen van het menselijk handelen, komen dus voort 
uit cultuur-gebondenheid' (I); dan spreekt hij van handelen, 'dat 
ingaat tegen de natuurwet als wet van onze cultuur hier en nu.' 

Als geboortebeperking door mechanische middelen en afgebroken 
coïtus in zich geen zonde is, is het niet vol te houden, dat het-
zelfde geslachtelijk verkeer vóér het huwelijk wel zonde is en van 
zelfbevrediging geldt dan hetzelfde: in wezen zijn die daden het-
zelfde lichamelijk genot zoekend van wat in zich scheppingsdaad 
is van nieuw leven, en dan zo, dat dit verband verbroken wordt. 
Als dit uitgangspunt verlaten wordt, is er geen onkuisheid meer. 
De opvatting van P. v. d. Marck komt vermoedelijk dichtbij (of 
gaat ze verder den) een hervormde visie: dominee Kaptein zei 
op de studiedag van de N.V.S.H. volgens de Tijd van 10-5-1965: 
'of anticonceptionele middelen ook aan ongehuwden mogen wor-
den verstrekt, daarover zijn de kerken het nog niet eens: Men 
weet, dat de protestanten lijn vroegere strenge opvattingen heb-
ben laten varen en dat sinds het herderlijk schrijven van 1952 van 
de N.H. Kerk 'de methode van anticonceptie volgens het officiële 
protestante standpunt ethisch irrelevant is' (de Tijd tdp.). 
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Waar gaan we heen in Nederland? Sinds enige jaren worden -
ook in dagbladen, di. voor iedereen - opvattingen verkondigd, 
die lijnrecht ingaan tegen, d.i. 'onverenigbaar zijn met de gel-
dende Katholieke leer', (Prof. J. Fransen, Leuven). 
impliciet bevatten ze dus een ontkenning van het toch wel in 
krasse woorden aan de Kerk toevertrouwde leer- en bestuurs-
gezag (Mt. 18: 18; Luc. 10: 16; Jo. 20; 21; Jo. 21: 10 vgl.; Mt. 28: 
20; Jo, 14: 17, 26; Act. 1: 5). 
Dit gebeurt door een groep, die zonder twijfel een kleine minder-
heid is, maar haar opvattingen weet op te dringen, doordat ze 
toegang heeft tot alle publiciteitsmedia en enige progressistische 
maandbladen helemaal in handen heeft. Menigeen, die op wilde 
komen tegen genoemde opvattingen, heeft ondervonden, dat hij 
zelfs niet aan het woord kon komen In krant en tijdschrift. Over 
vrijheid van meningsuiting gesproken. 
Zal het schisma, dat aldus onmiskenbaar, zij het latent, aanwezig 
is, een doorbreken? 
Als de Paus, na kennis te hebben genomen van het rapport van 
800 blz. van de Commissie voor de geboorteregeling, verklaart, 
dat de traditionele opvattingen (afgezien hier van de pil) moeten 
blijven gelden, zal er dan een tweede reformatie ontstaan, kleiner 
ongetwijfeld dan die van de 16e eeuw? Juist van progressistische 
zijde is evenwel meermalen verkondigd, dat een schisma uit de 
tijd is. 
'Neen, we moeten in de Kerk blijven om ze van binnenuit te ver-
anderen.' Kan de Kerk dat dulden en zal ze zulke leden zelf niet 
moeten uitstoten, als de heiligheid en gezondheid van de begin-
selen haar heilig zijn? We kunnen slechts hopen en met de 
woorden van de Canon der H. Mis bidden: 'voor Uw Heilige Ka-
tholieke Kerk, dat Gij U gewaardigt haar de vrede te schenken, 
haar te behoeden en haar eenheid te bewaren.' 

Z. N., pr. 

De Maagdelijke 
geboorte 
van Christus 

PATER 1. van KILSDONK Si. VOOR K.R.O. 

Toegang tot echt Christus-geloof versperd. 

Onder deze Indrukwekkende kop publiceert de Tijd van 12 okt. 
een verslag van wat Pater van Kilsdonk zei in de nieuwe K.R.O.-
rubriek 'Contekst' (11 okt.). 
Het verslag is een pijnlijke gewaarwording voor wie gehoopt had-
den, dat de 'gedachtenwisseling' tussen de bekende Jesuit en 
consultori van de Congregatie voor geloofsleer over diens 
afwijkende visie op Marie's maagdelijkheid, tot een andere stel-
lingname zou geleid hebben, dan P. van Kilsdonk o.a. in zijn 
Studentenblad van 3 dec. 1965 naar voren had gebracht. Integen-
deel: Pater van Kilsdonk handhaaft zijn 'visie' onverkort. Men 
oordele zelf aan de hand van het verslag: 

De visie op de maagdelijke geboorte van Christus, de maagde-
lijke ontvangenis van Jezus Christus, verstaan als een biolo-
gisch verschijnsel, is nooit de formele inzet geweest van een 
van de oude concilies, waarin onze Christusleer is gedefinieerd. 
Die lijfelijke maagdelijkheid van de geboorte van Christus is 
dan ook nam mijn vaste overtuiging geen dogma in ambtelijke 
zin. 
Als ik - aldus pater van Kilsdonk - zou zeggen te twijfelen 
aan de maagdelijke geboorte van Jezus, aan de ontvangenis 
van Jezus in de schoot van zijn moeder, zonder tussenkomst 
van een man, dan zou ik veel te weinig zeggen. Mijn visie, zo 
vervolgde hij, houdt veel meer beslistheid in. Ik denk eerlijk 
dat een biologisch verstaan van deze oude taal over de maag-
delijke geboorte de toegang tot een waarachtige christologie, 
tot een echt Christusgeloof gewoonweg verspert. Ik meen dat 
een dergelijk biologisch verstaan tekort doet aan het geloof in 
de menswording van God en dat dit fysieke verstaan van de 
maagdelijke geboorte ook echt indruist tegen de zin van de 
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Waar gaan we heen in Nederland? Sinds enige jaren worden -
ook in dagbladen, di. voor iedereen - opvattingen verkondigd, 
die lijnrecht ingaan tegen, d.i. 'onverenigbaar zijn met de gel-
dende Katholieke leer', (Prof. J. Fransen, Leuven). 
impliciet bevatten ze dus een ontkenning van het toch wel in 
krasse woorden aan de Kerk toevertrouwde leer- en bestuurs-
gezag (Mt. 18: 18; Luc. 10: 16; Jo. 20; 21; Jo. 21: 10 vgl.; Mt. 28: 
20; Jo, 14: 17, 26; Act. 1: 5). 
Dit gebeurt door een groep, die zonder twijfel een kleine minder-
heid is, maar haar opvattingen weet op te dringen, doordat ze 
toegang heeft tot alle publiciteitsmedia en enige progressistische 
maandbladen helemaal in handen heeft. Menigeen, die op wilde 
komen tegen genoemde opvattingen, heeft ondervonden, dat hij 
zelfs niet aan het woord kon komen In krant en tijdschrift. Over 
vrijheid van meningsuiting gesproken. 
Zal het schisma, dat aldus onmiskenbaar, zij het latent, aanwezig 
is, een doorbreken? 
Als de Paus, na kennis te hebben genomen van het rapport van 
800 blz. van de Commissie voor de geboorteregeling, verklaart, 
dat de traditionele opvattingen (afgezien hier van de pil) moeten 
blijven gelden, zal er dan een tweede reformatie ontstaan, kleiner 
ongetwijfeld dan die van de 16e eeuw? Juist van progressistische 
zijde is evenwel meermalen verkondigd, dat een schisma uit de 
tijd is. 
'Neen, we moeten in de Kerk blijven om ze van binnenuit te ver-
anderen.' Kan de Kerk dat dulden en zal ze zulke leden zelf niet 
moeten uitstoten, als de heiligheid en gezondheid van de begin-
selen haar heilig zijn? We kunnen slechts hopen en met de 
woorden van de Canon der H. Mis bidden: 'voor Uw Heilige Ka-
tholieke Kerk, dat Gij U gewaardigt haar de vrede te schenken, 
haar te behoeden en haar eenheid te bewaren.' 

Z. N., pr. 

De Maagdelijke 
geboorte 
van Christus 

PATER 1. van KILSDONK Si. VOOR K.R.O. 

Toegang tot echt Christus-geloof versperd. 

Onder deze Indrukwekkende kop publiceert de Tijd van 12 okt. 
een verslag van wat Pater van Kilsdonk zei in de nieuwe K.R.O.-
rubriek 'Contekst' (11 okt.). 
Het verslag is een pijnlijke gewaarwording voor wie gehoopt had-
den, dat de 'gedachtenwisseling' tussen de bekende Jesuit en 
consultori van de Congregatie voor geloofsleer over diens 
afwijkende visie op Marie's maagdelijkheid, tot een andere stel-
lingname zou geleid hebben, dan P. van Kilsdonk o.a. in zijn 
Studentenblad van 3 dec. 1965 naar voren had gebracht. Integen-
deel: Pater van Kilsdonk handhaaft zijn 'visie' onverkort. Men 
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lijke ontvangenis van Jezus Christus, verstaan als een biolo-
gisch verschijnsel, is nooit de formele inzet geweest van een 
van de oude concilies, waarin onze Christusleer is gedefinieerd. 
Die lijfelijke maagdelijkheid van de geboorte van Christus is 
dan ook nam mijn vaste overtuiging geen dogma in ambtelijke 
zin. 
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aan de maagdelijke geboorte van Jezus, aan de ontvangenis 
van Jezus in de schoot van zijn moeder, zonder tussenkomst 
van een man, dan zou ik veel te weinig zeggen. Mijn visie, zo 
vervolgde hij, houdt veel meer beslistheid in. Ik denk eerlijk 
dat een biologisch verstaan van deze oude taal over de maag-
delijke geboorte de toegang tot een waarachtige christologie, 
tot een echt Christusgeloof gewoonweg verspert. Ik meen dat 
een dergelijk biologisch verstaan tekort doet aan het geloof in 
de menswording van God en dat dit fysieke verstaan van de 
maagdelijke geboorte ook echt indruist tegen de zin van de 
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van Christus

PATER J. van KILSDONK SJ. VOOR K.R.O.

Toegang tot echt Christus-geloof versperd.
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Schriften. Hij kwam tot deze ontdekking omwille van het ge-
loof en hij motiveerde dit op de zin van de Schriften. 

Van de grote mannen, aldus pater von Kilsdonk, die een be-
slissende roeping dragen in de geschiedenis van het Joodse 
heil, verhalen de Israëlitische dichters dat hun ouders daar 
staan als onvruchtbaren, als onvermogenden. Die kinderen van 
de belofte zijn, om het met een bekend woord uit het Johan-
nes-evangelie te zeggen, niet uit de wil van een man maar uit 
God zelf geboren. Deze schildering in het Oude Testament von 
de menselijke onmacht van geroepenen om dragers van de 
belofte te verwekken, vertoont zulke vaste, zulke telkens terug-
kerende trekken, dat de vraag opkomt of al deze heldenver-
halen ons in aanraking brengen met een biologische bijzonder-
heid, een gelijksoortig lijfelijk gebeuren bij die geboorten, of 
dat we hier staan voor een uiterst diepzinnige literaire, vast 
patroon van godsdienstige vertel- en verhaalkunst. Deze twee-
de veronderstelling lijkt pater van Kilsdonk de voor d«, hand 
liggende. 

In de literaire atitdrickkingwijze houdt het bijvoegsel de maagd 
volgens pater van Kilsdonk zijn bestaansreden voor ieder die 
de religieuze dichtkunst van het nieuwe testament en van de 
oude Kerk verstaat. Die uitdrukkingswijze betekent, zo voeg-
de hij hieraan toe, dat Jezus ons gegeven wordt door de ge-
nade alleen. 

Pater van Kilsdonk verklaarde voorts dat zijn opvatting het 
gevolg is van een twintigjarige bewuste reflectie, een persoon-
lijke overweging, niet grote innerlijke weerstanden. Deze we-
tenschappelijke reflectie leek hem daarbij gevoed door harde 
pastorele ervaringen. Letterlijk zei hij: 'Ik weet zeker dat als 
men na de zondagsmis de kerkgangers waar ook tussen de 
achttien en dertig jaar zou interviewen over de maagdelijke 
geboorte, dat men de vraagsteller dan verbaasd zou aanstaren 
en hem vragen waarom God zo onmenselijk zou doen juist op 
het ogenblik, dat hij in de mens Jezus Christus zijn gezicht 
laat zien. Voor hen draagt door de fysieke voorstelling van de 
maagdelijke geboorte heel de christologie de gedaante van een 
verstarring, waaruit alle openbaringswaarde en openbarings-
kracht van lieverlee vedwijnt. 

Over zijn verhouding tot het leergezag in de Kerk zei pater 
van Kilsdonk tenslotte o.a. nog: 'Ik sta met plezier in de kerk 
en in mijn ambt - zo te zien - tot aan mijn laatste snik.' 

Met zijn 'visie stelt van Kilsdonk zich onder andere op tegen 
(excusez du pen) profetieën, evangelisten (speciaal Matteus en 
Lucas), apostolische geloofsbelijdenissen vanaf de allervroegste 
tijden, tegen kerkvaders en kerkleraren van alle eeuwen: lgnatius 
van Antiochië, lrenaeus, Clemens van Alexandrië, Origines, Atha-
nasius, Basilius, Gregorius van Nazianze, Cyrillus, Hieronymus, 
Ambrosius, Augustinus - tegen decreten van de Pausen Siricius, 
Leo III, Leo IX, Innocentius III, Sixtus IV Paulus IV - tegen het 
concilie van Ephese, Toledo, Chalcedon, van Constantinopel (2e 
en 3e), Trente. Ook b.v. tegen het jongste Concilie:. 

'Want in geloof en gehoorzaamheid heeft zij de eigen 
Zoon van de Vader hier op aarde gebaard, en wel zonder 

man een ma te bekennen, overschaduwd door de H. Geest' 

(Dogmatische Constitutie over de Kerk, no. 63). 

Het 'natus de Spirits Sancto ex Maria Virgine' uit de oertijd van 
het christendom is in de Kerk cloorjal heeswen heen in alle toon-
aarden vertaald; altijd is het-rilera„,,gd .semen uitgeschakeld en 
heeft men zich, in geloof, •over,,heid, aan het mysterie der 

Goddelijke incarnatie: 'absgue N.,,htb,,,,concepisse ex Spiritu 

Sancto' (canon 3 Synode van 	in H,aig). 
P. van Kilsdonk beweert, 'dat de1N, „„clelljke ontvangenis van 
Jezus Christus, verstaan als biologisch verscvhijw.,e1, nooit de 
formele inzet is geweest van een van de concilie..' Suggereert hij 
daarmee, dat de Concilie-vaders de kwestie waarom het gaat 
eigenlijk nooit goed dóór hebben gehad??? 
Het positieve in het geloofsleven - de waarachtige, werkelijke, 
geestelijk-stoffelijke, - ontmoeting van Goddelijke en menselijke 
natuur in Maria, aan de mensheid als onbegrijpelijk liefde-wonder 
geopenbaard - trad zól vanzelfsprekend op de voorgrond, dat de 
'biologie' als probleem geen rol speelde bij hen, die de Schepper 
Heer en Meester wisten van Mie 'bios, van Nle leven. 

P. van Kilsdonk ziet blijkbaar de Josef-figuur niet als maagdelijke 
bruidegom en het predikaat 'maagd' voor Maria beschouwt hij 
louter als een literair bijvoegsel van de religieuze dichtkunst van 
het Nieuwe Testament. 
De pater kan nu wel beweren, dat zondagse kerkgangers, geïn-
terviewd over de maagdelijkheid van Maria, verbaasd zouden vra-
gen of God soms onmenselijk (-= niet-menselijk) zou gehandeld 
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Schriften. Hij kwam tot deze ontcleklcing omwille van het ge- l\/let zijn ’vEsie’ stelt van Kilsdonk zich onder andere op tegen

Zoof en hij motiveerde dit op dte zin van de Schriften. (excusez du peu) profetieén, evangelisten (speciaal Matteus en

Lucas), apostolische geloofsbelijdenissen vanaf de allervroegste
Van de rote mannen alcl t ' '

g ’ us pa er mm Kllsdonk’ die 99"’ be" tijden, tegen kerkvaders en kerkleraren van alle eeuvven: ignatius
slissende roe in dram en i cl " h’ ' V

.

heil, verhalerlr di Isrfelitiszheed'1ii:lfer%se(ileantlsht1i1(":/,nolhlfliergogigi Van_AntioChFé* lrenaeusi _C|emeI’1S Van Alexandrilé, Origilnes, Atha-

‘
nas|us, Basllius, Gregonus van Nazlanze, Cyrlllus, Hleronymus,

staan als onvruchtbaren, als onv r , " ‘ t e

. . . . .

J6 5910-e Z12]-n, Om hat met eeneb7:l?§'fZluf/3207?;i§:lZi:r;Zh';?L'“ Ambroslus, Augustlnus - tegen decreten van de Pausen S|r‘|c|us,

nes_e,UangelZ-6 te niet U/it dg /wilt U/it Leo _l|.|, Leo IX, lnnocentius Ill, S|xtus IV Paulus |V_ -_ _tegen het

God zelf geboren. Deze sohildering in het Uncle Testamrent van Concme Van Ephesa Toledo’ Chalc-edoni Van Cqn-Stantmopel (ze
Je menselzjlce on-macht van geroepenen om draers van de en 36)’ Heme‘ Qok b'V' tegen het wngste Conclhe:
belofte te verwelclcen, vertoont zullce vaste zulke teglkens teru; - -

icerencle trekken, dat ale vraag opkomt ogf al doze helderweg: J

=Want in geloof en gehoorzaamheid‘ heeft de ezgen

halen ons in aanraising Brengen met een biologische bz;]'zonder- J ZOO” van de Vader hler Op aarde gebaard’ en wel zonder
’ een man te bekennen, overschaduwd door de H. Geest’

heid, een geli'k ' l" " " "J soortzg qfeltjk gebeuren by dze geboorten, of - - -

~ . . . . . . Do mattsche Constztutte ove de Kerk no. 63 .

dat we hzer staan voor een utterst Jtepzmnzge ltterazre, vast ( g ’ T ’ )
Zatroon van godsdienstige vertel- en verhaalkun-‘ii DQZQ twee" Het ’natus de Spiritu Sancto ex Maria Virgine’ uit de oertijd van

e verond t ll' l"k ' t

 

Z. d GT8 e mg U t pater mm Kllsdonk J6 UOOT de hand hnet christendom is in de Kerk doorb,g*‘i$eeuwen heen in alle t0on-

lggen 8‘ d t Id ltd ht "t hkld
., . ' . ; " A

9 9 en
In de ltteratre nttdruklcingwzgjze" houdt het bijvoaegsel Je maagd $1221»? nméir ajch Eilnugeliiofe Or:/]::naZg£.id‘ Seargin huétg rjistirie der

- .. , , = 1 tar et a  

2Zl€Z1l¢is gate!‘ Cwlzarz tlfzlsdonlc zzn bastaansreden voor I/eder dle Goddelijke incarnatie: ’absque mciltbaaconcepisae ex Spiritu
[gt Zze to t ugat vand et nteuwe testament en van de Sanda’ (canon 3 Synode van La-Q: in Hp§4g)_

6,, er ”er'$t“at' "9 mt rukklngswze betekent» Z0 U098" P. van Kilsdonk beweert, 'dat dee m,dele%jke ontvangenis van

J9 7"] hlema" toe» dat Jezus ""5 8389119" wordt d0'0'T de 8'9" Jezus Christus verstaan als biologisuh vaerscvhijnael nooit de
nacle alleen. formele inzet 1; gevveest van een van de»‘¢conoi%ia:s.’ §Su§ger'eert hij

Pater van Ktlsdonk verklaarde voorts dat zijn opvatting het daarmee, dat de Concilie-vaders de kwestie waarom het gaat
gevolg is van een twintigjarige bewuste reflectie, een persoon- eigenlijk nooit goed door hebben gehad? ? ?

Zijlce ovemveging, met grote innerltjke weerstanden. Deze we- Het positieve in het geloofsleven - de waarachtige, werkelijke,
tenschappelyke reflectte leek hem daarbtj gevoed door harde geestelijk-stoffelijke, - ontmoeting van Goctdelijke en menselijke
pastorele ervartngen. Letterlijk zei htj: ’Ik weet zeker dat als natuur in I\/laria, aan de mensheid als onbegrijpelijk Iiefde-wonder
men na de zonctagamis de kerkgangers waar ook tussen de geopenbaard - trad zé vanzelfsprekend op de voorgrond, dat de

achttten en derttg Jaar zou mterviewen over de maagdeltjke ’bi0logie’ als probleem geen rol speelde bi] hen, die de Schepper
geboorte, dat men de vraagsteller dan verbaasd zou aanstaren i-leer en Meester wisten van alle 'bios, van alle leven.
en hem vragen waar-om God zo onmenseltjtlc zou doen juist op '

Het ogenblik, dat in de mens Jezus Christus zijn gezicht
laat ztenu Voor hen draagt door d-e fysielce voorstelling van de P, van Kilsdonk ziet blijkbaar de Josef-figuur niet als maagdelijke
maagdelijlce geboorte heel de christologie de gedaante van een bruidegom en net predikaat ’maagd’ voor Maria beschouvvt hi_i

verstarfing, waaruit alle openbaringswaarde en openbarings- louter als een literair bijvoegsel van de reiigieuze dichtkunst van

kracht van lzeverlee vedwynt, ,, het Nieuwe Testament!

Qver zrjn verhouding tot het le"erggzq,g in (lg Kerk Z8,‘ pater De pater kan nu we! beweren, dat zondagse kerkgangers, gain-

van Kilsclonk tenslotte o.a. nog: ’Ik sta met plezier in de kerk terviewd 9‘/er de. maaQde|Ukheid ‘/an Maria, \/eFbaa$d Z0Uden ‘\/Fa"

en in miin ambt - zo te zien - tot aan mijn Zaatste snik_’ gen of God some onmenselijk (= niet-menselijk) zou gehandeld
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hebben, toen Hij in de (komende) mens Jezus Christus 'zijn ge-
zicht wilde laten zien' - daarmede willende suggereren, dat Jezus 
volgens de Kerkgangers op 'natuurlijke' wijze verwekt werd -
maar waarschijnlijk heeft de pater dan alleen op het oog de 
mensen, die zondags bij hem kerken en wie de 'nieuwe' leer 
reeds in gestencilde kerkeblaadjes enz. als te geloven werd voor-
gehouden. Want als diezelfde vraag gesteld zou worden aan de 
deuren van tienduizenden kerken over heel de wereld, zou zij 'n 
ander soort verbazing wekken: Maria's maagdelijkheid is voor on-
telbare gelovigen méér dan een wereld-vreemd dogma, het is in 
de geest van miljoenen, een axioma, nu al eeuwen lang, een ge-
loofsgegeven, dat leeft in het Godsvolk en onverwoestbaar is en 
dat M zijn diepste bdtekenis samenhangt met het gelovend weten 
en het wetend geloven, dat dé Mens Jezus Christus, ook waar-
achtig God is. Dat God, niet in de mens Jezus Christus 'zijn ge-
zicht wil laten zien', zoal§ van Kilsdonk het uitdrukt, maar één in 
wezen met Hem is, één in macht en majesteit. 
Dit geloven is geen 'blokkg --' van het christendom, het Christus- 
geloof, zoals van Kilsdo 	maar de epiphanie, de doorbraak 
van het aardse mens- ""g"'i-i'‹  het licht, de bovennatuur, naar 
God. 	 donk zij 

st van I 

De parallel, welke P, vr W ffitodonk trekt tussen Jezus en de kin-
deren der belofte uit' het dtide Testament, door Jehova toegezegd 
aan onvruchtbaren .(maar onder Jehova's zegen door de ouders 
verwekt) voert hem tot de veronderstelling, dat de bekende zin-
snede uit het Joannes-evangelie, 'niet uit de wil van de man, maar 
uit God zelf geboren' niet letterlijk moet moet worden genomen, 
maar als een staaltje van diepzinnige litteraire vertelkunst moet 
worden beschouwd. 
Het is een bekend gelu.d. Ontmoeten we het ook niet in De Nieu-
we Katechisinus? Wij laten hier het hoofdstuk 'Geboren uit Doel' 
volgen: 

Tegelijk met Jezus' menselijke afkomst geven de evangeliën 
ook zijn oorsprong uit God. 
Over grote mannen uit het oude testament wordt vaak verteld 
hoe zij afgebeden zijn van God. Na verlangen, gebed en Gods 
belofte, droeg de huwelijksgemeenschap van mensen die eerst 
geen kinderen kregen, eindelijk vrucht. Zo de stamvaders van 

Isaiik en Jakob, zo Simson, Samuel en het kind uit  

Achnz' huis, dat teken tras van Gods tvoom in benarde tijd. 
Zo Johannes de Doper. In deze verhalen !wint bijzonder naar 
voren wat in ieder ouderschap leeft: dat een nieuwe (telkens 
weer unieke) mens uiteindelijke ontvangen wordt van God. 
Ouders 'krijgen' een kind meer dan ze het 'maken', zoals ons 
gewone taalgebruik zo trefzeker aangeeft. 
Van alle kinderen van belofte in Israël is Jezus het hoogte-
punt. Toen Hij ter wereld kwam was Hij afgesmeekt door heel 
een volk, beloofd door heel een geschiedenis. Kind van belofte 
als geen ander. Fret diepste verlangen van heel de mensheid. 
Hij werd geboren geheel uit geniale, geheel uit belofte: 'ont-
vangen van de heilige Geest'. Het geschenk van God eau de 
mensheid. 
Dit drukken de evangelisten Matteus en Lucas uit als zij ver-
kondigen dat Jezus niet door de wil von een man ontstaan is. 
Zij verkondigen hoe deze geboorte, oneindig meer dan die 
van enig mensenkind, in geen enkele verhouding staat tot dat 
wat mensen uit zich kunnen. Dat is de diepe zin van het ge-
loofsartikel: 'geboren uit de maagd Maria'. Niets is er in de 
schoot der menselijke vruchtbaarheid dat Hem verwekken kan, 
van wie heel de menselijke vruchtbaarheid, heel de wording 
van ons geslacht afhankelijk is: in Hem immers is alles ge-
schapen. Deze Beloofde heeft de mensheid uiteindelijk aan 
niemand anders dan aan de Geest van God te danken. Zijn 
oorsprong is, noch uit bloed, noch uit de wil van het vlees, 
noch uit de wil van een man, Maar uit God: van also Hoghe, 
van allo veer. 

De lezers lopen door deze parallelle Katechismus-te,kst, die ver-
mijdt de maagdelijke geboorte van Christus ie duidelijke bewoor-
dingen tot uitdrukking te brengen - eerder in andere richting 
zwenkt - het gevaar de visie welke P. van Kilsdonk (docent aan 
het Katechetisch Instituut) publiekelijk omtrent de 'niet-maagde-
held' heeft gegeven, voor juist te houden. Wel worden in de 
Katechismus verderop kortweg de evangelie-teksten uit Matteus 
en Lucas aangehaald, waarin Maria zegt 'geen man te beken-
nen', maar de mogelijkheid dat deze 'evangelie-verhalen' ook 
onderhevig geacht worden aan het relativerende begrip 'literair 
genre', blijft helaas maar al te nadrukkelijk open, omdat een dui-
delijk en positief getuigenis, hetzij van de Kerk, hetzij van de sa-
menstellers zelf, ten enenmale in de contekst ontbreekt. Helaas! 

J. ASBERG 
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hebben, toen Hij in de (komende) mens lezus Christus ’zijn ge- Aehnzg nnisrdnt teken was van Cede tron“) in bennrde tiJ'd?
zioht wilde laten zien’ - daarmede willende suggereren, dat lezus Z0 Jennnnes de DePeT- In deze vernnlen ken” biizender nan?
VO|genS de Kerkgangers Qp hatuu,-|Uke’ Wuze verwekt Werd _ voren wat in ieder oudlerschap leeft: dat een nieuwe (telkens
maar waarsohijnlijk heeft de pater dan alleen op het oog de weer nnlene) mens niteindelijke entvnngen werdt een God-
;mensen, die zondags bij hem kerken en wie de 'nieuwe’ leer Ondere anrijgen’ een kind meer den Ze net ""nnnen’> Zeal-9 ens
reeds in gestenoilde kerkeblaadjes enz. als te geloven werd voor- gewene tnnlgebrnik Z0 trefzeker nnnz‘§eef'7-
gehouden. Want als diezelfde vraag gesteld zou worden aan de Van “He ninderen "en belefte in Israel is Jezne net neegte"
deuren van tienduizenden kerken over heel de wereld, zou zij ’n Pnnn Teen H5 ter wereld" kwnm was Hij nfgesmleekt deer heel
ander soort verbazing vvekken: lVlaria’s maagdelijkneid is voor on- een vein» beleefd deer neel een ge$eniedeni$- Kind ‘inn belefte
telbare gelovigen meer dan een wereld-vreemd dogma, het is in “ls geen nnden Het diepste verlnngen vnn heel de men$neid-
de geest van miljoenen, een axioma, nu al eeuwen lang, een ge- Hij werd geberen geneel nit 8ennde= 8-eneel nit belefte-' ’°nt'
loofsgegeven, dat léeft in het Godsvolk en onvervvoestbaar is -en vnngen van de neilige Gees?» He‘ gesenenn "en God nan de
dat in zijn diepste betekenis samenhangt met het gelovend weten ll 'n_en5neid-
en net wetend geloven, dat de’ Mens Jezus Christus, ook waar- D"/L drunken die evnngeneten Mnnene en Lnens nn als Z1] "er-
achtig God is. Dat God. niet in de mens lezus Christus ’zijn ge- ; kendigen dat Jezns niet deer dle wil van een men Ontstnnn is-
zicht wil laten zien’, zoals van Kilsdonk het uitdrukt, maar een in Z7;/" verkendigen nee deze €ebe‘eTte= eneindig 'nee" den die
Wezen met Hem is, één mad“ en majesteit van enig mensenlcindl, in geen enlcele verhouding staat tot dat
Dit geloven is geen 'blokkr”' ""’ van het christendom, het Christus- wet men-Sen nit Zien nnnnen- Din is de diepe Zin "en net 5e‘
geloof, zoals van l<ilsdon/ll maar de epiphanie, de doorbraak leefsnrtinel-' ’§~ebe"en nit de ma/ngd MnTin’- Niete is er in de
van het aardggg m@nS_;inn§w':IZ_f het |;Cht, de bovennatuuri naaf schoot der menseltjke vruchtbaarheid dat Hem verwelcken lean,
God , /Sdflnk van wte heel de menselgke vruchtbaarhetd, heel de wordtng

;§?»$t van 5 van ons geslacht afhankelrjk is: in Hem immers is alles ge-
De parallel vvelke Plvall‘? umlionk trekt tussen lezus en de l<in- 5ennPen- Deze Beleefde neeft de mensneid niteindelijk an-n‘ ' “i.1[w " .

r ..
deren der be"ol‘te uit‘het Oude Testament, door Jehova toegezegd nlem/and nndere den nan de Gee-95 van God te dnnnen- Z':In
aan onvruohtbaren (maaraonder lehova’s zegen door de ouders eerspreng is, 110071 uit 510661, "0671 uit de wil vim het 111688,

verwekt) voert hem tot de veronderstelling, dat de bekende zin- i "0071 nit de wll Wm een man» Mail?‘ ""3 Cred-' van else H°€ne>
snede uit het Joannes-evangelie, ’niet uit de wil van ole man, maar van “Z50 veer-
uit God zelf genor-en" niet letterlijk moet moet Worden genomen,
maar als een staaltje van diepzinnige litteraire vertelkunst moet De lezere l0l3@ii 0lOOY Glaze Drallelle Katecnismus-tekst, die ver-
Worden beSChOuWd_ mijdt de maagdelijke gelooorte van Christus in duidelijke bevvoor-
Het is een loekend geluid. Ontmoeten we net ook niet in De Nisa- dingen tot uitdrukking te ‘orengen -i eerder in andere riohting
we Kateclnisrnus? Wij laten hier het noofdstuk ’Geboren uit Goal’ Zwenkt " het 9e‘/een de Vlele Welke P \/an Klledenk (decent een
Voigenz ll het Katechetisch lnstituut) publiekelijk omtrent de 'niet-maagde-

Tegeltjk met Jezus’ menselijlce afkomst geven cle evangelien
ook zijn oorsprong uit God.
Over grote mannen uit het oude testament wordt vaak verteld
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held’ heeft gegeven, voor Juist te houden. Wel Worden in de
Katechismus verderop kortweg de evangelie-teksten uit l\/latteus
en'Lucas aangehaald, waarin l\/laria zegt ’geen man te beken-
nen’, maar de mogelijkheid dat deze ’evangelie-verhalen’ ook
onderhevig geacht Worden aan het relativerende begrip ’literair

G d genre’, blijft helaas maar al te nadrukkelijk open, omdat een dui-hoe afgebeden van God. Na verlangen, gebed en 0 s
belofte dmeg de huweli]-ksgemeenschap mm mgmen die eerst

V delijk en positief getuigenis, netzij van de Kerk, hetzij van de sa-
’ menstellers zelf, ten enenmale in de oontekst ontbreekt. Helaas!geen kinderen kregen, eindelk vrucht. Z0 de stamvaders van

Israel, Isaiik en Jakob, zo Simson, Samuel en het kind uit J" ASBERG
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THEOLOGISCHE 
KRITIEK 
OP KATECHISMUS 

Een vooraanstaand theoloog, die wij naar gijn mening over de 
Nieuwe Katechismus vroegen, heeft ons het volgende mede-

gedeeld: 

De 'Nieuwe Katechismus' draagt als ondertitel: 'Geloofsverkon-
diging voor volwassenen'. In hun kort voorwoordje zeggen de bis-
schoppen van Nederland dat het boek tracht 'het eeuwig geloof 
te verkondigen in eigentijdse vorm'. In dit pogen is het 'Hoger 
Katechetisch Instituut' te Nijmegen, dat het werk heeft samen-
gesteld, maar ten dele geslaagd. Naast het vele goede dat erin 
staat en waarover hier niet wordt gesproken (goede wijn behoeft 
geen krans), staat er niet weinig in dat kritiek verdient, zeer ern-

stige zelfs. 

Allereerst is daar de door het hele boek lopende vervaging van 
de grenzen tussen geloofsleer en theologie, die al sinds eeuwen 
kenmerkend is voor veel westerse theologie en die o.a. het ge-
sprek met het orthodoxe Oosten zo moeilijk maakt. Zodra men 
de geloofsleer gaat toelichten kan men natuurlijk nooit aan 'theo-
logie ontkomen, maar het onderscheid tussen theologische, d.i. 
menselijke interpretatie en de geloofsleer, d.i. de goddelijke open-
baring, dient gehandhaafd te blijven. Nog erger is het wanneer 
in een 'katechismus' een bepaald systeem, dat zeker niet (of nog 
niet) door de meerderheid der katholieke theologen wordt aan-
vaard, als het enig juiste wordt voorgesteld en in het onmiddel-
lijke verlengde van de geloofsleer wordt geplaatst, alsof er niets 
anders bestond. Onjuist is het ook dit te doen in formules die 
niet zelden vaag en dubbelzinnig zijn (om niet te zeggen: listig) 
en waaronder iedereen, rechtzinnige of onrechtzinnige, het zijne 

kan verstaan. 

Sprekend over het wonder in een ongelovige en wonderen schu-
wende tijd tracht de N.K. de proporties van het wonder zoveel 
mogelijk te verkleinen. Het Conc. Vaticanum I noemt het wonder 
een 'goddelijk feit, dat de goddelijke almacht duidelijk demon-
streert, daarom een uiterlijk en zéker teken van de openbaring 
is en aan het begripsvermogen van iedereen is aangepast' (ver-
zameling kerkelijke uitspraken van Denzinger, no. 1790). In de 
gangbare interpretatie betekent dit, dat het wonder niet uit de 
wetten of krachten der natuur is te verklaren, maar deze te boven 
gaat, of er buitenom gaat; hoe zou het anders 'Gods almacht' 
bewijzen? 
De N.K. zegt daarentegen, na een minimaliserende omschrijving 
van de wonderen van het Nieuwe Testament ('Er gebeuren in het 
nieuwe testament in verband met Christus goede, bijzondere 
dingen waarover men zich verwondert en die iets betekenen p. 
127): 'Het wonder gaat niet tegen de krachten der schepping in, 
maar laat ze juist wonderbaarlijk goed en gelukkig gebeuren' (p. 
128). Neen! De verrijzenis van Christus, de broodsvermenigvul-
diging, het wandelen op zee, het opwekken van doden, gebeurde 
niet door de krachten der schepping, maar door die van God die 
zijn eigen schepping souverein beheerst en niet gebonden is aan 
de natuurwetten. Wie dit ontkent, ondergraaft wat de theologie 
de credibilitas fidei noemt, het bewijs dat het menswaardig en 
redelijk is te geloven, ook al komt dit geloof uiteindelijk niet door 
redenering tot stand, maar door Gods genade. 
Wat nu de 'eigentijdse' verklaring der geloofsleer betreft, heeft 
het Conc. Vat. 1 uitdrukkelijk verklaard: 'Als Iemand zegt dat het 
kan gebeuren dat zo nu en dan, in verband met de vooruitgang 
der wetenschap, een andere zin moet worden gehecht aan de 
door de Kerk voorgehouden dogma's dan die welke de Kerk erin 
heeft verstaan en verstaat: hij zij in de ban' (Denz. 1818). Daar-
mee zijn grenzen gesteld die in de N.K. helaas worden overschre-
den. Men kan in de loop der tijden natuurlijk tot beter begrip 
en (nog) betere formulering der geloofswaarheden komen, maar 
niet zeggen dat wat de Kerk heeft bedoeld en willen vastleggen 
niet waar is of heel iets anders betekent. Men bedenke dit bij 
het volgende. 

Wat de N.K. over de Eucharistie zegt, is niet gebaseerd op de 
encycliek Mysterium Fidei van 3 sept. 1965, maar lijkt eerder uit 
te gaan van de premissen waartegen onze Paus zo uitdrukkelijk 
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 Sprekend over het wonder in een ongeiovige en wonderen sohu-
wende tijd traoht de N.K. de proporties van het wonder zoveei

I mogelijk te verkleinen. Het Cono. Vaticanum I noemt het wonder
een ’godde|ijk feit, dat de goddelijke almaoht duidelijk demon-
streert, daarom een uiterlijk en zéker teken van de openbaring
is en aan het begripsvermogen van iedereen is aangepast’ (ver-

I zameling kerkeiijke uitspraken van Denzinger, no. 1790). In deP gangbare interpretatie betekent dit, dat het wonder niet uit de
I wetten of kraohten der natuur is te verklaren, maar deze te boven

gaat, of er buitenom gaat; hoe zou het anders 'Gods aImaoht'
E‘ bewijzen?

"”°’°°g’ “hi; W? ZZZ‘ ;Z?'ZZ§.°Zdi? II 5; '§'§‘WZi%tef'§na§Z”§e§§"'Niliv3§'I;2l2LZ“§IIS?-'3"§ZbZ';"§§I‘IIVIIZS
Nieuw‘? Kamchlsmus Wogggn’ eat Om g/ nieuwe testament in verband met Christus Qoede, bijzonderegedeeld‘

X dingen waarover men zich verwondert en die iets betekenen p.I I27): ’Het wonder gaat niet tegen de kraohten der sohepping in,
. , - . i erkQn- maar Iaat ze 'uist wonderbaarlik oed en elukki eIoeuren’ (p.

De Nleuwe Katecmsmuis drliagtkaf 22?:/rdgfd-Ie ggggzfjvde bis- 128). Neeni [Ie verrijzenis vanJ Cgiqwristus, dge broogdsgvermenigvuI..
digmg VOOI Vmwassenenl In int IIIEIZ traoht ’het eeuwig geloof diging, het wandelen op zee, het opwekken van doden, gebeurde
Schoppgn \./an N.edeIIand..€Iat e i |n dit pogen is het ’Hoger niet door de krachten der" sohepping, maar door die van God die
te Verkobdlgen In. eIg.entU kfémloreg ' dat het Werk heeft Samen- zijn eigen sohepping souverein beheerst en niet gebonden is aanI'<aIeChet'SCh ITSIIIZZL teesgagdg N’aaSt het ve|e goede dat erin de natuurwetten. Wie dit ontkent, ondergraaft wat de theologiegesteld, maar 9“ twordk espmken (ggede WU-n behgeft de credibilitas fidei noemt, het bewijs dat het menswaardig enStaat en Waarover 'e'.""e . . idat krmek verdienty Zeerr ern- redelijk is te geloven, ook al komt dit geloof uiteindelijk niet door
ggen Hans)’ Swat er met Wemg redenering tot stand, maar door Gods genade.
St'9e zeIIS' Wat nu de ’eigenti_idse' ver.<Iaring der geloofsleer betreft, heeft
Ailereerst is daar de door het hele boek Iopende vervaging van het Cone. Vat. I uitdrukkelijk verklaard; ’AIs iemand zegt dat heteioofsmer En theomgiel die a| Smds eeuwen kan gebeuren dat zo nu en dan, in verband met de vooruitgang

e grenzen Wssen 9 t . theO|O ie en die o.a. het ge— der wetenschap, een andere zin moet worden geheoht aan de
kenmerkend IS VOOI I/eel V£geSc:~te{SeZQ moeIi3Ii'k maakt. Zodra men door de Kerk voorgehouden dogma's dan die welke de Kerk erin
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de -g(?IO0fSIeer gaat tOeIII1CIIIeorI1d:IIIs<?I:I1eid tussen theoiogische, d.i. mee zijn grenzen gesteld die in de I\I.K. helaas Worden overschre-IOQIQ Q_nIkO_men’ maa-I e d gloofsleer d.i. de goddelijke open- “II den. Men kan in de loop der tijden natuurlijk tot beter begripmefi$9IIJk_e Interphretztiie efg ti gbiijven Nog erger IS het Wanneer I en (nog) betere formulering der geloofswaarheden komen, maar
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-

Iijke verlengde van de gellootsieer wordt 9@I°IaatSI3’ a_;S?;LgSn'3§:

anders bestow‘ Onjuist IS|IIet.OOk.-ndiotni igiijntelnzeggen: Iistig) Wat de~N.K. over de Euoharistie zegt, is niet gebaseerd op deniet Zelden Va€Ig en dubbe ipolaizg of Onrechtzmmge, het Zijne encyoliek Mysterium Fidei van 3 sept. I965, maar Iijkt eerder uitin Waarcénder Iedereen’ rec zm 9 te gaan van de premissen waartegen onze Paus zo uitdrukkelijkan vers aan.
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waarschuwt. Op p. 393 leest men, dat de Kerk 'in de loop der 
eeuwen op concilies' uitspraken over de Eucharistie heeft gedaan, 
die nu moeten worden verkondigd 'in de taal van onze tijd'. In 
feite heeft alleen het Concilie van Trente uitvoerig gehandeld over 
de Eucharistie, voorgaande Concilies hebben daar, als er aanlei-
ding toe was, slechts enkele malen in het kort over gesproken en 
dan nog in termen die overeenkomen met de ook in Trente ge-
bruikte. Op p. 403 staat dat 'het gelovig bewustzijn' der 'middel-
eeuwen' onderscheid maakte tussen de substantie van brood en 
wijn, die Christus zelf worden, en de gedaanten daarvan. Onmid-
dellijk volgt dan wat 'ons hedendaagse denken' (alsof dit een 
eenheid was en niet veeleer een eindeloze veelheid) hiervan 
maakt; dit gebeurt in termen waaruit men wel moet opmaken dat 
volgens de N.K. het 'hedendaagse denken' het onderscheid tus-
sen substantie en species niet meer aanvaardt en dat het dus 
geen zin heeft de termen nog te gebruiken. Wij herinneren er 
echter aan dat zij gebruikt zijn in dogmatische uitspraken van de 
concilies van Lateranen IV (Denz. 430) en van Trente (Denz. 884) 
en dat ook de encycliek Mysterium Fidei ze gebruikt. Daarin heet 
het overigens dat het 'niet te dulden is dat privé personen naar 
eigen goeddunken de formuleringen zouden willen afschaffen 
waarmee het Concilie van Trente het eucharistisch mysterie te 
geloven heeft voorgehouden.' En al is het (filosofisch) onder-
scheid tussen 'substantie' en 'accidenten' ('gedaante') geen ge-
loofsleer, het is volkomen onjuist te zeggen dat 'men' dit tegen-
woordig niet meer aanvaardt. Het is een zeer wel verdedigbare 
wijsgerige opvatting, die zeer velen nog als juist beschouwen. 
Ook heeft de Kerk altijd geleerd dat brood en wijn op geheim-
zinnige wijze (in de oosterse liturgieën uitdrukkelijk toegeschreven 
aan de eigen werking van de H. Geest) veranderen in Christus' 
Lichaam en Bloed. In de N.K. krijgt men de indruk dat alles zich 
afspeelt op het vlak der verandering van betekenis en bestem-
ming van het brood (dus toch alleen maar 'transsignificatie' en 
'transfinalisatie', ondanks Mysterium Fidel). Op p. 406 heet het 
immers: 'brobd moet niet als een fysisch, maar als eert antropo-
logisch begrip genomen worden' (!). Hiermee is blijkbaar bedoeld: 
brood is alleen maar brood, niet in zover het iets op zichzelf is 
('substantie'), maar in zover het iets is voor de mens. Welnu, in 
de mis (steeds kleine letter) wordt het voor mij iets anders, krijgt 
het voor mij een andere betekenis en een ander doel. Consequent 
wordt op p. 405/406 gezegd: 'De gestalte van brood houdt op, 
zodra de hostie genuttigd is; Dan is het niet meer iets om te eten. 

Het is al gegeten. Zo ook noemt niemand een tot stof vermalen,  
stukje brood nog brood (is dit Werkelijk zo??). Kleine stukjes, die 
op de altaardwaal mochten zijn achtergebleven, zijn daarom geen 
aanwezigheid van Christus.' 

Nu is 'brood' geen 'begrip', maar stoffelijke materie. 'Kruimels 
zijn ook brood' is gezonde volkswaarheid en het brood verandert 
niet onmiddellijk na de nuttiging. De N.K. dwaalt op dit punt. 
Trente: 'Als iemand zegt dat in het Allerheiligste Sacrament dor 
Eucharistie de substantie (bedoeld is evident: de stoffelijke sub-
stantie) van het brood en de wijn blijven, samen met het Lichaam 
en het Bloed van onze Heer Jezus Christus, en de wonderbare en 
heel bijzondere verandering (conversie) van de gehele substantie 
van het brood in het Lichaam en van de hele substantie van de 
wijn in het Bloed, terwijl slechts de gedaanten van brood en wijn 
blijven, welke verandering de Katholieke Kerk zeer geschikt 
transsubstantiatie noemt, loochent: hij zij in de ban' (Denz. 884). 
'Substantie' is in dit geloofsdogma datgene waardoor het brood 
brood is, op zichzelf genomen, als stoffelijke Materie. Wie het 
begrip 'substantie' uitholt en het reduceert tot de betekenis en 
het doel die het brood voor mij heeft, geeft aan de leer van 
Trente een geheel andere zin dan het Concilie heeft bedoeld en 
komt daardoor in strijd met de dogmatische uitspraak van Conc. 
Veto. I, boven aangehaald, met betrekking tot de betekenis dor 
geloofsdogma's. 

Tot welke praktijken deze uitholling leidt, blijkt uit het volgend 
historisch feit: in het zuiden van het land heeft een pater na de 
H. Mis de ciborie, waaruit hij de laatste H. Hostie heeft uitgereikt, 
met al de partikels die er dan in plegen achter te blijven, aan 
zuster kosteres om hem schoon te maken in de gootsteen. De 
zuster heeft de heiligschennis gelukkig niet durven begaan. 

Handelend over Maria's maagdelijkheid laat de N.K. het na (p. 39-
90) uitdrukkelijk Marie's physieke maagdelijkheid te bevestigen, 
maar 'spreekt-in dubbelzinnige termen:Elke nieuwe mens wordt 
uiteindelijk ontvangen van God, zo heet het p. 89, maar Jezus is 
'Kind der belofte als geen ander' en dit betekent dan 'dat Jezus 
niet door de wil van een man ontstaan is' (p. 90). Dit is verkeerde 
Schriftinterpretatie; de evangelietekst wil wel degelijk zeggen 
dat Maria op wonderbare wijze physiek maagd is gebleven toen 
zij haar Zoon van de H. Geest ontving. Al het Conc. van Latere- 
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waarschuwt. Op p. 393 leest men, dat de Kerk 'in de loop der 
eeuwen op concilies' uitspraken over de Eucharistie heeft gedaan, 
die nu moeten worden verkondigd 'in de taal van onze tijd'. In 
feite heeft alleen het Concilie van Trente uitvoerig gehandeld over 
de Eucharistie, voorgaande Concilies hebben daar, als er aanlei-
ding toe was, slechts enkele malen in het kort over gesproken en 
dan nog in termen die overeenkomen met de ook in Trente ge-
bruikte. Op p. 403 staat dat 'het gelovig bewustzijn' der 'middel-
eeuwen' onderscheid maakte tussen de substantie van brood en 
wijn, die Christus zelf worden, en de gedaanten daarvan. Onmid-
dellijk volgt dan wat 'ons hedendaagse denken' (alsof dit een 
eenheid was en niet veeleer een eindeloze veelheid) hiervan 
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echter aan dat zij gebruikt zijn in dogmatische uitspraken van de 
concilies van Lateranen IV (Denz. 430) en van Trente (Denz. 884) 
en dat ook de encycliek Mysterium Fidei ze gebruikt. Daarin heet 
het overigens dat het 'niet te dulden is dat privé personen naar 
eigen goeddunken de formuleringen zouden willen afschaffen 
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oen van 649 heeft de ontkenners dezer geloofswaarheid buiten 
de Kerk gebannen (Denz. 256). Dat Maria nog andere kinderen 
heeft gehad, kan niet werden bewezen zegt de N.K. (p. 92/93), en 
'interessant' (1) is het dat zij in de beeldende kunst nooit met 
méér kinderen wordt voorgesteld (p. 93) Een duidelijke belijdenis 
dat Maria altijd maagd is gebleven, ontbreekt; de lezer moet er 
het zijne maar van denken. 

Over de leer der Drievuldigheid wordt in de N.K. bijna niet uit-
drukkelijk gesproken; in het register van belangrijke uitdrukkingen 
komt het woord niet voor, op p. 235 worden er vier regels aan 
gewijd, en heel aan het slet van het boek wordt er nog in vage 
termen over gesproken (p. 584-588). Volgens eigen getuigenis op 
p. 584 onderaan gebruikt de N.K. het woord niet graagl. 

Met betrekking tot de. oorsprong van de mens-wordt op p. 12-13 
zonder restrictie gezegd dat .  hij geheel; van dieren afstamt: 'Het 
leven dat door mij stroomt komt van de dieren.' Dat de mens een 
geestelijke, onsterfelijke ziel heeft, door God geschapen zoals de 
Kerk leert, staat nergens en wordt impliciet ontkend. Voor de 
leer der Kerk op dit punt zie men o.a. de geloofsbelijdenis van 
Leo IX uit 1053: 'Dat de ziel geen deel van God is, maar uit het 
niet is geschapen en zonder doopsel met de erfzonde is beladen, 
geloof en verkondig ik' (Denz. 348). Op de oecumenische conci-
lies van Vienne (1311-1312) en Láteranen V (1512-1517) wordt de 
onsterfelijkheid en geestelijke aard van de ziel op duidelijke wij-
ze uitdrukkelijk geleerd (Denz. 480; 738). 

Op p. 554 blijkt dat de N.K. er niet over te spreken is dat men 
(nog) zegt dat de mens uit een sterfelijk lichaam en een onsterfe-
lijke ziel bestaat: 'In tijden die vlak achter ons liggen heeft men 
een oplossing gezocht in een loutere scheiding van 'lichaam' en 
'ziel'. Na de dood, zo stelde men het voor, blijft de ziel gescheiden 
voortbestaan, terwijl het lichaam vergaat.' Dit was 'een eerlijke 
poging om zich bijbelse gegevens voor te stellen.' Men wrijft zich 
de ogen uit bij deze onwaarachtige poging de gedachte ingang 
te doen vinden dat genoeMd onderscheid sinds kort (wanneer?) 
heeft afgedaan en voor de Christen tot het verleden behoort. De 
opvatting der Kerk blijkt duidelijk uit de reeds aangehaalde tek-
sten en zij Is ons allen van jongsaf bijgebracht, in de tijd dat er 
in Nederland nog een echte katechismus bestond. 

Wat blijft er over na de dood? De N.K. kan het niet zeggen en 
vergenoegt zich met de onbegrijpelijke vaagheid 'Het bestaan na 
de dood is dus reeds iets als de verrijzenis van het nieuwe li-
chaam' (p. 555); geen onsterfelijke ziel dus, maar een soort 'on-
sterfelijk' lichaam. Dat 'het bijbels spraakgebruik' geen puur on-
lichamelijke ziel van de mens kent' (p. 555), is een vergissing, 
men leze er een tekst als Wijsheid van Salomon 3, 15 op na, een 
tekst die o.a. in de latijnse dodenliturgie wordt gebruikt. Het is 
overigens op het ogenblik duidelijk genoeg dat de opvatting dat 
de mens een (geestelijke) ziel heeft, die na de dood in geluk 
of ellende blijft voortbestaan, onder de Joden van Jezus' tijd veel 
meer verbreid was dan men een poos geleden geneigd was aan 
te nemen. St. Paulus hangt haar evident aan, o.a. wanneer hij 2 
Cor. 5, 8 zegt dat hij 'uit het lichaam' zou willen 'verhuizen' om 
bij de Heer zijn intrek te nemen. 

Over-de ;erfzonde; wordt, op p. 309 gezegd: 'Wij .hoeven niet een 
bijzondere betekenis toe te kennen aan een 'eerste zonde"; p. 
313: 'de zonde die anderen besmet wordt niet bedreven door een 
Adam aan het begin van de mensheid.' Dat dit, en beschouwingen 
daar rondomheen, lijnrecht ingaat tegen de dogmatische uitspra-
ken van Trente, is evident; men leze er de uitvoerige canons van 
dit Concilie in Denzinger 787-792 maar op na. Daarin wordt o.a. 
gesproken over de zonde van Adam, 'die een is In oorsprong, en 
die door voortplanting, niet door navolging wordt verspreid' 
(Denz. 790). 

Voor het in de Kerk algemeen aanvaarde onderscheid tussen 
doodzonde en dagelijkse zonde voelt de N.K. niets; men zoekt de 
termen vergeefs in het reaister, op p. 531 worden ze een keer 
gebruikt en tussen aanhalingstekens geplaatst als merkwaardige 
woorden, terwijl men er op p. 533 rond voor uit komt, dat men 
het woord 'doodzonde' niet wil gebruiken. Het komt echter voor 
in kerkelijke uitspraken (zie o.a. Trente, Denz. 894) en wordt als 
vanzelfsprekend gebruikt door de moraal-theologen en in de ka-
techismussen; het 'Hoger Katechetisch Instituut' schaft het af. In 
plaats daarvan spreekt het liever over 'ernstige en minder ern-
stige zonder', een uitdrukking die zou kunnen suggereren dat er 
slechts een gradueel verschil tussen beide bestaat, geen essen-
tieel. Misschien hangt het hiermee samen dat de N.K. op de vraag: 
'Hoe vaak biechten!' (p. 539) het kerkelijk voorschrift om het 
minstens eenmaal per jaar te doen niet vermeldt (Conc. Later. IV, 
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men leze er een tekst als Wijsheid van Salomon 3, 15 op na, een 
tekst die o.a. in de latijnse dodenliturgie wordt gebruikt. Het is 
overigens op het ogenblik duidelijk genoeg dat de opvatting dat 
de mens een (geestelijke) ziel heeft, die na de dood in geluk 
of ellende blijft voortbestaan, onder de Joden van Jezus' tijd veel 
meer verbreid was dan men een poos geleden geneigd was aan 
te nemen. St. Paulus hangt haar evident aan, o.a. wanneer hij 2 
Cor. 5, 8 zegt dat hij 'uit het lichaam' zou willen 'verhuizen' om 
bij de Heer zijn intrek te nemen. 

Over-de ;erfzonde; wordt, op p. 309 gezegd: 'Wij .hoeven niet een 
bijzondere betekenis toe te kennen aan een 'eerste zonde"; p. 
313: 'de zonde die anderen besmet wordt niet bedreven door een 
Adam aan het begin van de mensheid.' Dat dit, en beschouwingen 
daar rondomheen, lijnrecht ingaat tegen de dogmatische uitspra-
ken van Trente, is evident; men leze er de uitvoerige canons van 
dit Concilie in Denzinger 787-792 maar op na. Daarin wordt o.a. 
gesproken over de zonde van Adam, 'die een is In oorsprong, en 
die door voortplanting, niet door navolging wordt verspreid' 
(Denz. 790). 

Voor het in de Kerk algemeen aanvaarde onderscheid tussen 
doodzonde en dagelijkse zonde voelt de N.K. niets; men zoekt de 
termen vergeefs in het reaister, op p. 531 worden ze een keer 
gebruikt en tussen aanhalingstekens geplaatst als merkwaardige 
woorden, terwijl men er op p. 533 rond voor uit komt, dat men 
het woord 'doodzonde' niet wil gebruiken. Het komt echter voor 
in kerkelijke uitspraken (zie o.a. Trente, Denz. 894) en wordt als 
vanzelfsprekend gebruikt door de moraal-theologen en in de ka-
techismussen; het 'Hoger Katechetisch Instituut' schaft het af. In 
plaats daarvan spreekt het liever over 'ernstige en minder ern-
stige zonder', een uitdrukking die zou kunnen suggereren dat er 
slechts een gradueel verschil tussen beide bestaat, geen essen-
tieel. Misschien hangt het hiermee samen dat de N.K. op de vraag: 
'Hoe vaak biechten!' (p. 539) het kerkelijk voorschrift om het 
minstens eenmaal per jaar te doen niet vermeldt (Conc. Later. IV, 

38 39 

nen van 649 heeft de ontkenners dezer geloofswaarheid buiten Wat b|U-ft 91’ 9\/9r "19 99 9999? D9 N-K kan h9t "i9t Z9999" 9"
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|€6I’ def” K9Fk OP dit Punt Z39 "19" 99- d9 99lO°fSbe|UdeniS Van ken van Trente, is evident; men leze er de uitvoerige canons van
L90 IX uit 19531 'D9T d9 Z19] 999“ d99| Van God is’ maar uit het dit Concilie in Denzinger 787-792 maar op na. Daarin wordt o.a.
niet is geschapen en zonder doopsel met de erfzonde is beladen, gespmken Over de zonde Van Adam, »die een is in Oorspmng, en
geloof en verkondig ik’ (Denz. 348). Op de oecumenische conc:i- die door vOOr.tp|ant.ing7 niet door navolgmg wordt Verspreidi
lies van Vienne (1311-1312) en Lateranen V (1512-1517) wordt de (Denz 79O)_

onsterfelijkheid en geesteiijke aard van de ziel op duidelijke vvij-

Z9 Ui’EdF'~|kk9|iJk 99199"?! (D991 439; 738) Voor het in de Kerk algemeen aanvaarde onderscheid tussen
doodzonde en dagelijkse zonde voelt de N.K. niets; men zoekt de
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sten-en zij is ons allen van jongsaf bijgebracht, in de tijd dat er ’Hoe vaak bieohten!' (p. 539) het kerkelijk voorschrift om het
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Denz. 437; Trente, Denz. 901; Codex van het Kerk. Recht, canon 
906). Dit voorschrift geldt immers slechts dan wanneer men een 
doodzonde heeft bedreven. 

In strijd niet de H. Schrift en met de leer der Kerk wordt het 
bestaan van engoien niet uitdrukkelijk bevestigd, maar subtiel 
door het stellen van een niet opgelost alternatief (p. 565, boven-
aan, 'Is hun bestaan voor onderstelling uit het wereldbeeld van de 
Schrift? of is het onderdeel van Gods boodschap?') in twijfel 
getrokken. Zie daar tegenover Later. IV (1215), herhaald in Vatic. 
I: 'God heeft.... in het begin van de tijd de schepping uit het 
niet voortgebracht, de geestelijke en lichamelijke, de engelen na-
melijk en de wereld, en daarna de mens, uit geest en lichaam 
tegelijk bestaande' (Denz. 1783). 

Met betrekking tot de geboortenbeperking gaat de N.K. een heel 
stuk verder dan de Kerk tot dusver heeft toegestaan. Op, p. 473 
heet het, 'de eerbied voor het leven vraagt .... dat men geen 
praktijken kiest die gezondheid of gemoedsrust ernstig kunnen 
schaden.' Dit is de norm die de N.K. stelt voor het beantwoorden 
van de vraag of men een begaafd voorbehoedmiddel al of niet zal 
gebruiken. Over de eventuele intrinsieke immoraliteit ervan wordt 
met geen woord gerept, waaruit de lezer wel moet opmaken dat 
er geen Immorele praktijken op dit gebied zijn, wanneer gezond-
heid en gemoedsleven (wat is dit precies?) maar niet ernstig 
worden geschaad. 

Op misleidende wijze wordt daarbij een beroep gedaan op de 
Constitutie 'De Kerk in de Wereld' van het 2de Vatic. Concilie. 
Omdat het standpunt van Pius XI en Pius XII daarin niet opnieuw 
wordt ontwikkeld, zou het Concilie van mening zijn veranderd (p. 
472/3)1 Het Concilie heeft geen antwoord gegeven op de vraag 
of alle methodes tot geboortenregeling voor het christelijk ge-
weten gelijk zijn, zegt de N.K., maar 'doet wel een beroep op het 
gewelse. met name van alle gehuwden om zich af te vragen, of 

• de bedoelde praktijkmal of niet 'Volledig recht doen aar de grote 
persoonlijke waarden die in het liefdesverkeer en in het huwelijk 
tot uitdrukking moeten komen' (p. 473). In de praktische richtlijnen 
aan het slot van de lange constitutie staat heel wat anders; daar 
leest men: 'Daarom spoort het Concilie allen aan, zich te ont-
houden van oplossingen die in strijd zijn met de zedenwet (on-
derstreping van ons) en die publiek of door particulieren worden 

gepropageerd en soms worden opgelegd' en zegt verder dat de 
'morele geoorloofdheid' dezer methoden zéker moet zijn alvorens 
zij mogen werden gebruikt (vertaling in de reeks Ecclesia Dorens, 
p. 205, 207). Iedereen weet verder, dat de Paus een commissie 
ad hoc heeft ingesteld om hem ter zake te adviseren. Terwijl de 
zaak nog sub judice is, doet de N.K. al een vergaande uitspraak. 
Dit op zijn allerminst onbehoorlijk. En het mag bovendien worden 
verwacht dat de uitspraak van de Paus anders zal luiden dan die 
van het Instituut te Nijmegen. 

Op p. 469 leest men tot zijn verbazing dat 'de katholieke kerk zo 
goed als alles erkent wat de reformatie belijdt, terwijl het omge-
keerde niet het geval is.' Dit is maar één voorbeeld van de in 
Nederland 'eigentijdse' tendens de verschillen tussen Katholicis-
me en Protestantisme te minimaliseren. De wens is hier de vader 
der gedachte. De werkelijkheid is anders: de hervormers hebben 
niet-uitionbegrip.de leer der Kerk op vele punten.fel.bestreden en 
Trente heeft zich niet voor niets jaren bezig gehouden met het 
formuleren van de leer der Kerk tegen de reformatie. Beide par-
tijen waren geen Sancho Panza's die tegen windmolens vochten. 
De verschillen waren en zijn nog steeds reëel en diep, en het gaat 
niet aan ze te verminderen door de leer der Kerk uit te hollen. 

Dit zijn slechts enkele opmerkingen over de 'Nieuwe Katechis-
mus', er zouden er meer te maken zijn. De conclusie wordt aan 
de lezer overgelaten. 

P.S. Van Denzinger's Enchiridion symbolorum wordt de oude num-
mering (zoals bijv. in de editie 1946) aangegeven. 
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Gezinsplanning in Katchismus i:O|<eon%e(n?tun gezm za Zl_j|’1 |eman un

Een overwegrng van meer algemene aard IS wel deze dat men

niet het gezin uitbreidt zonder verantwoordelijkheidsbesef jegens
het gezin zelf en de wereld. Men denke echter niet dat deze ver-
antwoordelijkheid in een voor ieder geldend getal is vast te leg-

glegssrtziigtviz Drél Cl]?_Nzederer SJ.‘ was reeds enige weken gen. Een andere overwegingr is nog deze: wij mogen in deze

=em_ enme 14651/ve Ifatechlsmue verscheen. wereld nieuvv Ieven niet alleréerst zien als een dreiging. Laat onze
get gel]? e m oud ervan zngovereenstemmlng eerste houdmg tegenover nneuw Ieven vreugde ZIJH. Ook het kmd

a e zeuwe Katechzsmus te geloven voor- dat nlet gepland was, dat per ongeluk werd geboren, het rnoge

O” "P Paél 472 en 473. Wq zouden het oolc andersom lcun- van harte welkom geheten Worden, met alle ohristelijke ze|fver‘-
Zfznwfizigzlfn-lktlie lzebben er emge moeite rnee om de ’leer’ van Q, loochening en vreugde die wij kunnen bezitten.

le ‘a ec zsmus an 0vereenstem~mmg tea achten met de ' Maar nogmaals, dit zegt niets over het getal. Het gaat uiteindelijk
eer, zoa s dze als authentzek zn bedoelde artzkelen wordt uit- om de Iiefdevolle Ieefbaarheid van het gezin: hoe in dit speciale

jjngezet gezin de liefde onderling en voor de maatschappij het meest
rert cle oeste xwzl ter wereld kunnen wij niet inzien, dat er ‘ volledig gerealiseerd kan Worden (optimale nataliteit). Dit streven

geen posztzeve tegenstellingen zzjn tussen het éne en het andere naar ole grootste vruohtbaarheid aan Iiefde, wars van alle egoisme,
standpunt. Het as een divergentie, die des te pnlijlcer aandoet zal bij het ene echtpaar tot een heel andere gezineplanning leiden
omdat de Nzeuwe Katechismus minstens de schijn tegen zich dan bij het andere. Men blijve hier vrij in.
hteéfs af te wijken van het tot n0g_t0*e als ’0fficieel’ geldend
s an punt van de Kerk. De bedoelmgen der lcatechismus-re-
daclfzeaeven. ter zijde latencl, lijkt het ons dat bovengenoemde Er bestaan - zoals iedereen vandaag weten kan - meerdere

Zaglngls bl] de do0_I::s'nee-lezernbeslist de in-drulc moeten wek- methodes om tot geboorteregeling te komen. Zij komen alle hier-
Velg, at het offlclele kerlcelgke standpunt is ’achterhaald’. in overeen, dat zij de Iiefdesomgang tussen man en vrouw willen

8 eff z_ullen er slechts een bevestiging en bisschoppelijke mogelijk maken zonder kans op ontvangenis (conceptie).
sanctze zn zzen, van wat al zo vaak via de Katholieke Radio Het laatste concilie heeft zich in het betreffende hoofdstuk uit de

8'?’ T'V' ' zonder tegenspmilk - is gepropageerd en door ‘de constitutie 'kerk in wereld’ over geen enkele van deze concrete
dzrecteuravan het bureau der Katholieke Geestelke Volk.s- methodes als zodanig uitgesproken. Dit is ’n ander standpunt dan
iezondnezd werd voorgestaan. Het zou onwaarachtig zijn de ruim dertig jaar geleden onder paus Pius XI werd ingenomen, en
ljéechzsmustelcst los te zzen van het al jaren gespeelde pre- dat ook door zijn opvolger werd gehandhaafd. Wij bespeuren

mm‘ _ _
hier een duiolelijke ontwikkeling binnen de kerk, een ontwikkeling

Jammer zs an elk geval, dat het Hoger Katechetisch Instituut ? overigens die ook buiten de kerkgemeenschap zich voltrekt.
itch niet heeét ktmnen of avillen houden aan het dringende

erzoe van e Paus om zyn beslzssmg - die voor 0-ns allen '1
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sen die ‘zich ‘bijitdeeontvangeniavan een mens afspelen. Daar-

door kan de mens zijn vruohtbaarheid meer in vrije beheersing
beleven. Bovendien ontstaat er vandaag een bepaalde bewust-

heid van de sexualiteit als zelfstandige levenswaardez sexualiteitV

Me_n5e|Uke V0°FtD|anting_is geen lot dat ongeordend over een 2 en vruchtbaarheid worden meer gezien als waarden die verenigd
gezln komt. In bewuete llefdel vvorden de kinderen in het Ieven

A zijn in één Ievensgeheel dan als werkelijkheden die Iouter ge-
9e"°ePen- Gezwdheld. behulzlg. persoonlijkheidsstructuur en ordend zijn in de verhouding van middel tot doel. Het zou natuur-
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lijk onzinnig zijn te denken dat dit element vroeger niet beleefd 
werd, en misschien was de beleving vaak in feite dieper en men-
selijker dan bij ons, wie zal het zeggen? Maar wij spreken nu over 
een bepaalde bewust-wording van de wijze waarop sexualiteit 
en vruchtbaarheid in het geheel van levenswaarden liggen, en 
deze grotere helderheid, die, getuige ook het laatste concilie, niet 
zonder Gods Geest is ontstaan, kan inderdaad een winstpunt 
zijn voor onze levens. 

Staan nu alle methodes tot geboorteregeling voor het christelijk 
geweten gelijk? Op deze vraag heeft het concilie geen antwoord 
gegeven. Het doet wel een beroep op het geweten met name van 
alle gehuwden om zich af te vragen, of de bedoelde praktijken al 
of niet volledig recht doen aan de grote persoonlijke waarden die 
in het liefdesverkeer en in het huwelijk tot uitdrukking moeten 
komen. Het is verstandig zich, In dit soort zaken ook te wenden tot 
een arts die met alle zo uiteenlopende omstandigheden kan reke-
ning houden en in goed overleg geval voor geval kan beoordelen 
wat medisch het beste is. 

Noch arts noch zielzorger spreken hierbij het laatste gewetens-
oordeel uit; maar de eerbied voor het leven vraagt wel dat men 
geen praktijken kiest die, gezondheid of gemoedsleven ernstig 
kunnen schaden.' 

Overdenking in Fatima 
Pater Werenfried van Straaten, dle zich geheel inzet voor de 
vluchtelingen uit de communistische landen (Oostpriesterhulp), 
laat in zijn laatste rondschrijfbrief een ernstige waarschuwing 
horen aan het Westen'. Wij drukken de brief hieronder onverkort 
af. 

Goede vrienden, 

Onlangs ontving ik uit een kommunistisch land een brief van 
arbeiders, die hongerend naar geestelijk voedsel de Westeuro-
pese radio beluisteren. Zij behoren tot de groeiende schare 
teleurgestelden, die het kommunisme als bedrog ontmaskerd 

hebben en de redding uit het Westen verwachten. Achter ge-
sloten deuren verzamelen zij zich rond eert transistor-appa-
raat, en, de stem van de Kerk te horen. Zij denken, dat het 
katholicisme bij ons bloeit in volle levenskracht. Bij ons wil-
len zij kracht pletten om heldhaftig te leven. Zij doen beroep 
op onze geestelijke rijkdom en vragen, dat wij hen door de 
«ether het vuur van liefde zouden geven. 

Bij het lezen van deze hooggespannen verwachtingen heb ik 
gehuiverd voor de dag, waarop de volle waarheid over ons 
christendom non het licht zal komen. Want het gaat niet goed 
in de Kerk. In plaats van de verkondiging der onveranderlij-
ke waarheden aan te passen aan de tijdsomstandigheden, zoals 
paus Jeannes bedoeld heeft, wordt door een kleine groep 
doordrijvers de inhoud van de katholieke leer verminkt. Steeds 
vaker hoort men van katholieke intellektuelen - helaas ook 
priesters - die Christus' godheid of Zijn werkelijke tegenwoor-
digheid in de Eucharistie, de pauselijke onfeilbaarheid of het 
bindend gezag van de Kerk op het gebied von de zedenleer 
loochenen. Het puts-toonder der Verrijzenis kan volgens hen 
best een sprookje zijn. Het smeekgebed wordt afgekeurd als 
misplaatst vertrouwen, dat sociaal onrecht in de hand werkt. 
De maagdelijkheid van Maria wordt in discussie gesteld ene. 

Dit zijn de ontstellende symptomen van de binnenkerkelijke 
geloofsafval, die o.a. door de de bisschop van Regertsburg ge-
signaleerd werden. Niet weinigen, die afbreuk doen aan de 
onveranderlijke substantie van het geloofsgoed, vermijden wel-
iswaar de openlijke breuk niet de Moederkerk, maar misbrui-
ken hun katholieke visitekaart orn het geloof der eenvoudigen 
te ondermijnen. Veel van wat thans onder de vlag van het 
aggiornarnento geschiedt, is niets anders dan door Paus Pau-
lus op 18 november 196.5 gebrandmerkte poging om de dognta's 
toetten, instellingen en tradities van de Kerk volgens de men-
taliteit von de wereld te relativeren. Veel vare wat thans ge-
beurt, is geen hervorming maar misvorming, is verraad aan 
Christus en het tegendeel van de bekering, die de onmisbare 
voorwaarde tot onze redding is. 

Eens heeft God er spijt over gehad de mens geschapen te heb-
ben. In heilige toorn heeft Hij de ongebreidelde krachten der 
natuur vrij spel gegeven tegenover het Schepsel, dat de Koning 
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der Schepping had moeten zijn. Op één gezin na is heel het 
mensdom toen omgekomen in de oerramp, waarvan de ver-
bleekte herinneringen bij alle volkeren voortleeft. Deze ramp 
had vermeden kunnen worden, indien de mensheid zich tij-
dig bekeerd had. Ook de verwoesting van Sodoma en Gomorra 
had voorkomen kunnen worden, als er in die steden genoeg 
rechtvaardigen waren geweest. En als troostend voorbeeld we-
ten, wij dat de door Jonas aangekondigde ondergang van Nini-
ve is tegengehouden, omdat de inwoners boete deden en zich 
bekeerden. 
Wij dragen een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben het 
evangelie, de sacramenten en de waarschuwende stem van het 
kerkelijk gezag. Door eeuwenlange traditie kennen wij beter 
dan anderen het onderscheid tussen goed en kwaad. Meer dan 
anderen zijn wij verplicht tot een vlekkeloos leven, tot naasten-
liefde, tot gebed en apostolische ijver. Want van ons kan het 
afhangen of Christus' naam gezegend of vervloekt zal worden 
door mensen en volkeren, die Hem slechts door ons voorbeeld 
kunnen Ieren kennen. Het woord 'gij zijt het zout der aarde' 
geldt voor ons allen. Als het zout smakeloos is geworden, wordt 
het verworpen. Dit is reeds dikwijls gebeurd en kan ook ons 
overkomen. 
Ondanks de heerlijke vernieuwing, die door het Concilie is 
ingeleid, ben ik diep verontrust door de storen van vrijzinnig-
heid, die het Katholicisme teistert. En ik ben bang van een 
christendom, dat Gods eisen aanpast aan de menselijke zwak-
heid, in plaats van met een rouwmoedig hart dagelijks te 
trachten uit de zonde op te staan. 
Over dit alles heb ik nagedacht te Fatima, waar Maria de we-
reld gewaarschuwd heeft, dat hele volkeren vernietigd zullen 
worden, indien zij zich niet bekeren, Ik weet niet welke vol-
keren aldus met totale ondergang bedreigd zijn. Ik weet niet 
of de grote kaeiutrofe nog verhinderd kan worden. Ik weet niet 
of wij zelf tot de overlevenden zullen behoren. Maar ik weet 
dat Maria de kop van 't .serpent kan verpletteren. Daarom heb 
ik Oostpriesterhulp aan Ham toegewijd. Ik bezweer U, door 
bekering era boetvaardigheid uw ziel te redden. En ik vraag 
U, dagelijks de rozenkrans te bidden voor alle priesters en voor 
de Kerk, opdat God haar zd stralend make dat niemand door 
haar geërgerd worde en dat al haar vijanden en alle zoekers 
tot haar aangetrokken en in haar met ons verenigd mogen zijn. 

WERENFRIED VAN STRAATEN 

jreurige lijst 
Onder bovenstaand opschrift gaf de deken van Rotterdam en 
Proost van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Rotterdam, 
mgr. B. H. laenning, de volgende kenschetsing van de situatie 
binnen de Katholieke Kerk in Nederland (gepubl. in Beatrijs no. 
42). 

Ik lees in de krant van 29 juli dot de Paus in het openbaar bij 
gelegenheid van een algemene audiëntie zijn bezorgdheid 
heeft uitgesproken over een bepaalde beweging binnen de 
Kerk. Hij constateert (en nu citeer ik de krant) 'dat zich in. 
de Kerk twee verschillende en elkaar tegenstrijdige verschijn-
selen voordoen. Er zijn katholieken die alles in discussie stel-
len, die systematisch kritiek leveren op het oude en de zeeg 
van de minste weerstand kiezen voor het christendom. Zulk 
een christendom sluit goed aan bij de geest, de meningen en 
de gewoonten van de wereld. Het is een christendom dat tot 
niets verplicht en dat vooral niet klerikaal mag zijn. Geluk-
kig is er ook ren andere geest onder de katholieken. Zij die 
ontdekken dat hun katholiek zijn betekent, die daar verheugd 
over zijn en zo nieuwe hoop en moed krijgen voor apostolische 
activiteiten.' 
Bedoeld of niet bedoeld, deze toespraak geeft wel een beeld 
dat een kenschetsing kon zijn voor onze Nederlandse toestand. 
'Er zijn katholieken die alles in discussie stellen, die syste-
matisch kritiek leveren op het oude...: Ik heb eens een lijstje, 
opgemaakt van wat er hier in onze Nederlandse kerkprovincie 
in de loop der laatste jaren openlijk aan een negatieve beoor-
deling werd blootgesteld: 

het celibaat van de priesters, 
de waarde van het kloosterlijk leven, 
de mystiek en de ascese, 
devoties en het persoonlijk gebed, zoals bijv. de rozenkrans, 
de directe liefde tot God: geen verticalisme en alleen horizon-
talisme, 
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' maeri krijgen vaar apastalische aativiteiten.’ Gad geve ans
hat 99239 in bijna ane V°Fme"= 9eZa9$¢"i$i$, alien bavenal die vreugde am het gelaaf. Want dat is de vreug-
de Z°"de 9" het Z°"debe-99f»

i de van die man die een sahat heeft gevanden, De vreugde van
de bie¢ht 3'9 Preventie, die kaapman die sahane parels zaaht en er eindlelijlsa een van
de Verering Va" de heiligeni sedaal Van Maria, bijzandere praaht had weten te veraveren! ‘(Matt. 13 : 44-46.)
ole eeuwige verwerping ais zondestraf,
het vagevuur, '

de onsterfelijke ziel, 4 6”/is VZOQT/Wigs *'i"-""“—i
de erfzonde,
de werkelijke verrijzenis van de Heer,
de hemelvaart Van Qhristus

4 , Tudens een audientie tekende een in Home docerien-

de reéle tegenwoordigheici in het Heilig Sacrament, ,’ de Nederlandse Priester de \'°59e"‘d@ W°°t‘de Va"
de maagdeiijkheid van de Moeder Gods. 4 i Paus -l°la""e$ °P=

’Ilc was van plan geweest vier waardjes te zeggen;
‘ het er vierhanderd gewarden, Maar iii: zau tach

Er zullen in de naaste t-aelcamst nag wel meer gelaafszalcen nog iets "/ville” Z9559” Over die drie weesgggraetjes
aan de arde lsamen. Vaaral nu men zich bezig haudt met waar- (bedoeld is na de H-i Mi§~ Red) D9 liturgistgn
heden, die altijd‘ beleden zijn in de twaalf artilselen van het wine” met “U9 geweld die dirie wi@‘95g9€T‘OetJf€5 ‘wag
geloo En waartog zal idat alzes let-den? hebbeni, Nu, als ze insisteren, zal ilc me niet verzet~

Ze lciezen ale wag van de minste weerstand, zegt de Pans. En ten» mam" [K Zal Z9 M1199” blddgm
vervalgt: ’Ziills: een christendam sluit gaed aan bij ale geest, 5

de meningen en cle gewaanten van de wereld. Het is een ahris- En vooral (lat ggbed wt d9 H- Mlchaél 0'99?‘ dig
tendam dat tat niets verplicht en dat vaaral niet lclerikaal‘ mag f baze geesten» idle mt '19"derf Um? d-9 zielen Over J9
Z12,-nj

1 it wereld rand zwerven. Want het is za waar! De hale
Al die schaklcen, die men ans thans in anze eigen cammuni- j wereld is tegen/W001”dig Z0 vol van 50%‘? g‘ee5ten~9

catiemiddeien taedient, warden gebracht ander de vlag van ale ' 5

’nieu,we thealagie’_ En dat is misleiding. Want er bestaat v0l- ---—i-—---——----
strelct geen gelijkenis tussen die vaarziahtige studie van de er-
lcende thealagen en het wilde geschrijf en gepraat alat ander ;t H E L I G I E Z 0 N n E R G n H
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de vlag van die ’nieuwe thealagie’ anze huiskamers kamit bin- ti

nenvaren. Dit laatste is geen nieuwe theologies. Het is cle aude { '

thearie van een al lang verjaard‘ maclernisme uit het begin Een verademing is ook voor iedere katholiek het geIoofsgetui-
van daze eeuw. De Kerk hield cieze afdiwa/ling met hear gezdg Q‘ genis door Prof. dr. K. Runia neergeschreven in zijn boek: ’Religie
in de Kerk iegew Then-8 eehier, lw e1‘ een gezagserisi-9 heerst, it zonder God? - Confrontatie van nieuw modernisme en oecume»
kamt het bij ans baven als een verdrangen complex. En het is I nisch gel00f.'
in de cliepste grand een taegeven aan ale eeuwige belcaring Prof. Runia - gereformeerd theoloog, die aan de Vrije Universiteit
vim het "atW“li$"1@- H975 godideliikg in I’/85 evangelie Q" het estudeerde en in Australié doceert - behandelt de oude kerkelijke
bovennatuurlzjke in deze wereld maeten warden gereduceerd geloofsbelijdenissen en stelt ze tegenover ole filosofie van Butt-
tat het op het eind helemaal is weggeredeneerél En den hew mann, Tillich en Robinson. In de zee van controversiéle theolo-
den we een zinlaze en een traastelaze wereld‘ Oven gische Iectuur is dat boek anker en houvast voor elke igeiovige,
’Geluklcig is er aalc een andere geest ander de lcathalie]-een’, katholiek of protestant (uitgave Kok, Kampen, f 1,75).
besluit de Pans. ’Zij die antdeiclcen, wat hun lcathaliek j_ AI
betekent, die daar verhengd aver zijn en za nieuwe haap en
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'Onze' Universiteit 

De Gelderlander (24-9-1966) brengt in herinnering hoe door vele 
katholieken de oprichting van eert Katholieke Universiteit als een 
kroon op onze emancipatie werd gezien en door het (nadien 'be-
lachelijke') rijke roomse leven werd mogelijk gemaakt door een 
stichtingskapitaal van miljoenen bijeen te brengen. Het blad ver-
volgt: 

Anderzijds is bij niet weinigen, die voor deze stichters idealen 
geporteerd bleven, een grondige twijfel ontstaan omtrent de 
realisering ervan, gezien de feitelijke ervaring, die ze van het 
katholiek hoger onderwijs en van de daarmee verwante bege-
leiding van alle hoger onderwijs hebben opgedaan. Verwarring 
in plaats van leiding en verdieping menen dezulken te zien in. 
veel Nijmeegse en Nederlandse theologie met weinig door het 
geheel der openbaring gemotiveerde 'Gesamtschad, 'van God 
uit'. Min of meer duidelijk door het leergezag gedesavoueerde 
afzonderlijke meningen in dogmatiek, moraal en bijbeltheo-
logie verwijt men verschillende hoogleraren of tenminste een 
theologisch jargon - erger dan het scholastieke ooit was - waar-
over onlangs zelfs de leider van een nieuw en concurrerend 
theologisch instituut als over een noodlotting verschijnsel zich 
beklaagde. Relativisme in wijsbegeerte, propagering van een 
wijsgerig denken, dat in zijn consequenties, die men dan wij-
selijk ombuigt, ongelovig is, bestrijding tegelijk van de klas-
sieke zijns-filosofie met labiele logica en zwaar existentieel 
geschat - alsof de diepste existentiële behoefte van de vol-
wassen mens niet het zijn der dingen, de realiteit is en een 
daarop afgestemd gedrag: al deze werkelijke of vermeende 
tekorten van bijzondere of gewone hoogleraren, vergroten de 
aversie. Het requisitoir van de generatie die zich verwant voelt 
met de stichters van katholiek hoger onderwijs, strekt zich 
verder uit tot meningen omtrent de katholieke sociale leer, die 
negatief zijn of zelfs een ondermijning schijnen van het meest 
voor de hand liggende ideaal van iedere sociale leer: sociale 
harmonie en vrede. Tenslotte ziet deze generatie, die niet de 
oudere zonder meer is, met innerlijke en als persoonlijke ge-
griefdheid hoe studenten-moderatoren katholieke jongeren 
voorgingen in ontrouw aan de Kerk of ook in een uitdagende 

.houding ten opzichte van leergezag en normaal kerkelijk 
leven.' 

Collegialiteit 
Aangezien er nogal veel verwarring bestaat over het begrip 
'Collegialiteit' zoals dit door het Tweede Vaticaans Concilie 
in aanvaard, geven wij hieronder de letterlijke tekst Wat het 
Concilie-besluit, ontleend aan de 'Dogmatische Constitutie 
over de Kerk', in vertaling van Prof. Mag. Dr. G. Philips, ver-
schenen bij het Katholieke Archief: 

'Zoals door de instelling van de Heer de heilige Petrus en de 
overige Apostelen één apostolisch College vormen, zo zijn op 
gelijksoortige wijze de Paus van Rome, de opvolger van Petrus, 
en de Bisschoppen, de opvolgers van de Apostelen, met elkaar 
verbonden. Op de collegiale aard en opvatting van de Orde 
der Bisschoppen duidt reeds de oeroude Kerktucht, krachtens 
welke de over de gehele wereld aangestelde Bisschoppen met 
elkaar en met de Bisschop van Rome, in een band van eenheid, 
liefde en vrede gemeenschap onderhielden, evenals de bijeen-
roeping van de Concilies, die gezamenlijk over de meer be-
langrijke vraagstukken beslisten, waarbij de eindbeslissing tot 
stand kwam door een afwegen van de raad van velen. Het 
duidelijkste bewijs bieden de oecumenische Concilies die in de 
loop der tijden gehouden werden. Naar dezelfde opvatting ver-
wijst reeds het van ouds ingevoerd gebruik meerdere bis-
schoppen bijeen te roepen om deel te nemen aan de verhef-
fing van een nieuwe uitverkorene tot het ambt van het hoge-
priesterschap. Tot lid van het Corps van de Bisschoppen 
wordt iemand aangesteld krachtens de sacramentele wijding 
en door de hiërarchische gemeenschap met het Hoofd en de 
Leden van het College. 
Het College of Corps van de Bisschoppen heeft echter geen 
gezag, als men het niet beschouwt als verenigd met de Paus 
van Rome, de opvolger van Petrus, als met zijn Hoofd en daar- 

, bij de macht van diens Primaat over allen, herders zowel als 
gelovigen, niet volledig in stand houdt. 
De Paus van Rome immers bezit over de Kerk, juist krachtens 
zijn ambt als plaatsbekleder van Christus en Herder over de 
gehele Kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die 
hij steeds vrij kan uitoefenen. 
De Orde nu van de Bisschoppen, die het College van de 
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'Onze' Universiteit 
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Apostelen in het leergezag en het herdersambt opvolgt, meer 
nog, waarin het Corps der Apostelen bestendig voortduurt, 
staat eveneens, wanneer zij in gemeenschap is met de Paus 
van Rome als haar Hoofd en nooit zonder dit Hoofd, als sub-
ject van de hoogste en volledige macht over de gehele Kerk, 
doch kan deze macht niet zonder instemming van Rome uitoefe-
nen. De Heer heeft alleen Simon als de steenrots en de sleutel-
drager van de Kerk aangesteld (cf. Mt. 16, 18-19) en tot herder 
van zijn gehele kudde geroepen (cf. Joh. 21, 15 vv.); doch de 
macht om te binden en te ontbinden, die aan Petrus geschonken 
is (Mt. 16, 20), is klaarblijkelijk ook aan het met zijn hoofd 
verenigde College van de Apostelen gegeven (Mt. 18, 18; 28, 
16-20). Dit College, voor zover het uit velen is samengesteld, 
brengt de verscheidenheid en de universaliteit van het Gods-
volk tot uitdrukking, doch voorzover het onder één Hoofd ge-
schaard is drukt het de eenheid van de Kudde van Christus uit. 
In dat College zijn de Bisschoppen, in getrouwe erkenning van 
't primaat en het leiderschap van hun Hoofd, met 'n eigen macht 
bekleed voor het welzijn van hun gelovigen, meer nog van de 
gehele Kerk, terwijl de Heilige Geest haar organische stric-
tuur en haar eensgezindheid blijvend in stand houdt. De hoog-
ste macht over de universele Kerk, waarover dit college be-
schikt, wordt op plechtige wijze in het Oecumenisch Concilie 
uitgeoefend. Nooit is er een Oecumenisch Concilie, dat door 
de opvolger van Petrus niet als dusdanig is bekrachtigd of ten 
minste aanvaard, en het is het voorrecht van de Paus van Rome 
die Concilies samen te roepen, voor te zitten en te bekrach-
tigen. Dezelfde collegiale macht kan samen met de Paus door 
de Bisschoppen, ook als zij over de wereld verspreid zijn, 
uitgeoefend warden, mits het Hoofd van het college hen tot 
een collegiale akt uitnodigt, of ten minste de gezamenlijke han-
deling van de verspreide Bisschoppen goedkeurt of vrij aan-
vaardt om er aldus een waarachtige collegiale van te maken.' 

In dit hoofdstuk over de collegialiteit is ook nog eens een 
duidelijke uiteenzetting gegeven over de pauselijke onfeilbaar-
heid, 

'Deze onfeilbaarheid nu, waarmee de Goddelijke Verlosser 
zijn Kerk voor de leerdefinities in zake geloof en zeden heeft 
willen begiftigen, strekt zich zo ver uit als nodig is om het 
pand van de goddelijke openbaring heilig te bewaren en ge-
trouw uit te leggen. Over deze onfeilbaarheid beschikt de Paus 
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van Rome, Hoofd van de Bisschoppen, uit kracht van zijn ambt, 
wanneer hij, als opperste herder en leraar van alle gelovigen, 
die zijn broeders in het geloof versterkt (cf. Lk. 22, 32), een 
leerpunt betreffende geloof of zeden in een definitieve uit-
spraak afkondigt. Daarom worden zijn definities terecht krach-
tens hun eigen aard en Met krachtens de instemming van de 
gelovigen, als onherroepelijk gekenmerkt: zij zijn immers afge-
kondigd onder bijstand van de Heilige Geest, die hem in de 
persoon van Sint Petrus werd toegezegd en daarom behoeven 
zij geen enkele goedkeuring van wege anderen, noch zijn zij 
vatbaar voor beroep op enig ander oordeel. In dat geval 
spreekt de Paus van Rome niet als privaat persoon een oor-
deel uit; integendeel, als opperste leraar van de universele 
Kerk, in wie de gave van de onfeilbaarheid van de Kerk zelf 
op heel bijzondere wijze aanwezig is, verklaart of beschermt 
hij dan de leer van het katholiek geloof. De onfeilbaarheid die 
aan de Kerk werd beloofd, is eveneens aanwezig is in Corps 
van de Bisschoppen, waneer dit Corps het opperste leergezag 
samen met de Opvolger van Petrus uitoefent. Nooit kan bij 
dergelijke definities de instemming van de Kerk ontbreken, 
omdat de tussenkomst van de Heilige Geest de gehele kudde 
van Christus in de eenheid van het geloof bewaart en vooruit 
doet gaan.' 

Om de positie van de Paus alléén - en het gezag van de ge-
zamenlijke bisschoppen samen m.èt de Paus nog eens, zonder 
kans op misverstand - duidelijk te omschrijven werd aan bo-
venvermeld conciliebesluit, véialt de definitieve vaststelling er 
van, van 'hogerhand' nog een verklarende nota (nota explica-
tiva prrievia) toegevoegd. 
Daarin wordt er wit. op gewezen, dat de term "College' niet 
in de strikt juridische zin moet worden verstaan, 'als betrof 
het een groep van gelijken, die hun macht aan hun voorzitter 
opdragen'. 
De verklarende nota vervolgt: 

'Het parallelisme tussen Petrus en de overige Apostelen aan 
de ene kant, en tussen de Opperherder en de Bisschoppen aan 
de andere kant, houdt niet in dat de buitengewone machten 
van de Apostelen op de Bisschoppen zouden zijn overgegaan, 
noch vanzelfsprekend, dat de macht van het Hoofd en de Leden 
in het College dezelfde zou zijn, doch alleen dat er evenredig- 
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held bestaat tusen de eerste verhouding (Petrus-Apostelen) en 
de tweede (Paus-Bisschoppen).' 

Uitdrukkelijk wordt er in de nota nog eens op gewezen, dat 
de Paus, als Opperherder van. de Kerk, zijn macht, als hij wil, 
op elk tijdstip kan uitoefenen; de gezamenlijke bisschoppen 
kunnen hun oppergezag echter nooit uitoefenen dan in ver-
eniging, dus samen met de Paus - die zelf naar eigen inzicht 
de collegiale werkwijze regelt, bevordert en goedkeurt. 

J. ASBERG 

waag gaan we neen? 
bááRheen! 

HET VOLGENDE KON MEN LEZEN IN HET KATHOLIE-
KE DAGBLAD 'DE STEM' VAN 10 SEPTEMBER 1966. 

'Gezin-uitbreiding zelf zal echter altijd 'n kwestie blijven, die 
terdege dient te worden overwogen. Aan die dochter van ons 
zal het niet liggen: 'Als ik nu eenmaal kinderen heb, en de 
jongste is bijvoorbeeld zeven jaar, dan gaan mijn man en ik 
niet meer bij elkaar komen, hoor, want dan is het voor nie-
mand meer leuk als er nog een baby komt.' 
'Dan gaan mijn man en ik niet meer bij elkaar komen', zegt 
zij zo maar„ dat meisje, met een vlindertjes-pyjama aan, een 
Barend de Beer-kleedje voor het bed en een rij poppen voor 
het grijpen op de plank. 
'Je zei dat van die kinderen later en van niet meer bij elkaar 
komen' zal ik moeten zeggen. 'Maar twee mensen, die zo veel 
van elkaar houden, dat ze heel dicht bij elkaar willen zijn en 
zelfs een beetje in elkaar (en dat kan, dat weet je al) hoeven 
dat heerlijke gevoel niet te missen. JE KUNT OOK WEL ZO 
GELUKKIG ZIJN SAMEN, ZONDER DAT ER EEN KIND 
VAN GROEIT.' 

Het aldus schrijvende moedertje (Coks van Eysden), overweegt 
dat, als ze dat allemaal verteld heeft, 
'ons kind 'n flinke stap verder zal zijn met haar kennis van het 
wonderbaarlijke geheim van man en vrouw, binnen een chris-
telijk perspectief.' 

Misschien heeft de schrijfster, zéér nauw verwant aan een der 
bisschoppelijke, progressieve persorganen, de Nieuwe Katechis-
mus wat eerder ter inzage gekregen dan anderen en de 'Geloofs-
verkondiging voor volwassenen' op haar Poppedijntje toegepast? 
Van speen tot kondoom, il n'y a qu'un pas .... 

ZEMENTII© t4£&11, MEM 

Deskundigen in het kerkelijk recht bestuderen op het ogenblik 
hoe -groot de vrijheid is die het concilie van een kerkprovincie 
heeft om een eigen antwoord te geven op de vragen, die in 
het eigen land, in en buiten de Rooms-Katholieke Kerk, leven - zo 
lazen wij in de Volkskrant van 7 juli j.l. 
Sommige kerkrechterlijke deskundigen hebben echter ook het 
Nederlands Concilie niet nodig. Ze doen wel op eigen houtje 
positieve uitspraken, die indruisen tegen de algemene leer van 
de Kerk. Zo b.v. Mr. L. Meyers, de officieel van het Bossche 
Bisdom - die zich - na de openlijke stellingname van het Bestuur 
van de St. Willibrord-vereniging in het tijdschrift 'Oecumene', 
door dit representatieve lichaam in zijn complete afwijzing van het 
Kerkelijk huwelijk, geruggesteund mag voelen. Trouwens in een 
Volkskrant-interview verklaarde Mr. Meyers, dat sommige collega-
officieels 'met hem meegaan.' (Dr. H. Kuipers, officieel van Haar-
lem in de N.L. van 25 junk 'ik zeg positief nee tegen het opheffen 
van een juridische kerkorde, zoals Mr. Meyers dit voorstelt'). Nog 
eens trouwens: vlier de explosie van Mr. Meyers was er al een 
raport van Pater van Kiisdonk, P. Reckman van de Sjaloomgroep 
en aalmoezenier Wentholt, dat afschaffing eist van het decreet van 
het Concilie van Treste, dat de canonieke huwelijkssluiting tot 
voorwaarde van de huwelijksgeldigheld maakt. En het z.g. Inter-
kerkelijk Pastores Convent Oost-Zeeuws Vlaanderen verklaarde: 
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'Waar het geldende kerkrecht het respect voor de vrije 
gewetensbeslissing en het weizijn der gehuwden in de weg 
staat, dient 't zolang en zo veelvuldig te worden overtreden 
tot het is aangepast, afgeschaft of gecorrigeerd.' (Volkskr. 
25 juni 1966). 

Mr. Meyers, die ook burgerlijke echtscheidingen automatisch door 
de Kerk erkend wil zien, schreef in hetzelfde nummer van de 
Volkskrant: 

'De Kerk dient zich af te vragen, hoe zij het menselijk 
zoeken naar geluk het beste kan begeleiden. Zo ban zij 
inderdaad heil brengen. En heil is niet zomaar iets, dat is 
ook een stuk gewoon menselijk geluk. En daarbij moet de 
Kerk de mens tegemoet komen tot zeventig maal zeven 
maal toe.' 

Dát is werkelijk teveel van het goede. Top-scorers onder de film-
sterren komen nauwelijks tot tien echtscheidingen. Dan schijnt 
het 'heil' er een punt achter te zetten. 

1. A. 

Agitatie tegen 
Priestercelibaat 

Een comité van 9 priesters heeft zich per 'vertrouwelijke' circu-
laire gewend tot alle priesters die in de zielzorg werkzaam zijn, 
met het verzoek adhesie te willen betuigen aan een tot het Ne-
derlands Pastoraal Concilie en de bisschoppen te richten adres, 
waarin afschaffing van de kerkrechtelijke verbinding van priester-
ambt en celibaat wordt bepleit. 
'Deze verbinding immers weerhoudt velen ervan in te geen 
op de roeping tot het ambt, blijkt voor anderen eerder een 
belemmering dan een steun bij het vervullen van dat ambt, 
en brengt sommigen - vaak geschikte en bekwame zielzorgers 
- er zelfs toe hun ambt neer te leggen.' 
De circulaire van het comité van negen gaat vergezeld van een 
lijst van priesters, die zich reeds akkoord hebben verklaard met 
de inhoud van het adres; het is een lijst met 90 namen, waaronder 
we o.a. aantreffen twee bisschoppelijke secretarissen, 4 dekens, 

31 seminarie-professoren en leraren, 3 leiders van pastorale cen-
tra en de universiteits-professoren Grossouw, Ruygers en van 
Laarhoven. Het is opvallend, dat op deze lijst van aanmoedigers 
en voortrekkers de namen ontbreken van de ultra-pioniers, wier 
standpunt inzake het celibaat algemeen bekend is. Waarschijnlijk 
is dit een taktische zet. 
Wij menen te weten dat enkele bisschoppen onaangenaam verrast 
waren, toen zij namen van hun állernaaste medewerkers op de 
lijst zagen prijken. 
Wij signaleren hier wederom een zorgvuldig voorbereide poging 
om via een pressure-groep het aanstaande concilie te beïnvloe-
den en op te zetten tegen de door Paus en Vaticaans Concilie 
vastgestelde beginselen omtrent het priester-celibaat. 
Overigens vraagt men zich af of er al niet veel meer bekok-
stoofd is, dan men denkt. Schreef .de  Bazuin van 14 mei 1966 im-
mers al niet over de afschaffing van het celibaat door het Neder-
lands Concilie, als fait accompli? (zie Confr. 13-14, pag. 15). 
De manipulaties van progressieve zijde om tijdens het Nederlands 
concilie tot een autocephale Nederlandse Kerk te komen, warden 
steeds duidelijker. Ook de uitlatingen van Pater Mulders S.1., 
K.R.O.-adviseur en medewerker van het Hoger Katechetisch In-
stituut voor de T.V. op 17 oktober j.l. wijzen in die richting. 
Katechismus over gezinsplanning en voorbehoedmiddelen stond 
Op een vraag (van protestantse zijde) n.l. of wat in de Nieuwe 
niet afweek van de pauselijke richtlijnen of daar minstens op 
vooruit liep, werd laconiek bevestigend geantwoord. 

CgetZagSeriSiS 

Het Bisdomblad Sursum Corda (29 juli 1966) droeg in een hoofd-
artikel het zijne bij om de grondslagen van het gezag aan te 
tasten: 'niet de functie van de gezagsdrager wordt geëerbiedigd, 
maar de persoon van de gezagsdrager. Daarom wordt het niet 
meer geaccepteerd, dat men een beroep doet op de functie om 
het gezag te laten spreken.' 
De overtuigingskracht van de menselijke persoon moet het vol-
gens Sursum Corda doen. 
Nu hebben wij altijd gedacht, dat juist het ambt op zich een zeker 
gezag met zich bracht, zowel in de wereldlijke als kerkelijke ge-
meenschap. Dit gezag - 'het voor het zeggen hebben' -, wat zijn 
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grondslag en werkingssfeer betreft meestal vastgelegd in posi-
tieve regels, wint, resp. verliest subjectief - voor de 'onderdaan' 
dus - aan morele kracht, door de persoonlijkheid van de gezags-
drager. 
Natuurlijk. Maar het ambt als zodanig is primair. 
Met 'overtuigingskracht alleen - meende Solen, de wijze en milde 
Atheense wetgever, die de al te rigoureuze Draconische wetten 
afschafte - was geen gemeenschap te regeren of te leiden; en 
iedere latere wetgever was het met hem eens. 
'Overtuigingskracht' alleen, vraagt te veel tijd, energie en intellect 

.. echt niet alleen aan de kant van de gezagsdrager. En boven-
dien, de redelijkheid der redelijke wezens is soms nogal beperkt. 
Wie het gezag, in welke gemeenschap dan ook, uitsluitend op 
'overtuigingskracht' wil baseren, moet denken aan Solon's lijf-
spreuk: Kijk, naar het einde, kijk waar het op uitloopt.... En dat 
is al zo'n beetje te merken, zouden wij zeggen. 

J, A. 

De ouderwetse dankzegging 
na de 
H. Communie 

Het is nog niet zo lang geleden dat de katechismus leerde: 'Na 
de H. Communie behoren wij minstens een kwartier door te bren-
gen met Jezus te aanbidden en te danken en Zijn genade af te 
smeken.' 
Tegenwoordig klinkt dit ouderwets en conservatief. Veel kerken 
zijn drie of vier minuten na het einde van de Eucharistieviering 
al aan het leegstromen. Er gaat een anecdota rond over een 
pastoor die na zijn Mis de kerk inliep en nog een oude dame 'na' 
zag 'bidden'. Hij moet toen naar haar toe gegaan zijn en gezegd 
hebben: 'De Eucharistieviering is afgelopen. U kunt gerust de 
kerk uitgaan. Die dankzegging na de communie hoort er niet meer 
bij.' '0, maar ik ben niet ter communie geweest', antwoordde de 
dame. 'Dan is het goed: dan kunt IJ blijven.' 
Nu is het ongetwijfeld een grote vooruitgang in de geloofsbele-
ving dat geheel de Eucharistieviering gezien wordt als een een-
heid, een ontmoeting met de Heer en in Hem met de Vader en de 
H. Geest. Die ontmoeting heeft reeds plaats in het begin door 
net samenzijn der gelovigen, want waar er in Zijn naam verga-
derd zijn, is Hij in hun midden. Die ontmoeting wordt inniger  

wanneer zij zich tot Hem wenden in berouw, nog meer, wanneer 
Hij tot hen spreekt In Zijn woord. Heerlijker is dat contact op 
het ogenblik dat brood en wijn voor hen veranderd worden in de 
werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam en Bloed van Chris-
tus. Het intiemst is die ontmoeting als Hij persoonlijk die tegen-
woordigheid meedeelt in de communie. Het is één opgaan in het 
grootste verrijzenis-mysterie, niet als in een idee, een theorie, 
maar als beleefde werkelijkheid, met de communie als liet einde, 
de voltooiing, zoals een maaltijd de voltooiing is van een weer-
zien. Vroeger werd deze eenheid niet zo sterk ervaren, ja zelfs 
door de meesten niet gezien en erkend. 
Toch schijnt deze visie en deze wijze van Eucharistievieren een 
aanleiding te kunnen worden tot een sleurproces, een verzake-
lijking, waardoor de ontvankelijkheid voor de genade bij de deel-
nemende gelovigen sterk vermindert. 
Dit behoeft geenszins een noodzakelijk gevolg te zijn. Het is 
heel goed mogelijk dat de mondgebeden en de luisterperioden 
vergezeld gaan van een dusdanig diep inwendig meeleven dat 
men spreken kan van een intiem innerlijk contact met God. De 
prachtige gebeden en de mooie passages uit het Oude en Nieu-
we Testament kunen daar heel goed toe leiden. Meer geéxtro-
veerde temperamenten kunnen daardoor inderdaad ontvankelijker 
worden voor Gods invloed. Maar geintroveerde zielen zullen mis-
schien moeilijk in de vluggesproken teksten die inwendige rust 
en dat inwendige contact vinden die het eigen, persoonlijk gebed 
hun schenkt. Zij worden door het voortdurend wisselen van hou-
ding, door het gezamenlijk hardop bidden, het luisteren naar de 
priester, afgeleid van het doorleven van de innerlijke diepte van 
het mysterie. 
Het is niet aan te nemen dat bij alle nieuwe aspecten in de theo-
logie de leer in twijfel wordt getrokken, dat de genade - de in-
vloed van de H. Geest - beter kan doordringen naarmate we 
innerlijk beter voorbereid zijn. Het is zeker dat God niet in ons 
werkt, wanneer wij niet meewerken, de uitzonderingen buiten be-
schouwing gelaten. Misschien is het beter te zeggen dat God in 
de regel sterker in ons werkt naarmate wij willen meewerken. 
Want wij zijn vrije wezens en God wil onze vrijheid eerbiedigen. 
Wij moeten openstaan voor de genade, zoals wij moeten open-
staan voor de goede raad, de eerbied, de genegenheid van een 
medemens, wanneer we daarvan vruchten willen plukken of wan-
neer die medemens zijn doel met ons wil bereiken. Welnu, dat 
openstaan, die bereidwilligheid om Gods inspraken en genade- 
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werking te aanvaarden, wordt ontwikkeld, gesterkt, vervolmaakt 
in een persoonlijk contact met de Oneindige. Nu kan men dat 
contact alle namen geven die men wil: persoonlijk gebed, over-
denking, meditatie, inwendig gebed, stil gebed, en en kan dit 
contact cultiveren op elke mogelijke manier, door korte verzuch-
tingen, door te leven in Gods tegenwoordigheid, door voortdu-
rend aanvaarden van Gods wil, door liefdevolle gelatenheid ïn 
lijden - maar zonder dit contact wordt onze godsdienstigheid ge-
makkelijk sleur, automatisch, uiterlijkheid zonder diepte, en het 
bereikt niet het volledig openstaan voor Gods genade-invloed. 
Elk sacrament, hoezeer het ook werkt 'ex opere operatb krijgt pas 
zijn volle uitwerking wanneer er de maximale openheid is. En nu 
komt de vraag: Is er wel openheid wanneer men zich na de 
viering van de Eucharistie terstond weer aan het profane over-
geeft? 

Hoe moderne theologen het mysterie van de Eucharistie ook uit-
leggen, zij zijn overtuigd van de aanwezigheid van Christus als 
Persoon. Zij zijn ook overtuigd, dat die tegenwoordigheid niet 
beperkt blijft tot het ogenblik van de nuttiging, al zullen zij geen 
antwoord kunnen geven op de vraag hoe lang zij precies duurt. 
Maar al zou dit slechts enkele minuten zijn, dan is er toch dle 
heel bijzondere, unieke ontmoeting met de Heer, die ver uitgaat 
boven de ontmoeting in heLvergaderd-zijn-met-elkaar, boven de 
ontmoeting in de verkondiging, boven de ontmoeting zelfs op het 
wondere ogenblik van de consecratie. Want 'wie Mijn Vlees eet 
en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.' Welnu, die ont-
moeting, dat allerinnigst contact moet ongetwijfeld sterk aan in-
vloed en kracht inboeten als men daaraan een snel en abrupt 
einde maakt. 

Men hoort tegenwoordig soms de opwerping tegen de .oude de-
votie tot het H. Sacrament als zou deze verzakelijking van de 
werkelijke tegenwoordigheid in de hand werken. Bedoelt men 
hiermee dat men met Christus verborgen onder het uiterlijk van 
de hostie als een zaak ging beschouwen? Dat men dus vergat 
dat Hij een persoon is? Het is meer waarschijnlijk, dat de nieuwe 
theorie n over de 'realis praesentia' voor sommigen de persoon-
lijke tegenwoordigheid veranderd hebben in een zakelijke, al heb-
ben de theologen dit in het geheel niet bedoeld. Als Christus na 
de consecratie aanwezig is met Ziel en Lichaam, Vlees en Bloed, 
Godheid en Mensheid - en dat is toch dogma - hoe zou dan de 
verering van die Goddelijke Persoon, levend, verheerlijkt, vol lief-
de voor ons, ook na de Eucharistieviering, een verzakelijking van 

dit mysterie kunnen bewerken? Als dit bij sommigen toch het ge-
val was, was dan de Mie ook niet een zaak voor hen en niet 
een ontmoeting? En als men Christus als Persoon wil bejegenen 
en niet als zaak, past het dan niet dat men ook op een per-
soonlijke, hartelijke, intieme wijze met Hem omgaat, met andere 
woorden niet terstond na Zijn komst de kerk uitloopt? 
Er wordt de laatste tijd veel nadruk gelegd op het feestelijk 
maal tijdkarakter van de Eucharistieviering. Bij welke feestmaaltijd 
gaat men dadelijk heen zodra de laatste gang gebruikt is? Juist 
dan is er gelegenheid voor een geanimeerd en hartelijk gesprek 
met de gastheer. Het is zelfs onbeleefd gauw heen te gaan. En 
toch gebeurt dit na de feestmaaltijd van de Eucharistie en heel 

vaak is er geen intiem gesprek. 
Zeker, het zou verkeerd zijn waneer dat persoonlijke contact, 
dat stil gebed, die meditatie, evenals 'de godsvrucht tot het Al-
taarsacrament' ons uit het oog zou doen verliezen, dat de Eucha-
ristische tegenwoordigheid een tegenwoordigheid is die heel de 
Kerk beïnvloedt; dat Christus zich geeft aan allen die van goede 
wil zijn; dat het een aspect is van het verbond tussen het Gods-
volk en Hemzelf, een bevestiging van dit verbond, en een uitnodi-
ging tot eenheid van allen met allen in Hem. Maar is dit een 
noodzakelijk gevolg? Hangt dit niet veel samen met de vraag of 
men de gelovigen goed onderricht? 
Ik heb de stille hoop dat deze gedachten door een of meerdere 
leden van de Nederlandse Commissie voor Liturgie zullen worden 
gelezen. Eens zal door hen definitief worden vastgesteld hoe de 
Eucharistieviering in Nederland voortaan zal plaats hebben. Ik 
zou gaarne zien dat zij het persoonlijk gebed na de Eucharistie-
viering op een of andere manier aanbevelen, mogelijk maken of 
zelfs met de liturgie verbinden. De halve minuut die in vele kerken 
veer de postcommunio met dat doel gegeven wordt, heeft weinig 
zin. Men bidt niet, men wacht eenvoudig. Misschien zou men dit 
ogenblik kunen verlengen met minstens vijf minuten en het in-
leiden met een aansporing in deze trant: 'Laten wij nu op onze 

eigen manier en met onze eigen woorden, God, dle in ons woont 
en ons liefheeft danken; dragen wij onszelf aan Hem op als een 
levende offerande; vragen wij Hem vergiffenis, terwijl we een 
krachtig voornemen maken om voortaan Zijn Wil en Wens te vol-
brengen; en bevelen we Hem al onze belangen en allen voor wie 
we bidden moeten, met vertrouwen aan.' 
Zo zou de Eucharistieviering nog veel meer een innige ontmoe-
ting zijn. En Ik meen dat de bisschoppen dit op het oog hadden 
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toen zij in hun boef van oktober 1964 schreven: 'Het stil gebed 
van de gelovigen zal een heel bijzondere plaats moeten innemen 
in onze catechese.' 

Dr. FRANS van RIINLAND 

de propaganda-metnodes, reclame-wijze en het resultaat van dat 
modernisme (aan de hand van passages uit de Encycliek) in her-
innering te brengen. 

PROPAGANDA METHODEN 
en REMEDIE-WIJZE 

In het voorwoord van zijn vertaling van de Encycliek 'Pascendi' 
(uitgave Gooi en Sticht, Hilversum 1948) schrijft Dr. H, Boelaars: 
Bezinning op deze Encycliek is 'op vandaag uiterst nuttig voor 
iedere katholiek'. Dit woord lijkt me nu nog actueler dan in 1948. 
Wat behelsde eigenlijk die modernistische stroming in het begin 
onzer eeuw, waartegen paus Plus X in 1907 deze Encycliek 
schreef? 
De vertaler van de Encycliek vat deze als volgt samen: 'Een 
groep onder degenen, die naar vernieuwing streefden, achtte de-
ze slechts mogelijk wanneer men de oude orthodoxie opgaf en op 
nieuwe moderne fundamenten geloof en godsdienst herbouwde. 
Op agnostische, immanentistische en evolutionistische grondslag 
werd een aan de nieuwe tijd aangepast katholicisme opgetrokken, 
dat de 'substantie' van het oude behield. In feite betekende dit 
stelsel evenwel een opgeven van de echte openbaring, een los-
laten van geloof en dogma terwijl men de oude woorden (ontle-
digd van hun zin) en de oude vormen (ontdaan van hun innerlijke 
waarde) wilde behouden. Men streefde evenzo naar een nieuwe 
kerk, georganiseerd naar de moderne beginselen van gemeen-
schapsinrichting, De kerkelijke gezagsdragers zouden geen an-
dere taak hebben dan de gedachte en de wil van het kerkvolk te 
interpreteren. In feite werd daardoor de wezenlijke constitutie der 
Katholieken Kerk teniet gedaan. 
'De fundering van de godsdienst op gevoel en behoefte, de be-
oordeling der godsdiensten uitsluitend naar hun indruk en invloed 
op het persoonlijke zieleleven, de afkeer van de leiding van een 
kerkelijk gezag in het leven op grond van persoonlijke 'vrijheid' 
.... Vele katholieken nu ondergaan min of meer bewust daar-
van de invloed.' 
Het lijkt ons-ook al om van de historie iets te leren-wel nuttig 
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Propaganda-methodes 
'Men zou wensen, dat zij niet zoveel ijver en zorg aan de dag 
legden in de propaganda ervoor. Doch zij zijn met zoveel vuur en 
zo onvermoeide werkkracht bezield, dat het spijtig is zoveel ener-
gie besteed te zien ten nadele van de Kerk, die - goed aange-
wend - haar ten voordeel zou strekken. 
Hun kunstgrepen om de geesten te misleiden zijn van tweeërlei 
soort: Eerst trachten zij hindernissen uit de weg te ruimen, daar-
na garen zij bijeen, wat hun van dienst kan zijn en benutten het 
met grote ijver en geduld. Zij zijn zich bewust, dat vooral drie din-
gen hun streven in de weg staan: de beoefening der scholastieke 
wijsbegeerte, het gezag en de overlevering der Vaders en het 
kerkelijke leergezag. Hiertegen strijden zij dan ook met grote 
heftigheid.' 

Afbraak van de Overlevering (Traditie) 
'De waarde en het karakter van de Overlevering trachten zij met 
grote sluwheid te vervalsen, ten einde haar alle betekenis en 
gezag te ontnemen. Doch voor katholieken zal steeds de uit-
spraak van het Concilie van Nicea blijven gelden, dat diegenen 
veroordeelt, die het wagen 'de kerkelijke overlevering te ver- 
achten en allerlei nieuwigheid te verzinnen 	 of verzinsels 
uit te denken om iets van de wettige overleveringen der algemene 
Kerk omver te stoten.' 

Kwaadwillige bestrijding van de verdedigers der Kerk 
'Na dit alles, eerbiedwaardige broeders, kan het geen verwonde-
ring baren, dat de modernisten met grote kwaadwilligheid en bit-
terheid die katholieken aanvallen, die krachtig de strijd voor de 
Kerk opnemen. Geen belediging is voor hen te bijtend: maar de 
meest gebruikelijke beschuldiging is die van onkunde en halster-. 
righeid. Zijn er tegenstanders, wier wetenschap en geestkracht zij 
vrezen, dan maken zij hen onschadelijk door een samenzwering 
van stilzwijgen. En die handelwijze tegenover de katholieken is 
des te hatelijker naarmate zij tegelijkertijd degenen, die het met 
hen houden, telkens opnieuw mateloos ophemelen. Hun boeken, 
waar van alle kanten de nieuwlichterij afslaat, worden met groot 
applaus ontvangen en begroet. Hoe brutaler iemand oude stel- 
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ringen omver werpt, de overlevering en het kerkelijk leergezag 
veracht, des te hoger wordt zijn geleerdheid geprezen. En ten-
slotte - een reden tot afschuw voor alle goedgezinden - als iemand 
door een kerkelijke veroordeling wordt getroffen, dan sluiten zij 
zich aaneen, niet enkel om hem openlijk en overdadig te prijzen, 
maar om hem welhaast als een martelaar der waarheid te ver-
eren.' 
'Jongeren' zouden hierdoor vooral 'in verwarring' geraken, maar 
om het 'verwijt van onwetenden te ontgaan en voor geleerden 
door te gaan 	 geven zij zich gewonnen en sluiten zich bij 
het modernisme aan.' 

Reclame-methodes 
'Zij maken zich meester van leerstoelen in de seminaries en 
universiteiten en maken die langzaamaan tot 'zetel van bederf'. 
In hun preken in de kerk prenten zij hun opvattingen in, hoewel 
misschien meer bedektelijk; openlijker spreken zij zich uit op con-
gressen; zij doen hun meningen doordringen en maken ze gang-
baar in maatschappelijke instellingen. Zij geven boeken, bladen 
en tijdschriften uit onder eigen naam of onder pseudoniem.' 

Het bedroevende resultaat 
'En wat is van dat alles het Gevolg? Tot onze grote droefheid zien 
wij veelbelovende jongelieden, die de Kerk door hun arbeid van 
groot nut zouden zijn, afgeweken van het ware spoor.' Anderen 
gaan weliswaar niet zover, maar nemen toch 'door het inademen 
van een besmette atmosfeer een groter vrijheid van denken, spre-
ken en schrijven aan, dan voor katholieken betaamt. Onder hen 
zijn leken en ook priesters: en ook, wat minder te verwachten 
was, in de kloosterorden ontbreken zij niet. 
Schriftuurkwesties behandelen zij volgens de modernistische nor-
men, Bij het schrijven van geschiedenis stellen zij, zogenaamd om 
objectief te zijn, al datgene wat enigszins smadelijk lijkt voor de 
Kerk, met blijkbaar genoegen nauwkeurig in het licht. Godsdiens-
tige volksoverleveringen trachten zij, uitgaande van aprioristische 
vooringenomenheid, met alle macht af te breken 	 Inmiddels 
maken zij zich misschien wijs, dat zij God en de Kerk een dienst 
bewijzen; maar in feite beledigen zij beiden zeer zwaar, minder 
wellicht door hun eigen handelingen dan door de geest, die hen 
bezielt en waardoor zij de modernisten in hun stoutmoedigheid 
steunen.' 

Dr. A. v. d. WEY 0.C.ARM, 
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