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’Confrontatie’ wil zich inzetten voor de conciliaire vernieuwring in
ge|o»ofs- en gezagstrou-w.

1, ’Confrontatie’ wil de ‘invlroeden, die net aggiornamento afremmen
% of ondergraven, bestrijden. ”

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

Giro 848700 - Amro Bank nv, Burchtstraat Nijmegen, met vermel-
ding van Confrontatie.
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1Weer waarschuwmg

De zéveelste

I Op de aigemene wekelijkse audiénte in de Sint Pieter heeft; paus i

Paulus VI opnieuw in sterk afkeurende termen gesproken over de
dwalingen en de afwijkende meningen, die zich voordoen in enke-
Ie sectoren van de katholieke Kerk, aidus meidt de Volkskrant,
van 1 dec., waaraan wij ook nog het volgende ontlenen:

’Het geloor is een uitdrukking vvaarmee tegenwoor<dig honderd
versc*hiHende dingen Worden aangeduid, rnaar dat in feite is heft

fundament van de eenheid van de Kerk. Ook in onze tijd is /het
geloof een onderwerp van tarijke onolerhandelingen en het terrein
van vele meningsverschillen tussen de gelovigen.

Misschien zijn ook tot u de echo’s doorgedrongen van dwalende
meningen, die willekeurige en voor de heilige waarheid van het
kathoiieke geloof kwetsende bezwaren durven ondersteunen. Er ‘

gaan bijvoorbeeid stemmen 050 - weing weiiswaar maar verspreid
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over de wereld - die trachten de fundamentele le.-¢:~rst¢?:||ingel1 te
verdraa‘ien:
De vetrijzenis van Christus; %
De waarachtigheicl van de werkelijke tegenwoordigheid in de
Euchase;
De maagdelijkheid van Maria; De petitie aan de Paus ging niet van Confrontatie uit. Overigens
Het mysterie van de |n¢amatie_ d’ient men deze petitie niet ios te zien van die van maart 1965,

Verontrustend is niet alleen de ernst van dergelijlte vulse bewe- aan het ePi$C°Paat Qericht en aanzienhlk ‘breder 0999291-
ringen, maar ook en vooral de oneerbiedige en gewaugde durf, Z9 Veiep e\/eneens '9e‘hee| buiten C0nfrO"ntatie Om. Die Werd
waarmee zij worden uitgesproken en waaruit de tendens blijkt om Qestlnd C100?" meal’ dam 2000 Persnent Wiel” handt9k‘emn9e"
hier en daar naar believen te oordelen over de wnarheid van het u aan de kardinaai werden overhandigd. Ze sorteerde geen effect.
geloof volgens eigen inzicht en eigen voorkeur. L Ee" kwestie Va" h°9e" tberoep dU$-

,= Als bepaalde instanties door de petitie aan de Paue - gelijktijdig
Dit droevige ver‘sc‘hijnsteI verstotort de na-conniliuntt ;;<>e:;te|i_jke Verznden aan de bi$‘$¢‘h0Ppe " aan P"@$ti9e in9eb°et Zwden
vernieuwing en de oecumenische dialoog’, aldus (I0 |)iHl:;, die zei ‘tr hebben, da" is dat met aan de di$C|"et9 Qpzet Van de Petitie te
hierin een ’smarte|ijk teken te zien van de n\c)0~iIi_jkh(:(1c>r1, die de WUte'"h maar aan het GP Straat Qooien \/an het Pia" d°°l' de Tild-
moderne mentalliteit heeft met het zioh bekennen mt do heldere De Petitie bleef "ame|U'k beperkt ‘POT 25 P9F$°ne"-
en krachuge aanvaardting van het Ware g@,|O¢.f_' Het putbliceren van artikelen door niet met name genoemde re-

dacteuren, speciale medewerkers, bijzondere verelaggevers, e.d.,
uiteraard onder verantwoordelijkheid van betrokken bladen, is al-1

leen toegestaan aan de 'pr0gressieve' pers. Doet ’Ctonfrontatie'
~ het, dan is het prompt anoniem en achterbaks. Kwestie van dub-

bele of ’progressieve’ moraal?
B.

”‘ _____.____._____. VERZOEK

Aangezien het ons nief meer mogelijk is CONFRQN~ t

TA TIE gratis’ te blijven toezenden, vragen:wg'j van onze
lezers - veor 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,

—I-— MET VERMELDING ,,CONFRONTATlE”

2 3

'1}



_ ___________;___1

(Path?/eel of V1010]/zeriars . . Y i

In welk een grote, maar angstvvekkende en brandende tijds-
i vvende zijn wij geplaatst! l\/iaar zoals eens Jahwe i\/lozes riep van-

uit de vlammen van het bran-dende braambos, zo roept Hij nu uit
ls ons Christen-Zijn een fakkel Qf een naghtkaars? het vuur en de storm ons, eik van ons en ons allen samen.
Is het authentiek Qf Surmgaaig? De Kerk zal verjongd, gezuiverd en gelouterd uit vuur en storm
ls het orthodox of vrijzinnig? te voorschijn komen en de drempel van het jaar 2000 oversohrij—

is het idynamisch of verstard? den-
" J. BQNGAARTS

Het is niet goed ons overheersend te laten beinvloeden door de
verwachting, dat de Kerk in een post-cihriistelijke wereld een it
diaspora zou gaan Worden. Dat zij het ghetto verlatend, de ‘

‘

diaspora binnen zou trekken.
Ho il 2' h n t-christe|i'k tid voorstellen als men
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ew men IC ee pos J€-3] ,

gelooft, dat Christus aan het einde van de geschiedenis zal staan? i \

En hoe een diaspora-situatie met alle consequenties van dien, als 1
i

Aan al de lieve, goede, verontruste lcatholielcen, die zo diep
het Evangelie toch een dynamische Opdracht is het geloof te d 0 eschokt zi'n door de handtelceningenaktie onder de celiba-
brengen, dat is kenbaar te maken en voor te leven, tot aan de g .0 . J . . 0 ..

7 tazre przesters, zou men wzllen vragen m welke wereld zq nog
uiteinden van deze Ianeet. '

p clenlcen te leven. Hoe lezen daze mensen toch hun kranl; of
Christendom is grootgelovigheid, geen kleingelovigheid. En groojt- gig mjdsshrift zonder Conclusies tmkken? Zien my de werk8_
gelovigiheid verwerpt een komende dias|oora~situatie voor e ldwid dun als niet_7/Uerhelijk Spmokje hum sprookje

i J ’
Eerkk |d | |- b _h d d H als do Werkelijkheid? Of dll/id€lI;]'li87‘ gesteld: Zien niet dat

oe an een were as saecu ier esc ouw wor en, waar a es kk Z

wat uit Gods hand komt sacraal is? De opdracht iuidt de reeds 7/097" al ls het mlsschlen naodgedwongen’ dam de Ontwl 8 mg
' h th l e en wmdsels van onze moeder

sacrale wereld te cihristianiseren, te kerstenen, omdat miljoenen m’ wetensc “P en Q0 O5; iiweg _,

Godgelovigen bewust of onibewust reikhalzend naar Hem uitzien. i
de heflclge Krl Onigreld zqri./, dat wt] volwassen afln het wor-
d 9 M cl d is is an lle verbz sterm dze hun

De wereid is werkelijk sacraai, Gods spioren vinden wij overal in 1 8”“ Z7571‘ gt Qernls en E a‘ a J M , g .

h -- - h ---I dan nog te wachten staat. Maar om op do Cellbaaiskwesiwet geestelnke en in et materie e
Wij Worden zo arm aan echte spiritualiteitz collectieve en indivi~ A; temg te komen‘ ll“ meg” dat het bykamsng Z8 of “Z” pnester
duele. I-iet lijkt wel of hoe meer er aan woorden vvordt uitge- g gehuwd is of niet’ Bat Z0” my Z8” moeten ‘lmnnen '“”’tmake"’°
sproken, des te minder er met het hart gebeden wordt. i

En waarom niet liever Wat minder nadruk op de religieuze of i

a-reiigieuze ’post-christeiijke‘ science fiction van het jaar 2000 ,1 d , tmffen De Ti_d 16114966
d kit t ck k d d ovens aan ngezon en J _]

en meer 6 em Don Op de ta en de amen en e no en van aan Er wordt zo vaak tegen de Confronteerders getrapt, dat het
h t . '

e nu '“' - -. ons goed doet, te weten, dat er ook nog mensen zijn, die oprechte
Nu ieven Wi_j, nu presenteren zich ongekende mogeinkheden, nu d h bb |d_ ‘d |_ Dede; Vemntruste
springen verschrikkelijke noden in het oog, over het nu zullen wij kztehrgllzaksn en me ons en a 'e an ere '9 ’ 9 ’

I

gens rekenschap af moeten ‘eggen i V r I h tnf "t d t de eel" komt van een mevrouw die vol
We leven maar een keer. Elk van ons heeft zijn eigen roeping. i Dora 9 ?' a m U ’

- . w -- - ‘I i ens haar eigen woorden - nog aan het volwassen-worden is,
Niemand IS zonder, Niemand ieeft waardeloos, als hi] niet wii. 9

vertedert ons.

A. ]. Rooijmans-Schulz

»Eenma|ig geschapen, eenmalig geroepen. »
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Smaadschrift 
contra Smeekschrift 

Geen lang artikel. Wegens tijdnood en plaatsruimte slechts korte 
flitsen. 

Schillebeeckx (Volkskrant 22 nov. 1966) Philippica contra gentiles. 
Tegen alle confronteerders. En tegen 'vooraanstaande theoloog'. 

• letterknecht is ie 

• minder dan eerste jaars theoloog 
01) loopjes-nemer met H. Geest 

• reinste integralist 

40 schijnvrome 

De adviseur van het Episcopaat en top-theoloog van het Pasto-

raal concilie weet hoe hij theologisch beledigen moet: diep, essen-

sialistisch en existentialistisch. Neen, Schillebeeckx niet passé, 

zoals Nieuwe Linie schreef. Plus que parfait. In het schelden. 

Ordinair. En goedkoop, haalt er zelfs Belzebub bij. Geen machtig 

brullen van Fiere Vlaamse Leeuw. Krijsen van vlaamse gaai. Af-

schuwelijk. Verwijt confronteerders liefdeloosheid. Geeft zelf 
exemplum caritatis??? 

Zegt woord ketters te haten, gebruikt het zelf ckx-maal. Con-
frontatie nee«. 

Sch. dekt zich voor eventualiteiten: 

• 'katechismus is zijig (Sch.) 

• 'haast op elke pagina heb Ik aanmerkingen' (Sch.) 

110 'katechismus is puik' 

lelf 'voor komende vijf jaar' (Sch.) 

Zegt zijn geloof niet meer te herkennen in oudere katechismus- 

sen. Is het oude geloof dan reeds onherkenbaar verminkt? 

'Ik ben eenvoudig gelovige', zegt de professor. Schopenhauer zei: 

'Bescheidenheit bei grossen Talenten ist Heuchelei.' 

Wij wèl nulste jaar theoloog.  

Niet waardig Schillebeeckxs theologische schoenriem te ontbin-

den. 'Vooraanstaande theoloog' uit Confrontatie wel. 

Die formuleerde bezwaren tegen Nieuwe Katechismus droog, 

wetenschappelijk, zonder emoties. Zonder scheldpartij. 

Met Boëthius voegen wij de professor liefdevol toe: Indien U 

gezwegen had, zou U wijsgeer zijn gebleven. 

Ruim een maand geleden formuleerde o.a. een 'vooraanstaand 

theoloog' zijn bezwaren tegen de Nieuwe Katechismus. Uitvoerig. 

Het nummer werd gezonden, - behalve aan de bisschoppen - o.a. 

aan De Tijd, die er met tittel noch jota notitie van nam. Dezelfde 

bezwaren werden verkort, opgesomd in het verzoekschrift - dat in 

vertrouwelijke sfeer door hoogstens 25 personen zou worden on-

dertekend. Voor De Tijd werd het nu ineens groot nieuws. Want 

'geheim'. Kans op primeur en sensatie. Het oude 'pastoorsblad', 

hoewel al jaren niet meer zó klerikaal, huilde. Lacrimae crocodili. 

Op voor de bisschoppen! En maar bis schoppen. Bis? Bis, bis, 

bis: 'geheime sluipwegen' - 'slinkse aanval' - 'heilloos plan' -

'duistere methoden'. 

Le Journal: un monsieur, Bij Tijd: Tijdelijk deux messieurs. Likker? 

Wel wijzer. Twintig jaar integere Volkskrant-hoofdredacteur. 

Nooit invectieven in zijn krant. Dus is het Cuppen, die schrijft: 

'Confronteerders houden alleen hun eigen mening voor klaar en 

waar,' Dus niet die van pausen, concilies, kerkvaders en kerk-

leraren? Wij dachten dat het geval precies omgekeerd lag! Cup-

pen maakt er willens en wetens potjeslatijn van - zeggen sommi-

gen. 

Schillebeeckx schrijft letterlijk: 'Mijne Dames en Heren, dit nemen 

wij niet meer.' Een pathetische en zin-loze uitroep. Wij willen 

slechts antwoorden: neem toch en lees. Een medebroeder en 

collega van U schrijft in dit nummer. En het is géén eerste-jaars. 
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I Niet waardig Schillebeeckxs theologische sohoenriem te ontbin-e

den. ’Vooraanstaande theoloog’ uit Confrontatie wei.

Die formuleerde bezwaren tegen Nieuwe Kratechisfmue droog,

Geen Iang artikel. Wegens tijdnood en plaatsruimte slechts korte Wetenschalpipeluk’ zonder em0tieS' Zonder Soheldparm
flitsen, ' Met Boethius voegen wij de professor liefdevol toe: Indien U

gezwegen had, zou U wijsgeer zijn gebleven.

Schillebeeckx (Volkskrant 22 nov. 1966) Philippica contra entiles. - »

Tegen alle confronteerders. En tegen ’vooraan~staande thgeoloog’. Rum ea? Tnaand geledw farmuleerde 0'3‘ een Vooraanstaand

Q

De adviseur van het Episcopaat en top~the0|o0g van het Pasto- kl

raal concilie weet hoe hij theologisch beledigen moet: diep, essen-

Eetterkneoht is ie
tlheoloog ZIJH bezwaren tegen de Nieuvve Katechismus. Uitvoerig.

mmdar dam eerste jaars theoloo Het nummer werd gezonden, - behalve aan de bisschoppen - o.a.

lootpjee-nemer met H. Gee-st

reinete integralist

g aan De Tijd, die er met tittel nooh jota notitie van nam. Dezelfde

bezwaren werden verkort, opgesomd in het verzoeksohrift - dat in

.. t vertrouwelijke sfeer door hoogstens 25 personen zou Worden on-
schgnvrome 5

dertekend. Voor De Tijd vverd net nu ineene groot nieuws. Want

’geheim’. Kane op primeur en sensatie. Het ouvde ’paetoorsb|ad’,

. . A. . . . . _ A
hoewel al 'aren n‘et meer zé klerikaal, huilde. Lacrimae crocodili.

eaahstlsoh en ex|stent|a||st|sch. Neen, Schlebeeokx niet passe, * J _ I _ _ _ _

5* Op voor ole blssohoppen! En maar bIS schoppen. Bus? BIS, bus,
zoale Nieuwe Linie schreef. Plus que parfait. In het schelden.
Ordinair. En goedkoop, haalt er zelfe Belzebub bij. Geen machtig

bis: ’geheime sluipwegen’ - ’sIinkse aanval’ - ’hei|Ioos plan’ -
9 ' 7

brullen van Fiere \/Iaamee Leeuw. Krijsen van vlaamse gaai. Af- dwstere methoden '
s0=huweIi_jk. \/erwijte confronteverders liefoleloosheid. Geeft zelt
exemplum caritatie???
Zegt Woord ketters te hater}, eAbmiAkt het Zelf CkX_maaI_ Com *1 NOOHI mvectleven in zun krant. Due as het Cuppen, d|e sohrgft;

frontatie noéit.

Le Journal: un monsieur. Bij Tijd: Tijdelijk deux messieurs. Lilo-ker?

Wel wijzer. Twintig jaar integere Volkskrant-hoofdredacteur.

9 , . .

Confronteerolers houden alleen hun engen menlng voor klaar en

waar.’ Due niet die van pausen, oonoilies, kerkvaders en kerk-»

Sgha dekt Zigh \/QQf eventuameiten; \ leraren? Wj ‘dachten dat heat geval precies omgekeerd lag! Cup-=

Zegt zijn geioof niet meer te herkennen in oudere katechismus-

1 tkateohiemus is zijig (Son)
naaet op elke pagina theb ik aanmerkingen' (Son)
kateohismus is puik'

pen maakt er willens en wetens potjeslatijn van - zeggen sommi-

gen. ~

‘voor komende vijf jaar’ (Sen) Schillebeeckx schrijft Ietterlijkz, 'Mijne Dames en Heren, dit nemen

wij niet meer.’ Een pathetisohe en zin-loze uitroep. Wtj willen

$Qn_ ls het Qude g@|QQf dam reeds Onherkenbaar Vermmktq slechts antwoorden: neem toch en lees. Een medebroeder en

’|k ben eenvgumg ge|QVige', Z9915 de p,»OfeSSOr_ Schopenhauer. Zei: collega van U schrijft in dit nummer. En het is géén eerste-jaars.

”Beso‘heiden‘he‘it tbei groseen Talenten rist Heuchelei.’
Wij we! nulste jaar theoloog.
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Geen gulden schot 
't Is vandaag woensdag 23 nov.. Ik sloeg zo even het ochtendblad 
de Volkskrant open en ik las. 'Nieuwe bloei van integralisme. 
Rome-brief gevaarlijk'. 
In een van de eerste nummers van Confrontatie beschreef ik het 
spijtig gevoel, dat iemand krijgt als hij zich genoodzaakt ziet 'de 
pen op te nemen' tegen iemand die hij bijzonder hoogacht, wiens 
boeken hij bijna van buiten kent omdat er zoveel uit te leren viel, 
jennend die in kennis en geleerdheid hem ver te boven gaat. Dat 
was toen naar aanleiding van beschouwingen over de H. Eucha-
ristie, die ons een uitholling van het mysterie toeschenen. Later 
is in een amicaal gesprek met prof. Schoonenberg S.J. het me-
ningsverschil nader bekeken. 

Iets dergelijks doet zich nu weer voor. Ook na deze aanval 
van prof. Schillebeeckx 0.P., waarover straks, blijft de be-
wondering, de dankbare herinnering aan alles wat ik van hem 
las en leerde. De lange rij boeken en de klapper op zijn artike-
len blijven biij de hand en worden met dezelfde weetgierigheid 
verslonden. Het valt me zwaar tegen deze reus, adviseur van de 
bisschoppen, eminent peritus 'de pen op te nemen'. 

Hij gaat in dat artikel o.a. 'Confrontatie' te lijf. 't Is vreemd dat 
van begin af aan dit onooglijk getikt blaadje, dat in geen verhou-
ding stond tot de bladen, kranten, tijdschriften, die volop en vrij-
uit de gelegenheid hadden hun ideeën aan de man te brengen, 
met zoveel minachting, vijandigheid werd ontvangen. Het werd al 
direct Uitgemaakt voor 'pamflet' - een publicatie die niets bewijst. 
Waarom zou een 'pamflet' per se minderwaardig zijn? Vermoe-
delijk zullen de vier evangeliën oorspronkelijk niets anders ge-
weest zijn dan 'pamfletten'. Tijdens de oorlog hield de onder-
grondse de moed er in met 'pamfletten'. 

Wat is eigenlijk 'Confrontatie? - een blaadje (nu een tijdschriftje) 
waarin mensen die zich bezorgd maakten - terecht of ten onrech-
te - hun artikelen konden plaatsen die elders geweigerd werden, 
voor de dag konden komen met bezwaren zonder daarbij afhan-
kelijk te zijn van het onbegrip of de eventuele onwelwillendheid 
van een redactie. Gastvrijheid zoeken in een overvolle krant, of 
bij een redactie van een blad, die al van te voren vijandig staat 

tegenover de personen en hun bezwaren, bevredigt niet. Onge-
veer op deze wijze is 'Confrontatie' tot stand gekomen. Zo stel 
ik me dat voor, want ik heb pas later deze gelegenheid leren 
kennen en daarna iets geschreven over de Eucharistie en de 
literaire decadentie, die lezers uitnodigt zich te wentelen in de 
W.C.-lectuur van 'Ik Jan Cremer'. En het was altijd raak. Als de 
redactie geen namen noemde, om niet voor ketter te worden 
aangezien, werd zij beschuldigd van roddelarij. Noemt ze wel 
namen, dan deugt het ook niet. 

Ik ben ouder dan U, professor Schillebeeckx, en ik heb integra-
lisme van nabij meegemaakt met alle ellende die het meebracht. 
Ik heb Thompson persoonlijk gekend en de slachtoffers die hij 
aanylel, waaronder zelfs voor de theologische wetenschap onge- 
vaarlijke figuren als mijn heeroom Borromeus 	en uw 
ordebroeder Hyacinth Hermans, tot jk zelf in het latere stadium 
(1938) slachtoffer werd met de officiële beschuldiging van indif-
refentisme, protestantisme, communisme en liberalisme. Als uw 
collegae prof. Mag. Kreling O.P. en prof. Mag. Jan Kors 0.P. als-
mede de aartsbisschop niet voor mij in de bres waren gesprongen 
zouden velen die met mij samenwerkten met gezin en al op straat 
gekomen zijn. Als het zo toeging inde latere aflooptijd - hoe erg 
moet het dan geweest zijn m de 'bloeitijd' van het integralisme? 
Maar dat was heel wat anders dan de verklaarbare onrust van 
mensen die opgeschrikt werden door excessen, die U zelf char-
latannerie hebt genoemd; die bepaalde uitdrukkingen in verband 
met de Eucharistie, erger dan ontluistering vinden, die weigeren 
hun kinderen toe te vertrouwen aan leidslieden, wier vakantie-
begeleiding voor hun tieners bestaat in voorbehoedmiddelen en 
de pil, die zich ergeren aan de minachtende uitdrukkingen - om 
het zo zacht mogelijk te zeggen - m.b.t. het gezag van de Paus. 

Toen U uw onrechtmatige en onaanvaardbare beschuldiging, neer-
schreef had U wel degelijk moeten bedenken, dat tengevolge van 
het enorm gezag, waardoor uw woord zich onderscheidt, van nu 
af aan ieder die wenst af te rekenen met de zeer begrijpelijke on-
rust van deze mensen, zich achter uw woord zuilen verschuilen, 
en ieder die met hen van mening verschilt, van integralisme zul-
len beschuldigen. Dit is Thompsonniaans in omgekeerde richting. 

Niemand van deze mensen zal zich in uw woorden herkennen. 
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i tegenover de personen en hun bezvvaren, bevredigt niet. On~ge-
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Wondering de dakibare he'rm"nerin aues ‘A’/at .'i e h e“ ‘

refentisme, protestantisme, communisme en iiberalisme. Ais uvv

[as Ieeéde De Iange FU boeken in de kla 'Zi_‘;]a2Wt_Ijm ooiiegae prof. Mag. Kreling O.P. en prof. iviag. Jan Kors O.P. als-
Ien bluven de hand Worden dezejgje Wléetlieri h’ meole de aartsbissohop niet voor mij in ole bres Waren gesprongen
Verslonden Het Va“: dew gr 9 ed" zouden veien die met mi_j samenwerkten met gezin en al op straat
b. ‘h ' _ , 9 ’ eu Van e gekomen zijn. Ais het zo toeging in de iatere aflooptijd - hoe erg

ISSC Oppen’ emment pentus de pen Qp te nemen " moet het dan geweest zi_jn in de 'bioeiti_id’ van het integralisme?
.. . . , . , ._ i\/laar olat was heel wat anciers dan de verkiaarbare onrust van

Hg gaat in dat artikel o.a. Confrontatie te lgf. ‘t is vreemol dat mensen die Opgeschrikt Werden door excessen, die U Z9“: Chap

giann bsigwdaroiadn db? gnooilllkt9et'k’F_§|aadJ§’ dat _'n 9%“ Verhohf" i iatannerie hebt genoemol; die bepaalde uitdrukkingen in verband
uit Q36 gelegenhgd ajgén rneqaggécag teg Che Vilopben VH1“ v met de Euoharistie, erger dan ontluistering vinden, olie weigeren
met zoveel minachtin d_ ng 9 man 6’ range“ nun kinole-ren toe te vertrouwen aan ieidslieden, wier vakantie-

g’ wan '9he'd ‘Nerd Ontvangen" Het ‘Nerd al Joegeieiding voor hun tieners bestaat in voorbehoedmiddelen en
direct uitgemaakt voor 'pamfiet’ - een publicatie die niets ioewijst. de pm die? Zach ergeren aan de miinachtende uitdmkikiingen Om I

Wafwom zou een _,pamet, p_e__r Se mi“deiW@_?“d‘9 ZUH? vierhmoe‘ net zo zacht mogelijk te zeggen - m.b;t. het gezag van de Paus.
olelgk zulien de vier evangeiien oorspronkelgk niets anders ge-
weest zi_jn dan ’pamfIetten'. Tijdens ole oorlog hield de onder-

gmndse de moeld er in met 1pamHettenI' Toen U uvv onreohtmatige en onaanvaaroibare beschuloliging neer-
sohreef had U wel degelijk moeten bedenken, olat tengevoige van

i

- - . iwaarin mensen die zich bezorgd maakten - terecht of ten onreoh- j af aan ieder die Wenst af te rekenen mat de Zeal, begrupem-ke On_

~ i

Wat is eigenlijk ’Confrontatie? - een blaadje (nu een tijdsohrift_|'e)
i het enorm gezag, Waardoor UW Wggrd Zigh On@|erS¢~he;dt, van nu ll

r 1

te - h ‘ i ' r ' 1 i . .

gig ggtlkilend konlgen piaatseg Che elldegrs 9€We'9erd_YVerden’ ; rust van oieze mensen, zich aohter uw vvoord zulien versohuilen
9 on en Omen met ezwaren zonder daarbu afha” en ieder oiie met hen van mening versohilt, van integralisme zul-

keluk te ZU-n Vein het Ontfegriip of de eYe""““e'e Onwelwmendheid len beschuidigen. Dit is Thompsonniaans in omgekeerde riohting.
van een redaotie. Gastvrgheici zoeken in een overvoile krant, of
bij een redactie van een blad, die ai van te voren vijandig staat Niemand Van daze mensen za| zich in UW 'WQO|.den herkennem
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Wie hun verwijt, dat er scherpe woor-den vielen - hoe kan hot
anders - moet maar eens een vergeluking maken met de SC|’i|mp—
sc'heuten, de ‘hatelijke toespelingen, de hooghartige minaohting,
waarmede zij als aohterlijken voor de bijl geworpen Worden. Repek Van DY? P- den Qttdander
Het is best mogelijk, dat geavanceerde theologen bevredigd zijn
met een verrezen Heer, die helemaal niet verrezen is (’Je geloof
hangt toch niet afvan een |i_jk?’) maar ik stel me voor, dat als Op 3 nov. werd de Confrontatie-redactie benoderd door de
de moordzaak ’Jezus van Nazareth’ nu, op dit ogenblik zou die- K.R.O. met‘ het verzoeh om te reageren op den afkeurende
nen voor een Amsterdams gerechtshof - welk een enorm spek- ‘ woorden, welhe Dr. W. Bless SJ. via de radio over ’Confron-
takel zou er dan ontstaan op de pubiieke tribune, als de recihter tatie’ gesprolcen had, naar aanleiding van de ernstige" kritiek,
bij de uitspraak van het vonnis zou verklaren, dat het er h0ege- welhe een prominente, ongenoemde theoloog in Confrontatie
naamd niet op aankomt, of er een iijk is geweest. Evenmin als U nr. 15-16 had uitgeoefend op de nileuwe kateehismus.
van het verbaasde publiek in het circus kunt verwachten, dat ze i Dr. P. den Ottolander uit Arnhem werd door ’Confrontatie’
de salto-mortales zullen uitvoeren, die ervaren atleten met het bereid gevonden ter zake een radio-vraaggespreh te hebben
grootste gemak aan kunnen, evenmin kunt U van het minder met een K.R.O.—Tep0rter. De uitzencling vond pleats opt 8
theologisch gesohoolde kerkvolk verwaohten, dat ze de salto- november in de rubrieh ’Contekst’, welhe om 23.15 aarwing.
mortales klaar krijgen van de theologen, die voor de Euoharistie
andere interpretaties hebben, die, omdat de moderne wetenschap
het wonder afwijst, het wonder van de verrijzenis naar de over-

”)‘~54_,.=a;¢-¢§.¢»¢-s.»h.s

We laten de replieh van Dr. Den Ottolander hieronder" letter-
lrjlc volgen; de K.R.O. hacl er wel enkele inleidencle en 'verbin-
Jende passages uit geschrapt, c.q. oervangen, waardoor" ove-

wonnen standpunten verwijst, en misformulieren in Amsterdam en rigens de strehking van het betoog niet werd vermiinkt. De
eliders aan de gelovigen uitreikt, waarin de tekst van cle conse- noten zijn door de spreker niet mondeling naar voren ge-»

cratie zelf, op een hanidige, maar voor velen twi_jfe|~wek*kende, bracht.
vvijze geformuieerd wordt naar de persoonlijke inzichten van de
geavanceerde auteur! Het is een onverdraaglijke gedaohte, dat
je, als je daar een H. i\/Iris wilt opdragen, van te voren de tekst
wilt zien. i Het oktober-november-nummer van het maandblad Confrontatie

heeft soherpe kriitiiek geleverd op de nieuwe kateohismus. in
Het zijn geen integralisten. Er zijn alleen maar verontrustien. verband daarmee werden mij, hioewei ik niet de sehirijver van cie

U hebt dezeide vergissing gemaakt, die de geallieerde bomm»en- reoensie ben, twee probiemen voorgelegd door de K.R.O.:
werpers maakten, toen zij Nijmegen bombardeerden in plaats van 1. Waarom versoheen het artikei anoniem?
een Duitse stad. U hebt uw bommenlast afgeworpen op onschuI- 2.. Waarom besohuidiiget ihet artikei de nieuwe kateohismus
digen. van‘ ketterij?
Uitgerekenoi, viak voor de aanvang van het Pastoraal Nederlands ik zal mi_jn indrukken graag geven in de volgorde van de twee
Conciiie, wordt een groep kathoiieken, die uiting gaven aan hun gesteide vragen;
ongerustheid, bij monde van een der grootste katholieke theo- Aliereerst dan de kwestie, vvaarom oie schrijver van do reeds be-
iogen, aangewezen ais integralisten. roemde kritische bijoirage zijn naam niet bekend maakt. Uiteraard
Wij koesteren de gegronde hoop, dat het Conciiie, waarin U een moet ik over een onbekende hypothetisoh spreken. De redaotie
zo vooraanstaande plaats bekieedt, van een andere beoordeling van Confrontatie duidt hem aan als een prominent theoloog. Hij
uit zai gaan. Anders zou het Concilie al van ‘te voren voor een za dus we! priester zijn.
grout deei misiukt zijn. Nu is het in ole Nederlandse kerkprovincie sinds enkele jaren zo,

dat men van de kerkelijke overheid weinig sanoties te duohten
Berg en Dal H. ole GREEVE, pr. heeft, als men de paus openiijk aanvalt, maar het lijkt mij ole
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. , do korkloor over Jozus’ maagdolijko goboorto on ovor do goboor-
r , r d d ltd ' r 1 Q '

V aag O eze eze e Overheld Z0 Open en Soepel Zr“ 5'-In‘ tonrogoling. Volgons hot dogma van do Kerk is Christus niot door
wannoor oon oostoliko kriti ~

opisoopaat vvgrdt aanbovolorjk \£$ivoer’on)fZil?oj:oW3olg£::[sdg2:i\:gitr’ e.en man verWekt’.maar qntvangen Van da. H' Geest en geboren
vvordt ovongood op bolangrijko vortrouwonsposton gohandhaafd wt de maagd Mama Het is steeds duidemker gewwden’ dat be“
maar het lukt me pmblematisch of rancunemaatregelerrjl paaldo Nodorlandso priostors dit iootwijfolon of zolfs looohononi

Warden genomen tegen Cleljicus die de leer de Kerk Ons opisoopaat hooft dozo kottorij, al dan niot oenstommig on

bliok moont to mooton verdodigon togon do niouwo katoohismus misschien net mg gen beetle te wag’ afgewezen en in (ms land
Oak a| is dit bopek Volgens kardmaal A|fmnk_Zelf met geiheel On: \

gosignaloord, hoovvol hot allorloi iiodon op sloutoipositios hand-»

foilbaar. Hot zou dus kunnon zijn dat do ongonoomdo thooioog haaft die hum ketterse memngen blijven pmpageren -

mooilijkhodon voorziot dio hem zi_i,n apostolisch work in ons land Wat doet nu da meuwg katechismus? HU Sprdeekm en ZWUgt- Z0
Wel eens Qnmogelijk konden maken Men hem dubboizinnig, dat voor- on togonstandors van do noomodornisti-

em Omstandigheden nauwkeuri moéten ken I’ J soho dvvaailoor or hun opvatting in kunnon lozon. Hot is bopaaid

9 nan’ avorens Te Spre onwaarsohijnlijk, dat do dospotroffondo passages por ongoluk zo
ko I fh ‘d, " '

n Van a el Stuuooshelda etc" vaag zijn uitgovailon. lk mag wol uitgaan van do vorondorstolling, \

.. . . __ _
dat mon naar oon soort oompromisformuloring hooft gozooht. To-

Lggetwgjeviligclgiem"tS\f\/aarom de Crmcus Sprak Van kettemen reoht heoft do vrijzinnnigo journalist J. Fiogior in Vrij Nedoriand

Om te begmnen moet ik Opmerken dat Woorden als ,ketter, ,ket_ opgomorkt: ’. . . . Hot iijkt mij niot vormotol in do tokston do hand

tors’ on ’kottorij’ niot door do schrijvor wordon gobruikt dl\/ion loze ta Zien Van pater V“ Kilsdonk of ZUH rode potlood, 3) Wglnu’ de
met aueen de krantekoppenl) het bekende amkel ‘ Ook oorlijkhoid had m.i. duidolijko taai voroist, aangozion hot‘ hior gaat

hm amkel zehm ’ om 'n dogma, dat dus niot botwijfold mag wordon, maar intusson

‘v’ordor vostig ik or do aandaoht op dat or volgons do autour vooi pubhek bestreden Wordtf He.t kgn anemaal goed bedwld zun’
goads in het gerecensgerde bOek’Staat2) lk W" hem Ook h_ maar mon lorongt do waaraohtighoid van do Kerk, do botrouwbaar-

van narito bijvallon. Do niouwo katooihismtuus ovortrott do m iertn held van haar leer’ Op daze mamer in gevaarl - Ik ben hm We!
Oudere theomgieén door _t_ 6% e oons oordor oons govvoost mot Jan Rogior, bijv. als hij in bepaa|-

' ' er pom ‘eve “’aa“°'e“"“9 VOW do Nodorlandso katholiokon do noiging bostrood, do kool on do
hot Oudo Tostamont on voor do allodaagso aardso vvorkolgkhoid. eit te S aren
lk moon goon onkol korkolijk document to woorsprokon, intogon- 9 p '

3:§,:'§eZI\iel: ihpaadreiebtev;/16:] Esgedn hfk:haa|de|'Jkd mg rad'Ga|er_ W” t Tonslotto dan hot prooairo punt van do goboortonrogoling. Do

’ an aar VOW e gemekte Wmst niouvvo katoohismus sltuit niot uit, dat wo na not twoodo \/atioaans

.- . . . . , oonoilio zoudon mogon afwijkon van do ioor dio ions Idoor Pius XI

iveiiiivi '§at"ZZiS§nitS“'ELF“L§T$§d“?i'i’§§2i§”?§ iziiiiolig“ an Pius X" *am@'*1"< KO" Wade" ‘S ~’@@r@@h@u<*@r~ II

niot govallon, maar do prominonto zij hot andniomo oritious vici? Ik merk Op’ dat Pius XI zich in de encycliek Casti Connub“ voor
dat mt boek Op diverse punten tégen de Ieer Cie Kerk aat’ do atwijzing van coitus intorruptus on voorbohoodmiddolon bo-

Qgk ik mew, dat er uit Oogpunt Orthodoxie no" I9 roopt op do ohristolijko ioor dio do Kerk van hot bogin at on

Scheefzit doer Wat men Ze t of .. b.. 9a_W_a onondorbrokon hooft goprodikt. Wio aan do autoritoit van oon

’ 9 Verzwugt’ UV" t'a'V" euChar'St'e’ dorgolijko univorsolo, otfioiélo, oonstanto Ioor tornt, moot als ka-d'"1h'~df-- 1'

rnooon oi , or zondo, hot bostaan van ongolon, hot ontstaa en thoiiok vvoton, Wat hij doot. ik goloot zokor, dat voion dio dit doon, i

3:; 2?eS£?|:LeCr|J:ggq:d|w\g2nWde ggggililgi Zl;€;'a|Y::;aLi?;teLiaett?e punt godrovon vvordon door pastoralo bovvogonhoid. I\/iaar dozo bo-

hior on nu to toohnisch Worden lodoro bolan stollondo Lng zgu Wogenheid Zai men hopemk Ook met Onmogemk achten bu de
katechismus en de recensie Veréelijken 9 an e huidigo paus on zijn tallozo voorgangors, bij al dio ziolzorgors dio

' aan do ioor van Romo on hot woroldopisoopaat trouvv zijn of wa-

 . . . . .i ron. Eon rooms-katholiok olovi o moot zioh wol roalisoron: hij
Laat ik hior alloon ingaan op do houding dio mon aannoomt t.o.v. g 9
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zet de waaraohtigheid en de autoriteii: van de Kerk op het spol,
als hij dit punt van haar huwelijksmoraal loochent of betwijfelii.
Als het leergezag zich eeuwenlang en eenstemmig op dit zeor
loelangrijke punt heeft kunnen vergissen, waarom dan ook niet in H.
allerlei andere opzichten? Wanneer we op dit punt bepaalde s

elementen van de leer als tijdgebiaonden overboord kunnen wer-
pen, waarom dan niet in al-le kwesies die dogma en moraal raken?

 door Prof. Dr. J. P. M. van der P1099 O. P-
Men bedenke wel, dat volgens de traditionele normen an'ticon-
ceptie in alle tijden en situaties ongeoorlood moet heten.
Naar diverse katholieke kranten ook bericht hebben, heeft de
H. Vader in Izgn rede van 29 oktoloer 1.1. nog eens vvillen onder- de Nieuwe
strepen. er IS geen annulering van de kerkleer inzake ant|con- Een der meest ver Us ere" 9 1°

ceptie te verwachten. Dit sluii: niet uit, dat deze vaststaande leer Katechismus’ (9e|"kki9 "let ’Kath°lleke Kate°l‘"$m"$ 9e"°e""d)

l

1 I "
‘

-
l

kan en moei: Worden aangevuld. uitgediept, toegepasi: op telkens 3 is cleze, dat de mens geen geestelijke, onsterfelijke ziel bezit, die H

weer nieuwe situaties en nieuwe medische problemen. Al is de na dt leven blijft voortbestaan ennbestemd is. om eezwigrgluk
ongeoorloofdheid van anticonceptie boven twijfel verheven, daar- kig te zijn bij G001, reeds V00r Zlj veremgol is met oi: IC Ham
om weten we bijv. nog niet onmiddellijk, welk gebruik van de be- der verrijzenis. Omdat woorden als ’ziel’, ’onsterfe|ijkheid’, ’eeu-

1

""'*=;1.s_;=.._...L_

kende pil anticonceptioneel is, en welk niet. De toepassing kan wig leven’ in het register der belangrijke_woord~en _eI,1 b@9"PP*e"
vaak onduidelijk zijn, ook wanneer het beginsel onwrikbaar is. 5 niet VO0I’k0me (Z°a|$ bi.lV- °°k "let ’D"eV"ldl9|1@l¢l» maar We‘
Maar omclat men in katholiek Neclerland aan het beginsel, aan de ’homosexuali‘teit’, ’humani$m6', ’l1lIm0l” 9-d-) m“°et me" Z°e'ke“ °m
duidelijke, klassieke kerkleer is gaan wrikken, was er begrijpe- het te vinden. Maar dii: lukt.
lijkerwijs bi] diverse kranten ontsteltenis over genoemde pause— Naclat op blz. 13 is geZegd= ’heli leven dat door mu stroomtikomf
Iijke redevQerin~94)_ van de dieren’ leest men op biz. 43: ’dat lichaam en z|el_n|et. te

1 scheiden zijn’. Daarop volgt dan op_blz. 554 de ontkenmng van
Door bepaalde opvattingen over de maagdelijke geboorte, de \ het ’gescheiolen voortbestaan’ der ziel wanneer de mens _sterft;
huwelijksmoraal en nog veel meer, pleegt men in ons land, met ‘ Zonder ’verandering van geloof’ noemt de Nieuwe Katechismus
hoe goecle bedoelingen misschien ook, een aanslag op ole waar=- dit ’een iets andere manier om hetzelfde qeloof "Ite verpolken (blz.
achtigheid van de Kerk. l\/l.i. is vernieuwing en evolutie altijd

, 554)- D919 79115, andere manier hwdt mats '“'"<?e" m dam ear:
ngdig geweest, en zal dgze nQQ-dzaak altijd blijven Qnder leidling radicale ontkenning van het voortbestaan van ole ziel na ole dood.
van het hoogste leergezag, die onmisbare, veilige gids, is binnen
de Kerk progressie in zekerheid, waarheid en waarachtigheid ..
mOge|Uk_ “ Om hun stelling te staven helpt het cle auteurs niets wanneer 2|;

op biz. 555 zeggen: ’Het bijbels spraakgebruik kent geen puur
1) Dagmad De Stem Van WO_ 2 no.v_ 1966. »AnOmeme theomog in Con_ onlichamelijke ziel van de mens’, want voor ole Katholiek is niet
frontatie“: Nieuwe katechismus op vele -punten ,,ketters".'

A H het bijbels ’spraakgebruik’ doorslaggevend, maar C19 Wl_lZe Wairop
De Nieuwe Limburger van wo. 2 nov. 1966: ’Anonieme theoloog in ,,Con- de bijbel dqor de Kerk wordt geinterpreteercl, dus de levende eer
frontatie“: vele ketterijen in nieuwe kaiieohismus-' der Kerk clie ons de H. Sohrift voorhoudt en venklaart en voor wie
2) N.N., Theol-ogische kritiek op katechismus, in Confrontatie van okt.-

»
‘’ ' " I ll" n'et bestaat,noV_ 1966’ nr_ 1546’ pag_ 34_ het protestantse sola scripthura (de |B|_1be_na eS{1)en|m

3).l. Rogier, Kardinaal Alfrink en ’De nieuwe katechismus’. Hollandse im- maar die haar leer ook uit aar over evorl 9 _P
provisaties op een oud orgel van gielo-of. in Vrij Nederlad Van 3 °k*- de H. Schrift verstaat. De vele kerkelgke uitspraken die over
1966-

1 ‘s mensen geestelijke en onsterfelijke ziel uitdrukkelijk of impli-4 n
.) Vgl. De T|_|d van ma. 31 okt. 1966 en Dagblad De Stem van wo. 2 nov. . I en! ZQa|5 Qgk

1966. ln de laatste krant twee artikelen. Clet Spreken Worden door de NK en b oc Verzweg .
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geen rekening wordt gehoude t h t d b T ' A;
n me e Oemu e ge rulk der KM voortbestaan in het hiernamaals heeft. Het is rond 100 v. Chr. inken van Oosten en Westen om tie bidden voor de ' l d s "

ledenen‘ Z0 ergens de uitspraak lax Mandi ‘ex Cfégfnndi €€;eO\;:/it het Grieks geschreven (en Griekse invloed verradenole) Boek der
Wijsheid Daarin wordt over de ziel als onderscheiden van hetvan het hidden is die van het l ' cl k - '

ge Oven) Waar IS’ an Ze er me“ lichaam en na de dood voortbestaand met grote duidelijkheid ge-
sohreven. ,

Wat de NK zijn lezers voorhoudt is een 0 tt' d‘ d d» T

pi . p;va mg .. Ie, Cor e l
Wijsheid ‘l, ‘I-4: De zielen der rechtvaardigen immers inrotestantse exegeet O. Cullmann is verdedi d in zi n Im t -

lite ole l’é‘ime ou resurrection des corps?’, eengWerkjeJdat vcqlggs Gods hand» en gee” kwellmg Zal he" Take"-
In de 0 en der Jwazen leken te zljn ge-het voorvvoord van de schrijver in de tvveede druk (gedateercl l

5
15 september 1956), veel onrust, droefheiol, tegenspraak enz bij Stomen’ en hun einde ward beschouwdd “ls

' een ram en hun heengacm als een vernie-zijn geloofsgenoten heeft vervvekt. Het heeft eohter aanhangers . . P’ .. .. .

d ,1 tzgmg, maar zy zgn m vredei!gevon en, waarbij nu ook de auteurs van de l\ll\. Daarbij komt W.. h .d9 15 W h it lQ‘k Z. h . I
- .

IS 9| . : ant at vergan erg zc aam zs een astdan nog de door Cullmann atgevvezen, maar met die van K. Barth J )
ietvvat overeenstemming vertonende opvatting: pnmiddellijk na oor de ziel en de aardse tent (= lichaam

belemmert do veal bedenkende geest.zijn dood is de mens bezig te aan e “ T» ’ bl _ 562! D ..

rust, het verdriet, de tegenspraagk enz\./ d(e |ilK nu)in kZth)2~ ’ Wusheid 8’18'2O: Ik was een knaap mm gogde inborst’ en ma
lieke kring over, getuige dit artikel, dat slechts om die reden en ‘

was gen 808d‘? ziel te beurt geUa”e"" Of lie“
Qmwille van hgl: geIOOf is geschreven ver: goed zijnde, lcwam ik in een onbevlekt

Cullmann beroept zich op teksten van het Nieuwe Testament, lwhaam“
vvaarin hij een radicals tegens raak me t t k t td kl<
met de Griekse Opvattmg Vanpde geesfenlukeidunQ§nOr?:t@§e|iJiq Wat nu ziel (psyche) in het NieuweTestament betreft: als ik het

heid der ziel (dit is tenminste eerlijke en klare taal niet bevveren door iedereen’ Protestant of Katholiek’ als het meest gezagwheb
T

’ l bende beschouwde Griekse woordenboek van het? NT van W.
dat het ene een ’iets and ’ h ltd: "s

ers Zeggen van etze i( I !)' De NK Bauer (-l-'l711.l96O) opsla bi_j het woord psyché, dan vind ik
gaat verder en zegt dat het ’bi'loels s raal eb 'l ' ";>ts t "

J p (Q HM H“ Wge Van daar oa (ondanks Cullmann) als betekenis opgegeven: ’ziel als
een 'puur onlichamelijke ziel van de mens’ (biz. 554). Het is goed ' ' , _ _

' ' t t  
. clraagster van bovenaards leven; voor die betekenis Worden eenhier niet te veel aandaoht te schenken aan ole teiinen puur on- _i _ t , _

heel aantal assa es geciteeerd, zowel uit het Nieuvve Testamentlichamelijk’, omdat deze voo d d ht z l " p 9
r e ge ac engang Vm Ce Schruvers l als u't de vroegere kerkelijke geschriften. l\/Iogelijk is Cullmann

l

niet wezenlijk zijn. l-let gaat, kort en goed, om het al of niet voort- _ _ _ _ _ ,

bestaan van een van het lichaami gesoheiden ziel van de mens, * het h,'ermee_n'et,eenSf,maar Ch? '5 Warempa g,e,en matene Waarm
na de doooi Dit Wordt Ontkend ,

een Kateohimus pEi|’tl_j moet kiezen, om met een reuzenpas over
leer, traditie en spraakgebruik der Katholieke Kerk heen te stap-

h
. l

ln het Hebreeuvvse Oude Testament, in ole onivang vvaarin clit pen‘
door Joden en Fieformatie wordt gelezen, komt zeker de opvat-» , ;

Het staat verder voldoende vast, dat in het lodendom van Jezusting van een onsterfelijke ’zie|’ nog niet voor; de gestorvene is _
_ _

- . . .. ti d de opvattiing zeer verbreid was, dat de mens uit lichaam ener nog niet veel meer dan e h h.,t d d T k. H J

T -i t ~ k, - h gm SC -HT-I In G »O en“ detugud? ziel bestaat en dat deze laatste ibij de dood afzonderlijk blijft
es amen spree t ZIC er maar weinig over uit, vermoe eliik mei.

opzet, bevreesd als het was voor de alorn aanwezige cultus van vOOrH?eStf?an,' De belfende deskblnéhge J‘ Bonslrven Sfj‘ Zegt hlern
i over in 2| n Le Judaisme Palestinien au temps ole Jesus Christ(of bgelovige zorg voor) ole ll cl h ' l f h‘ - d J

men. l\/laar tot de door de Kath?!/i:l<§ ii2fi?'aa:3@§ifi<:ri>oOei<:if vlann H (Paws 1935)’ p‘ 6 (ik Vertaal): ’ln de periode die WU bestudemn
(— die van Jezus) wordt het algemeen aanvaard dat het liohaam

het Oude Testament loehoort er ook een dat een andere taal ‘" , , ,

van de mens het leven heeft door (est anime par) een geeste-spreekt en een veei verder ontvvikkelde 0 vattin o t t h t
p 9 m rem e lijke ziel, die men ook geest noemde. Het is vooral bi] ole dood

I
l

I
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dat duidelijkr is dat de ziel onderscheiden is van het Iichaam en kwestie van de canon der H. Schrift er geen van ondergeschikt
een onafhankelijk bestaan kan Ieiden. Van hem die sterft zegt men belang is, en terecht. Zij hangt samen met de geloofsovertuiging
dat zijn ziel het Iichaam verlaat; zij begint aanstonds een geschei- dat de Kerk het recht heeft ontvangen niet alleen de H. Schrift te
den Ieven te Ieiden’. Ter bevestiging van deze opvatting haalt bewaren en authentiek rte verklaren, maar ook de omvang ervan
Bonsirven ,zoweI rabbijnse als niet-rabbijnse teksten aan, en vast te stellen. Zou zi_j dit Iaatste niet hebben, dan zou elk be-
auteurs als Cullmann en de hem volgende schrijver(s) van de roep op de H. Schrift kunnen worden ontweken door: dit hoort er
’Nieuwe Katechismus’ zouden goed doen de nieuwtestamentische niet biji Het niet willen erkennen van het gezag der Kerk in ge-
teksten tegen deze achtergrond te willen Iezen en er niet een Ioofszaken, een der grondbeginselen van de Reformatie, is on-
minirnaliserende uitleg aan te willen geven. getwijfeld de diepste reden waarom deze Iaatste zich in het vast-
In een door rnij in 1960 op het 1Oe Congres voor godsdienstweten- stellen van haar canon der H. Schrift heeft teruggetrokken op de
schappen te Marburg gehouden voordracht: ’The Belief of Immor- door de Joden aanvaarde, door de Kerk als onvoliedig beschouw-~
tality in the Writings of Qumran’ (Het geloof in de onsterfIijk- de Iijst. 9

heid in die geschriften van de secte der Dode Zee van Qoem- Het is daarom beslist onjuist wanneer de Nieuwe Katechismus
raan; uitgegeven in Bibliotheca Orientalis XVIII, 1961, blz. 118- zegt dat de kwestie van de Iijst der heilige Boeken ’niet zo be-
124) heb ik laten zien hoe men niet alleen bij de Essenen en in de Iangrijk (is) als het wei Ii_jkt' (biz. 60). Nog minder juist Ts het, op

7 I

Isecte der Dode Zee (200 v. Chr.-100 n. Chr.) heeft geloofd in een , te merken: ’En zi_j voegen geen nieuvve boodschap toe (I.c.). Dit
geiukzalig voortbestaan na de dood van het van het Iichaam ge- laatste kan van het grootste deel van Oud en Nieuw Testament
scheiden Ievensbeginsel van de mens ,de ’zieI’), maar hoe ditze|f~ worden gezegd zonder dat het voor de kwestie van de canon van
de geloof ook in allerlei niet-rabbijnse geschriften duidelijk en enige betekenis is. Het is in het bijzonder onjuist dit te zeggen
uitdrukkelijk vvordt geleerd. van een boek als dat der Wijsheid, of van een tekst als 2 I\/Iakk.

In het bovenstaande is uiteengezet dat de ’Nieuvve Katechismus’
ten onrechte de mening ingang tracht te doen vinden dat
het ’bi_ibeIs spraakgebruik' geen van het Iichaam gescheiden ziel
kent. Dit brengt nog tot een andere opmerking. Als de ’Nieuwe
Katechismus’ over de canon der H. Schrift spreekt, d.w.z. over
de Iijst der heilige boeken die de Bijbel uitmaken, stelt hij vast dat
hier een verschil bestaat tussen Katholieke Kerk en Fieformatie.
De Iaats-te heeft immers de boeken Tobias, Judith, I en II I\/Iakka-
beeen, Ecclesiasticus, Boek der Wijsheid, Baruch en enkele ge-
deelten (in later tijd toegevoegd) van Daniel en Esther (door de
Kerk van canoniek gehouden) van de Iijst der boeken van de H.
Schrift afgevoerd. Het is bekend dat in de oude tijd zelfs kerk-
Ieraars -hebben getwijfeld aan hun canoniek gezag, maar deze
(wetenschappelijke) twijfeis hebben het moeten aileggen tegen
het geloof en de vaste overlevering der Kerk, die het pas te
Trente voor nodig heeft gehouden dit de hele Kerk bindend voor
te houden.
Reflexie over dit feit heeft een aantal jaren geieden de gerefor-
meerde predikant H. B. Visser tot de Katholieke Kerk geieid (zie
zijn boek 'GeeI‘ rekenschap’, Utrecht 1954). I-Iij besefte dat de

18 19 II

12, 43-46 (vvaarin het bidden voor de overledenen wordt aan-

bevolen; een tekst waarop de katholieke theologie gaarne een

beroep doet in de leer over het vagevuur).

Prof. Dr. I. P. M. van der PLOEG O.P.

Nijmegen, 18 november
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_ittetait gente? 

Dr. A. Drubbel M.S.C. reageerde in De Tijd op de parallel, welke 
pater Van Kilsdonk trek tussen de geboorte van Jezus, de Mes-
sias, en oud-testamentische 'kinderen der belofte' (zie Confron-
tatie no. 15-16, pag. 29-30). Dr. Drubbel wijst er op, dat merk-
waardige geboorten (uit zgn. onvruchtbare huwelijken) echt niet 
zo veelvuldig voorkwamen: 

Telt men de gevallen, dan heeft men aan de vingers van a.in 
hand genoeg en is men wat streng, dan zijn die vingers ruim 
voldoende. Vraagt men wie zo'n merkwaardige geboorte heeft 
gehad, dan zijn het niet Abraham, Mozes en David, om met de 
grootste mannen in de heilsgeschiedenis van het Oude Testa-
ment te beginnen, evenmin Jozna, Zerubabel en de held Ju-
das. Van Jeremia weet men dat hij in de moederschoot 'ge-
heiligd' werd maar noch van hem noch van iemand anders 
onder de grote of kleine profeten wordt ons in heilige boeken 
meegedeeld, dat de moeder op een of andere wonderbare wijze 
van onvruchtbaarheid. moest bevrijd noorden. Vermoedelijk zal 
pater Van Kilsdonk het geval van 2 Hon. 4, 12-17 niet Mee-
tellen, Een aanvankelijk onvruchtbare vrouw krijgt hier op 
het gebed van de profeet Elias wel een zoon, maar deze zoon, 
wiens naam wij zelfs niet kennen, behoort niet tot de 'grote 
mannen' in Israël. Ook het geval Jozef, zoon van Jacob, past 
niet in de constructie van pater Van Kilodonk. De geboorte 
van Jozef wordt op geen enkele wijze in verband gebracht 
Met het ambt dat hij later in Egypte, ook ten gunste van Israël, 
zal bekleden. Bovendien wordt de geboorte van Jozef op geen 
enkele wijze te voren aangekondigd zoals de geboorte een 
lsaiik, Simeon, Sannuë1 (zegewens van Eli 1 Sam. 1, 17) en van 
de zoon van de vrouw in 2 Kon. 4, 12-17. Deze 'weinige' ver-
halen tonen daarbij zoveel heel eigen bijzonderheden, dat men 
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niet kan spreken van een vast patroon van vertel- en verhaal-

kunst. 
Pater Van Kilsdonk spreekt van onvruchtbare 'ouders'. Is dat 

woord zonder erg uitgesproken of met een bepaalde bedoe-
ling? Het gaat niet op voor Abraham en Sara: Abraham had 
reeds een zoon van Hagar, voordat Isaiik geboren werd: het 
gaat evenmin op voor Jacob en. Rachel: Jacob had al negen 

zonen eu een dochter van Leo en de twee slavinnen van Lee 
en Rachel, voordat Rachel hem Jozef schonk; het gaat ten-
slotte ook niet op voor Elkana en Anaal Elkana had reeds 
kinderen van zijn tweede vrouw vóirr de geboorte van Samuël 

uit Anna. 
Het bouwsel van pater Van Kilsdonk is zo zwak gefundeerd, 
dat het in de lucht hangt. Dat moet wel het oordeel zijn van 

een nuchter exegeet. 

VERDEDIGING VAN HET CELIBAAT 

Wij konden zeer tot onze spijt in het vorige nummer niet meer 
onze sympathie uiten ten aanzien van de door em. deken ir. H. 
Bemelmans, Weitertuinstraat 32, Heerlen gelanceerde actie ter 
verdediging van het celibaat. 
Gaarne onze hulde voor dit initiatief! Pastoor P. Bangert uit Lim-
men (N.H.) heeft spoedig dit goede voorbeeld gevolgd. La Croix 
van 26 november heeft deze beide acties eveneens gesignaleerd. 
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littazaiz 21228.‘)g niet lean sprehen van een vast patroon van vertel- en verhaal-
' lcunst.

Pater Van Kilsdonla: spreelht van onvruchtbare ’ouders’. ls dat
, %

, woord zonder erg uitgesprolcen of met een bepaalde bedoe-
ling? Het gaat niet op voor Abraham en Sara: Abraham had
reeds een‘ zoon van, Hagar", vrorord,-a't__ Isaak geboren :1/verd: het
gaat evenmin op voor Jacob en Rachel: Jacob had al negen

Dr. A. Drubbel l\/l.S.C. reageerde in De Tijd op de parallel, welke zonen en een doehter van Lea en de twee slavinnen van Lea
pater Van Kilsdonk trok tussen de geboorte van Jezus, do l\/les— en Rachel, voordat Rachel hem Jozef schonh; het gaat ten-
sias, en oud-testamentische ’kinderen der belofte’ (zie Confron- slotte ooh niet op voor Elhana en Anna: Elhana had reeds
tatie no. 15-16, pag. 29-30). Dr. Drubbel wijst er op, dat merk- hinderen van ztjn tweede vrouw v66r de geboorte van Samuel
waardige geboorten (uit zgn. onvruchtbare huwelijken) echt niet uit Anna.
zo veelvuldig voorkwamen:

‘ Het bouwsel van pater Van Kilsdonh is zo zwah gefundeerd,
dat het in de lucht hangt. Dat moet wel het oordeel zgn van
een nuchter exegeet.

Telt men de gevallen, dan heeft men aan de vingers van één
hand genoeg en is men wat streng, dan zzgjnl die vingers rulim
vo-ldoende. Vraagt men wie z:o’n merlcwaardige geboorte he-eft
gehad, dan zljn het niet Abraham, Mozes en David, om met de —-0--
grootste mannen in de'heilsgesehie~denis van het Dude Testa-
ment te beginnen, evenmin Jozaa, Zerubabel en de held Ju-
das. Van Jeremia weet men dat hlj in de moledersohoot ’ge-
heiligd’ weird maar noeh van hem noch van iemand anders
onder de grote of hleine profeten wordt ons in heilig-e boehen
meegedeeld, dat de moeder op een of andere wonderbare wljze c\Dc\'>c\;> wc\vNm~wc~0c\>~NNN~NN<\'*¢\°N NNNNNNNNNNNN
van onvruchtbaarheid moest bevrijd warden. Vermoedelljh zal
pater Van Kilsdonh het geval van Z Kon. 4, 12417 niet mee-
tellen; Een aanvanh-elljk onvruchtbare vrouw hrljgt hier op
het gebed van de profeet Elias wel een zoon, maar deze zoon, VERDED|G|NG VAN HET CEUBAAT
wiens naam .w1;j zelfs nietlcennen, behoort niet tot de ’grote ,

mannen’ in Israel. Ooh het geval Jozef, zoon van Jacob, past

niet in de Construetie mm’ pater Val/If Ki.lsdOnk' De geboorte Wij konden zeer tot onze spijt in het vorige nummer niet meer
van Jozef ‘word’: Op gee” enkele wyzel m verband gebmcht onze sympathie uiten ten aanzien van de door em. deken ir. H.

met het ambt dat my later in Egypte’ Ooh ten’ gunste van Ismél’ Bemelmans Weltertuinstraat 32, Heerlen gelanceerde actie ter
zal behleden. Bovendien wordt de geboorte van Jozef op geen Verdeldiiging’ Van het CeH.baat_

enkele wilze ta vow” aangelwndigd Z0018 de geboorte van Gaarne onze hullde voor dit initiatief! Pastoor P. Bangert uit Lim-

Isaiik’ Simeon’ Samuél lzegewens van Elil Sam‘ 1’ 17) en mm men (N H) heeft spoedig dit goede voorbeeld gevolgd. La Croix
de ZOO” mm de Umuw in 2 Kan’ 4’ 1247' Deze lweinigea Der“ van 26 -nolvember heeft deze belde acties eveneens gesignaleerd.
halen tonen daarbzj zoveel heel eigen btjzonderheden, dat men »,
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GEWETENSNQQD VOLKSKRANT- SOPHISME
Mew; Mp J, D! i_ M_ |-|ermans_|_eb@rt Schfijff in De Tud Van 17 Onder het opschrift Verioren zaak publloeerde de \/olkskrant
november j_|_; van 9 november 1966 het volgenolez

De Nieuwe Kateohismus is gesohreven door een onbekend
I . is

aatal ZiCh in anonimiteit hullende theologen. ’C0n_fr0ntatie’, het bland van de behoudensgezinde katho ie en,
Waarom zou de theoloog, die het boek in ’Confrontatie’ aanvalt heeft in Nd" laatste nummer de Nwuwe Kaégchlsmus vOO.r

vzioh niet in anonimiteit mogen hullen? De Bissohoppen van volwassenen OP de l“°_'"T‘9l_ 5e"~°me"~ De mamef waafmp dlt
Nederland verschuilen zioh zelfs, door we! de opdraoht "tot het 3958"” is merkwaardlgi m de '”°""?'_'”a"“ 38” mtermew met
sohrijven te geven en het imprimatur te verlenen, dooh niet een anoniem theolooé“ De bezware" die deze 0"g@"*O9"_’/de ‘Z95’
geheel aohter de inhoud te gaan staan. Aohter welke komma ze kundig‘? f0Tm"»lB@T‘i= §a¢}"_ Onder flfidere tegerf de _Wtee"Zet'

~ wel en aohter welke ze niet staan, is niemand duidelijk. De ti"/89" 0119" de; e"Ch~’1"$t_1@= Mamas mflagdelllkhelde de af"
Nieuwe Kateohismus mag dan de geloofsverkondiging zijn der ’ stamming van de mans, /18$ Z0"d9be_8"P_»_ de €@b0°Tt9"T@§e'
schrijvers-theolggen, hij is geen verkondiging van de Qffigviéle ling en de verschillen tussen de christelijke Kerken. In het
Rgoms-Kathglieke |_eer_ algemeen samengevat lcomen ode bezwaren er op H881‘, dlltde
lndien het boek de titel had gedragen: ’HedenoIaagse stromin-' verlclaring van d6 €@l°'°f5l@eT de 5"‘{'_7'Ze"’ dle het Centmle
gen in het denken der Nederlandse Kathorielke theologen’, kerkelijk gezag heeft gesteld» °'”9"$ChT':Id§-_
zou men er niet zo door gesohokt zijn. Men kon het er dan Het heeft geen zin, op al dezér besflhuldfgméien 1”?’ nu m te
W166 6el'1S Zijn Of niet. Eerr Kateohismus bindt ‘de gelovigen gaan. De Confrontatie-geluiden hebben in het verleden al zo
echter, vaalc geklonl-sen, dat ze voor niemand nog nieuws l-cunnen.be-
Deze Katechismus brengt gelovigen in gewetensnood. vatten - en dat is wellicht het grootste bezwaarf Z8 ggtmgen
Ze mgeten zigh derhalve Wei in een aparte hoek plaatsen, van een verstarring in denlcen die ntets levends meer heeft.
namelijk bij hen die de inhoud van de oude Kateohismus trouw Men is er volledig over uitgespraat.
zijn en wensen te blijven en bij hen die de Heilige Vader willen Eén ding moet ons evenwel van het hart. Juiot uit de Confron-
blijven gehoorzarmen en zijn verlangens niet willen negeren, ~ tatie-groep is aan het episcopaat steeds opriieuw dringend ge-
zoals de bissohoppen, die op zijn beslissing inzake de geboor- ' vraagd om meer uitspralcen, meer riohtlynen, krwm me?’
tenregeling zijn \/QQf'[_|itge|()pen_ leiding. Nu verschijnt de katechismus, in opdracht .'uan.de Ne-
Onze Fiolette Luther, zi_jn 10 plakkaten tegen de deur van een derlandse bisschoppen en rnet een voorwoord oan die bis§chop_
meisjesschool slaande, hoopt dat het Pastoraal Conoilie (vol- pén, met 89" kerkelk drukverlof vim kardmaal _Al!rmk en
gens de Nieuwe Linie zo genoemd, om Rome er buiten "te kun- door het episcopaat aangeprezen als een veilige gids . En nu
nen laten!) zal bevverkstelligen, dat ,de reformatie ziohzelf als past Confrontatie voor de leiding en verlcettert de l)lSSCI’LOPp€n-geisoleerde gemofsgemeenschap Overbodig kan maken_ De aap is uit de mouw. Het was de confronteerders niet te
De reformatie zal dat eohter pas doen, wanneer de katholieke doen Om leiding, mam‘ Om Onderdrukking van de ontwilcke-
Kerk in Nederland reformatorisoh wordt, want de reformatie ling, met behulp van het kerlcelijic gezag. Cnfmnwne wll de
gooit haar geloofsschatten niet serviel overboord. Kerk trug van heel lung 5919619”: 89" verloren Zaal“
Haar oorsprong ligt bi] een prinoipieel man, die zei: ’Hier sta
ik, ik kan niet anders.

. . . - _ “1Dit woord van Maarten Luther is thans het woord van ’Con- Wij zouden de mtellngentne van de Volkskrant-redactle onder ‘W

frontatie’, tuitgelokt door het in de Nieuwe Kateohismus ge- Scham-B", indie" Wij niet aaname, dat Zij Zmhzeif bewust '5, . r!oamoufleerde neo-modernisme, waarvoor de Paus heeft ge-» de zaak 050 de k0P te Zetteni de °‘°"f|‘°"te9"d9"$ V|‘°e9*e" ‘"1
waarschuwd, mers om Ieiding, niet om mis-leiding. A

N7

l\J

I\)
CD

._‘

\

tr‘

‘M
\rr

h

\

W
\\

‘ H

r

i

1

‘ \

‘\

n‘
M

\

\

I \

1
t

\ I1

M

I



der archeologen, die in deze ,,oudste stad van de wereld"
achtereenvolgens de sporen van de verschillende beschavingen
hadden blootgelegd tot op de naakte rotsbodem. lk keek daar
neer op een complete vestingtoren, die in zijn geheel te voor-
schijn was gekomen en die dateerde uit het zogenaamde prog

11+ ceramisch neolithicum, zeg maar uit ongeveer achtduizend jaar
voor Christus. Als u nu rekent dat de oudste ons bekende be-
schaving, namelijk die van Egypte, haar aanvang nam ongeveer

Deken B. G. Henning, proost van het Rotterdamse kapittel, is in drieduizend jaar voor christus, dan begrijpt U dat we hier te
lerlcha Qevl/99$-’E 60 mijmert in ’Beatri_js’ van 26-11-’66 ever de maken kregen met een stadsleven dat nog vijfduizend jaar
hedendaagse verkondiging omtrent de 'dierlijke afstamming’ van Ouder i8. J6 l<0n boven in de toren de trap nog nemen om be-

de mensi neden in de groeve te komen en aldaar door het poortje naar
1 buiten komen zonder dat je onderweg ook maar even gevaar

Onze menselijke wetenschappen krioelen van de vergissingen, liep J6 S’£Fuil<el€I"I- Elke Slee trede |i9’E 009 SBCUUI‘ OP ZU0
van al te haastig gemaakte schreden waarop we laterweer plaats. De leidster van deze opgravingen, de Engelse archeo-
m°el3e0 lI9FU9l<0me- Wanneer we twee vaste punten hebben J loge Kathleen Kenyon, schrrijft in haar boek over de vondsten
99‘/Oncleni Clan leggen We terstond verband. We zijn geneigd in Jericho: ,,De stad moet haast een modern of op zijn minst
de hiaten tussen de gevonden feiten op te vullen met pluksel een middeleeuws aanzien hebben gehad en omringd zijn ge-

Van elgell fabrlkaal Z0der tc verwachten dat er een mcment weest door vruchtbare gronden. Dit is het revolutionaire beeld
zal komen, waarop we die rommel er weer uit Zullen meeten dat Jericho ons heeft gegeven van een tijd, negen- of tien-
Peuterenl Omdat hij niet deugt. duizend jaar geleden.“ (Blz. 60).
Z0 heeft een onwrikbaar geloof in de evolutie ons ertoe ge- Diezelfde onderzoekingen brachten echter ook aan het licht
bracht tie beweren dat de eerste mensenrassen heel primitieve dat latere bevolkingen, die deze ruineheuvel bewvonden, ZOQJS

wezens moeten zijn geweest met bijna dierlijke eigenschappen de bevolking van de B-groep uit het ceramisch neolithicum van
en gewoonten. Want, nietwaar, de mensheid evelueerde hee| vijfduizend tot vienduizend jaar voor Christus, weer echte hol-
geleidelijk van minder naar beter. Bijgevolg stond het eerste b6WOnerS Zijn 9eW9€S’E!
deel van haar bestaan op de allerlaagste trap van ontiwikkeling.
De ’eerste mens’, zo beweerde Sursum Corda van het bisdom
Haarlem in november 1965, ’was een wild, bijna beestachtig Door deze ontdekkingen krijg je de indruk dat de ontwikke- l

l

iwezen, en dit wezen heeft zich ontwikkeld tot de verschil|en- lingsgeschiedenis van de mensheid eerder een golvende lijn
de mensentypen en ras-sen die we nu kennen.’ Eenvoudig, niet- heeft gevolgd dan alleen maar een stijgende lijn. Beschavingen
waar? Data begon met holbewoners en het eindigde in een kwamen en gingen weer. Ze volgden elkaar op als de golven
°°mf°|‘tabele f|atWOI1il19- vanpde zee. En er valt hoegenaamd niet te zeggen dat de aller-
Maar zo eenvoudig is de werkelijkheid blijkbaar niet. laagste cultuurvormen beslist de oudste waren.

Men wachte zich dus onze allereerste voorouders zo maar
Deken Henning heeft in Jericho geconstateerd, dat veel oudere zonder meer toll: een soort van ,,beestachtige wezens” te ver
culturen méér beschaving en cultuur kunnen vertonen: 9000 jaar klaren. Het kan wel zijn dat deze voorstelling onze zin voor
geleden een complete stedelijke samenleving; 3000 jaar geleden een regelmatig verloop het meest bevredigt. Maar wie zo iets
‘Neel’ l"'°lbeW°nel'$---- wil volhouden, moet het terrein van het wetenschappelijk

c
onderzoek verlaten en tevreden zijn met de speling van zijn

’Enige maanden geleden stond ik in Jericho te kijken in een fantasie, hetgeen een geschiedbeschouwing oplevert, waaraan
diepe groeve van de Tell~es-Sultan. Die groeve was het werk ik liever niet meer meedoe. Wat ik gezien heb in Jericho maakt
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me V°°"Zie|1t~i9- Het teem me everduidelijk ea" dat de 9e$¢hie- door een onbekende die zijn identiteit niet onthuit, is volstrekt
dams Va" de meneheid Vee| 5"9eWikke|deT is Qeweeet den We niet verplieht zijn naam wei te noemen. Dit zou zo ongeveer de
2° eie het ee|"$ite Qezieht Qeneigd Zij" Te 9e|°Ve"-’ positie kunnen wezen waarin een theoloog zich bevindt, die een

anoniem uitgegeven boek in handen krijgt. Tegenover de auteur
WU eehreven immei’$ 8| in C0m°l'0niIa’Eie. dat het Haaflemse bi$- van dat boek heeft hij geen enkeie verplichting te doen wat deze
olomblad de wetenschap ver vooruit is. Ook de Nieuwe Katechis— Zelf nalaat; Wie 6% Qemaskerde Ontmoet gedraagt zich niet On-
mus trouwens, die Ieraart: ’Het ieven dat door mij stroomt, komt behQQr|j_jk indien hi] zijn Zgnnebril niet afneemt
van de dieren.’ Kan ide recensent van de Nieuwe Kateohismus zicih weliioht -

behalve op andere - ook op deze reden beroepen om anoniem te
““””‘”’°”‘“‘“°””””“”““““”‘”“°°‘““““““’°”“””””“”“‘"‘ biijven? Is, met andere woorden, de Nieuwe Katechismus een

anoniem boek? Men zou daartoe ongetwijfeld kunnen besiuiten,
.. indien men mag geloven wat Dr. W. van der Marck OP. in ’de

Volkskrant’ van 15 okt. j.l. meedeelt over een afspraak die P.

A . Biess op 30 sept. met kardinaai Alfrink zou hebben gemaakt: dat
geen namen van auteurs zouden worden genoemd, en over de

4
grote mate van geheimzinnigheid en geheimhouding waarmee het

in ‘De Nieuwe Limburger’ van 2 november keert ’onze redacteur’ mt Si-and komen van dit bggk is Qrnhu|d_

in Den Heeg Zieh tegen de the°|e09, die in het Sept--Okt--nummer Of in een bepaald geval een theoloog aan zijn lezers verplicht is
Van ’C°nfr°ntetie' kritiek heeft Uitgeeefend OP de Nieuwe Kate anonymiteit te vermijden, kan afhangen van zijn plaats in de Kerk;
ehiemue E" hi] duidt die eritieue " teFWU| hi] One neer ZU" eigen heeft hi] kerkelijke bestuursmacht, is hij wellicht moreel verpiicht
naam laat Fade“ ‘ een’ ale de Wet met name 9e"eemde'i de 3'10" het gewicht van zijn naam in de schaai te werpen, etc. Er kunnen
meme tiheeleegx ook omstandigheden zijn die hem tereoht er toe brengen zijn
In een redactioneel artikel komt hetzeifde blaci er de voigenoie naam Wél verbgrgen tie hguden, biJ'\/Qgrbeeld het vooruitzight Op
dag nog eens op terug en spreekt dan van de ’zich in anonymiteit gmoi nadeel \/()Q|‘ anderen Qf \/Q()|" Zi(;hZe|f_  

hullende thee|°e9'- m Buitenstaanders zullen over dergelijke motieven zelden kunnen
Deze kwalificaties zijn zeker niet bedoelol als een compliment aan Qordelen en dii; aspegt van zijn anonymiteit diem; dug buiten dis-
de Sehrilveri of ale ee“ posing hem bi] ZU" Iezere meei” 9eZe9 Te “ cussie te biijven zolang uit het geschrift-zelf niet biijkt dat on-
verschaffen. Anonymiteit wekt wrevel, wekt gedaohten aan stre- eideie drijfveren de auteur bewegen zijn naam maar Iiever niet te
ken CH9 het da.9|iCh’E niet‘ kunnen verdragen, aan bewerige noemen. Dit. laatste is nu met het stuk van de ’an"oniemeg theo-
waarvoor iemand niet durft instaan, en ook aan tijden van druk Ioog’ zeker niet het geval en bi_igevo|*g heeft een ieder zijn wijze
en dWe"9- van hanidelen te respecteren.
Wanneer anoniem geschreven wordt is er met het maatschappe-l
Iijk verkeer iets niet in de haak, dat is zeker. Doch eér bekend is ‘X’ *
wie de schuld draagt van deze storing in het verkeer onder de * \

mensen, kunnen wij niet uitmaken aan wie wij ons vertrouwen
moeten ontzeggen, aan de anonymus, of aan hen die hem tot M

neem|eee ePtFede" dWin9e"- Het kan niettemin geen kwaad dat cie kwestie der anonymiteit eens
De enenieme eeh"U\/e"e onder de °°"|09 Verdienden Zekei” Qee" te berde is gebracht. Immers, dat tegenwoordig in de uitoefening
b|eem» het edium hunner Verbergenheid kwem in \/Que Zwaerte van het kerkelijk bestuur en van het kerkeiijk Ieerambt - ondanks
neer op de bezetter, die fatsoenlijke mensen dwong anoniem te a||e gepraat aver ’Qpenheid’ en Wnspraak _ veelvuldig anQniem
b|UVe"i- wordt gehandeld, staat buiten kijf.
En W19, Om een nder v00Fbe@id te 09me, WOFCW aansesproken Wij zouden ’De Nieuwe Limburger’ opnieuw kunnen citeren, waar
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zij in haar redactioneel artikel over de 'Banbliksems van Confron-
tatie' schrijft, dat het maandblad zijn aanval niet slechts richt op 
het Hoger Katechetisch Instituut, maar ook op de bisschoppen 
van Nederland: 'Want zij zijn het', schrijft het dagblad, 'die de 
opdracht voor het samenstellen van de Nieuwe Katechismus heb-
ben gegeven en de inhoud voor hun rekening nemen, niet in alle 
punten en komma's, maar zeker wel in de uiteenzettingen, die 
door Confrontatie ketters, dubbelzinnig of listig zijn bevonden.' 
De drie laatste termen zal de schrijver van het artikel zelf wel 
nader verantwoorden, indien dat nodig mocht wezen. Doch weet 
'De Nieuwe Limburger' zeker, dat inderdaad alle Nederlandse bis-
schoppen de inhoud van de Nieuwe Katechismus voor hun reke-
ning nemen, dus ook de passages waartegen de criticus, aan de 
hand van uitspraken van het leergezag, zeer ernstige bezwaren 
inbrengt? 
Weinig katholieke Nederlanders weten op het ogenblik wat hun 
eigen bisschop denkt of wil, en voor de redacteur van een krant 
zouden dan de gedachten van alle bisschoppen open liggen? 
Op het nieuwe boek staat niet dat de bisschoppen de inhoud voor 
hun rekening nemen, er staat slechts: 'Samengesteld in opdracht 
van de Bisschoppen van Nederland door het Hoger Katechetisch 
Instituut te Nijmegen in samenwerking met vele anderen', meer 
niet. Geen der bisschoppen heeft als waarborg de nieuwe ge-
loofsleer met zijn naam gesigneerd, ten hoogste kan men zeggen 
dat allen, tot nu toe, de publikatie van het resultaat hunner op-
dracht stilzwijgend hebben toegelaten; dat geen der bisschoppen 
heeft geprotesteerd tegen wat enkelen van hen klaarblijkelijk wel 
toelaatbaar achten») 

En juist dit, het verborgen blijven van de mening en de wil der 
verantwoordelijke hiërarchieke personen, hun schuilgaan in de 
anonymiteit ener groep, Is iets wat ons ten zeerste behoort te ver-
ontrusten. Het betekent, dat de verantwoordelijkheid dezer per-
sonen, hun recht en hun plicht tot het uitoefenen van een bepaald 
bestuur, in schijn is overgeheveld naar lichamen - niet meer dan 
dat - die omdat zij slechts fictieve personen- en dus geen perso-
nen - zijn, geen verantwoordelijkheid kunnen dragen en daarom 
ook geen echte daden van bestuur kunnen stellen. Hiermee is 
een vrijwel absolute verwarring geschapen. 
In het politieke leven is het sinds vele decennia gebruik kwesties 
die niemand durft op te lossen 'in handen te stellen van een com- 

missie'. lederen weet wat dat betekent; is een zaak eenmaal in 
handen van een commissie, dan is niemand er verantwoordelijk 
meer voor, men is er van af, zij is zelfs onvindbaar geworden. 
Eenzelde gebruik dringt nu ook in de Kerk binnen, zij het langs 
enigszins andere wegen. 'Pressure groups' formeren 'studie-com-
missies', die vóór de aanvang hunner werkzaamheden vaak reeds 
doen blijken dat de conclusies waartoe zij zullen komen bij voor-
baat vast staan. Wat blijkbaar niet verhinderen kan dat men op 
een goede dag hoort van 'DE commissie voor....', die zich blijk-
baar over de spontaneïteit harer generatie niet verder behoeft uit 
te laten, maar die eenvoudig begint met haar wil op te leggen?) 
Het systeem heeft zijn convenienten, zowel voor hen die macht 
begeren als voor hen die verantwoordelijkheid trachten af te 
schuiven, en zo zijn wij nu ruim voorzien van Secretariaten, Com-
missies en Instituten, die alle 'eigenstandige lichamen' zijn, zoals 
dat in het verduisterings-jargon heet, waarin de eigenlijk verant-
woordelijke persoon: 'geen directe zeggenschap heeft.' 
Zolang er een hiërarchie bestaat en functioneert, heeft men altijd 
een bepaalde persoon boven zich die men kan aanspreken; men 
spreekt met een mens en meent men dat die mens ernstig faalt 
in zijn ambt en niet voor rede vatbaar is, dan staat er in de hiërar-
chieke orde altijd een andere mens, een echte, niet fictieve per-
soon boven hem, aan wie men kan appelleren. 
Doch wie kan nog leiding of recht zoeken in een doolhof van 
commissies, wier samenstelling occult en veranderlijk is en die, 
ergst van al, geen verantwoordelijkheid dragen, of zelfs, uit de 
aard van hun wezen, ook maar kunnen dragen en die daarom 
nooit méér zullen vermogen dan louter technisch administreren? 
Dit on-persoonlijke, anonieme systeem van administratie-in-plaats-
van-bestuur, dat zo goed aansluit bij de leuzen van het ogenblik 
over 'democratie' en 'collegialiteit', is wellicht een van de groot-
ste gevaren die het leven van ons geloof bedreigen. 

DOM R. ALLARD m.b. 
5 november 1966. 
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ookigeen echte daden van bestuur kunnen stellen. Hiermee is
een vrijwel absolute verwarring geschapen.
ln het politieke leven is het sinds vele clecennia gebruik kwesties
die niemand durft op te lossen ’in handen te stellen van een o0m—

28 29 1,

lV

gr.

l

l

lii

l

ll

l

l

‘l

‘llill

lll‘
ll‘i
ill‘

l

lll]

l lI

l‘

l l

l

- ll

‘i lli

ll‘
i l

ll

ll

ii

l

* ’l
l



REDACTIONELE AANTEKENINGEN 

• 

1) Mogen wij opmerken, dat de kardinaal persoonlijk de 
Nieuwe Ketechisnuts 'gesigneerd' heeft; hij heeft namelijk het 
'Imprimatur' verleend per 1 maart 1966 - hetgeen uiteraard in 
het boek staat afgedrukt. (op pag IV). 
Het 'Voorwoord' is ondertekend door 'De bisschoppen van 
Nederland'. En mede gelet op bovenvermeld Imprimatur van 
de kardinaal, is men redelijker wijze verplicht aan te nemen 
dat 'De bisschoppen van Nederland' inhoudt: alle bisschop-
pen: anders had er moeten staan: enkele bisschoppen. 
De 'Nieuwe Katechismus' is niet zd; maar een boek: het woord 
KATECHIS-VIUS houdt nu eenmaal de associatie 'officiële ge-
loofsleer" (in casa de katholieke) in; vroeger mocht zelfs 
geen 'katechismus' in de scholen gebruikt worden, als niet 
ELK exemplaar was voorzien van de handtekening van de 
bisschop in wiens diocees de katechismus gebruikt werd. Men 
kan in het Imprimatur èn de ondertekening van het Voor-
woord door 'De bisschoppen' acht niet anders zien dan als een 
bewijs, dat de bisschoppen in de katechismus het depmitum 
fidei vertolkt achten. 

Sommigen willen spijkers op lang water gaan zoeken en zeg-
gen: 'ER STAAT: „HET (BOEK) BEDOELT EEN WEER-

GAVE TE ZIJN" . . . „ZO TRACHT DE NIEUWE KATE-

CHISMUS HET EEUWIGE GELOOF TE VERKONDIGEN" 

. . .„DE GELOOFSVERKONDIGING WIL NUTTIG ZIJN". 

Er staat dus niet: IS een weergave, ze VERKONDIGT het 
eeuwige geloof, ze IS nuttig: En men leest daaruit af een 
zekere voorzichtige reserve. Maar deze exegese past ten enen-
male niet in een voorwoord, een aanprijzing van een KATE-
CHISMU S. 
Het gerucht, dat niet ALLE bisschoppen volkomen achter de 
kateehismus staan - nl spoedig rond de verschijning ervan ver-
spreid - zal wel naar het rijk der fabelen moeten worden ver-
wezen, tenzij één of meer van hen zich collegialiter bij de 
beslissing van de meerderheid in de 'Risschoppenconferentie' 
zouden hebben neergelegd. Ook de na de verschijning nieuw 
benoemde bisschop van Haarlem heeft reeds blijk gegeven van 
zijn fiat door in een van de kansel voorgelezen aanbeveling. 

30 

2) Het hier door de schrijver gesignaleerde euvel neemt in 
Nederland inderdaad onrustbarende afmetingen aan. 
Wij hebben b.v. voor ons liggen 'Cahier 2: „De menswaardig-
heid van de geboorteregeling en haar methode": Op de titel-
pagina en het omslag staat uitsluitend 'Diocesaan Instituut 
voor Huwelijk en Gezin. Begijnhof 47a, Breda, Telefoon 01600-
30997.' 
Een anoniem rapport met de vertrouwenwekkende scoorden 
'DIOCESAAN Instiutte. 
In Confrontatie no. 13-14 schreven.toi], dat dit Diocesaan In-
stituut nog een BEGELEIDINGSCOMMISSIE had en dat voor 
ons en velen de inhoud van het rapport reeds vaststond toen 
Th. (Han) de Weyer ss.cc. door sngr. De Vet werd aangezocht 
als lid - die was en is hoofdredacteur van 'Wij in huwelijk en 
gezin', dat geen doekjes om de voorbehoedmiddelen windt. 
De directeur van genoemde Diocesaan Instituut is trouwens ook 
een poter uit Ravel, J. Roof ss.ee, 
De 'commissies, 'bureaus', 'instituten', "adviesraden"centra', -
al of niet voorzien van het epitheton landelijk, regionaal, pa-
rochieel, dekenaal, diocesaan -, woekeren weelderig in de 
klerikale pseado-democratie en sommige hebben reeds de 
status van curie bereikt. 

RED. 
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REDACTIONELE AANTEKENINGEN

Q .

1) Mogon wij opmerlcen, dat do kardinaal porsoonlijlc do 2) Hot hier door do schrijvor gosignaleordo ouvol noomt in
Niouwe Katochismus ’gosignoord’ heoft; hij hooft namolzjk hot Nodorland indordaad onrustbarondo afmotingon aan.
’Imprimatur’ vorloond per 1 maart 1966 - hetgoon uitoraard in W hobbon b.v. voor ons liggon ’Cahier 2: ,,D'o monswaardig-
hot book staat afgodrukt. (op pag IV). hoid van do geboortorogoling on haar mothodo”.’ Op do titol-
Hot ’Voorwoord’ is ondortekond door ’De bisschoppen van pagina on hot omslag staat uitsluitond ’Diocesaan Instituut
Noderland’. En mode golot op bovonvermold Imprimatur van voor Huwelijls on Gozin. Bogijnhof 47a, Broda, Tolofoon 01600-
de It-ardinaal, is men rodelijkor wijzo vorplicht aan to nemon ‘ 30087.’
dat ’De bisschoppon van Nodorland’ inhoudt: allo bisschop- "1 Eon anoniom rapport mot do vertrouwonw-oklconde woordon

’
r

pen: anders had or mooton staan: on]-solo bisschoppen. ’DIUCESAAN Instiuut .
A

Do ’Nieu'wo Katechismus’ is niot Z6 maar eon book: hot woord In Confrontatio no. 13-14' schrovon dat dit Diocosaan In-
KATECHISZWUS houdt nu eenmaal do associatie ’officie'lo go— stitnut nog eon BE‘GELE]DIN'GSCOMMISSiIsE had on dat voor
loofsloor” (in casu do lcatholioko) in; vroogor mocht zelfs ons on velon do inhoad van hot rapport reeds vaststond toon
goon ’lcatochismus’ in do scholon gobruiict warden, als niot Th. (Han) do Woyor ss.c»c*. door mgr. Do Vet word aangozocht
ELK exomplaar was voorzion van do handtekening van do als lid - die was on is hoofdrodacteur van in huwelijlc» on
bisschop in wiens diocoos do katechismus gebruilct word. Mon gozin’, dat goon doekjos om do voorbohoodrniddolon windt.
I-can on hot Imprimatur on do ondortelconing van hot Voor- Do diroctour van gonoomdo Diocosaan Instituut is trouwons ook
woord door ’De bisschoppon’ ocht niot anders zien -dan als eon eon pater nit Bavel, ]. Roof ss.~cc,
bowijs,~ dat do bisschoppon in do lcatechismus hot dopositum Do Qtommissios, ’buroaus’, ’instituton’, ’adviosradon’ ’contra’, -
fidoi vortollct achton. - al of niot voorzion van hot epithoton landolijk, regionaal, pa-
Somrnigen willen spijkors op laag water gaan zoohon on zog- roohieol, dokonaal, diocosaan -, wool;/soron wooldorig in do

» ~ ' ' " h b dgen_ »ER STAAT_ HET (BOEK) BEDOELT EEN_ WEER_ lclorilcalo psoudo-domocratzo on sommtgo ob on reeds o
', i ,,' 7’ A e V H i

r ‘ i status van curie boroilst.GAFE TE ZIJN . . . ,,ZO TRACHT DE NIEUWE KATE- RED.
CHZSMUS HET EEUWIGE GELOOF TE VERKONDIG-EN”
. , .,,DE GELOOFSVERKLONDIGING WIL NUTTIG ZIJN”.

,\\myEr staat dus niot: IS eon woorgave, ze VERKONDIGT hot
oouwigo geloof, zo IS nuttig.’ En men loest daaruit af eon
zokoro voorzichtige reserve. Ma-ar doze oxegoso past ten onion-
malo niot in eon voorqwoorrd, eon aanprijzing van eon KATE-
CHISMUS. ,

Hot gerueht, dat niot ALLE bisschoppon volkomon achtor do
lcatochismus staan - al spoedig rond do verschijning orvan vor- ___O__.

sproid - zal wel naar hot rrjk der fabelon mooton worden vor-
wezon, tonzij één of moor van hon zich collegialitor bij do
boslissing van do meordorhoid in do ’Bisschoppenconferontio
zoudon hobbon noergolegd. 001;: do na do vorschijning nieww
bonoomdo bisschop van Haarlem hoeft reeds blijk gogovon van
zijn fiat door in eon van do kansel voorgolozon aanoevoling.
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KORT GEKNOOPT
I

Discriminatie
Een nieuwe vorm van disoriminatie beleven wij in onze dagen, die
van de bejaarden. Zeker, ze worden goed verzorgd, goed opge-
borgen, welwillend bejegenol, maar dat doet men met aftandse
paarden ook. Men sohuift ole bejaarden als passe opzij. Zonder

Pi’°@°i‘t5e$ meolemenselijk te bedenken, wat zij voor ons geleden en ge-
Een klein deel van de 4.000.000 Nederlandse geloofsgenoten, Streden hebben, Zonder to bedenken - hoe onbijbeis - dat zij ge—

Ievende op 36.000 km2 gronid bezinnen zioh thans op het \/atica- eerd dienen te worden om hun Ieeftijd en gerespecteerd om hun
nuim ll; zij zijn -deel van 500.000.000 kat*ho*|*ieken, levende op levenswijsheid. En puur zakelijk gezien: het gaat tooh om de
500.000.000 kmz wereldbodem. Die ver-houidingen mogen ons be- kwaliteit van hun inbreng, niet om het aantal jaren.
hoeden voor zelfoverschattingen.

iill“ Rahner over ketterijen
ii.

De rozenkrans en het Pastoraal Concilie 1" Dr. H. Pauels OSFS zei in |\/itilheim Ruhr op 26-3-1966: ’Rahner
In het portaal van sommige kerken hangt een affiche van het traoht te zeggen, het is reeds ketters als men dingen verzwijgt
Apostolaat v. d. Rozenkrans. Om ole rozenkrans te bidden voor of ze niet van het juiste accent voorziet.
het welslagen van het Pastoraal Conoilie. Een zeer goed initiatief.

Parochieblaadjes
Geboortenexplosie en ruimte 0 Sommige priesters gebruiken hun gedruikte of gestencilde pa-
Dreigen er te veel mensen te komen? Als men niet meer op de roohieblaadjes om in orthodoxe zin apostolaat te beoefenen. -Een

Voorzienigheid wil rekenen (die geen vrijbrief geeft voor onver- voorbeeld tot navolging.
antwoorolelijk ouderschap) dan maar op de wetensohap en de
techniek. Laten we eens de ruimte bezien in Noord- en Zuid- Kerk en Jeugd
Amerika, in Azie en Afrika, in Australié, (Nieuw-Zeeland niet te zouden de agressiviteit, de verveiing, de ibandeloosheid en de
vergeten). En dan eens zien met hoeveel maal wij de produktie van
voedsei en onontbeerlijke dingen kunnen verveelvoudigen. En

uitzichtloosheid in geesteiijke zaken van vele jongeren niet weg-
vallen, als Ieioiers opstonden, die zuivere, zinvolle, aansprekende

ontginnen. En daarna nog eens zien naar die geboortenexplosie. meer in’, erger het is out. Tooh is er hoop, want er roert zich iets
We hebben het woord meolemenselijkheiol op onze lippen, elke in onze Kerkprovincie.
dag, we zijn trots op onze wetensohappelijke en teohnische
pi’€S1I6’[i€S. Welnul Engglen en mengen

Lieden, die openlijk hun geloot in engeien uitspreken, verlangen
Liturgievernieuwing in een impasse strijk op zet van Paus en topfunctionarissen zodanige bovenmen-
Dit brengt de pers in grote koppen, meestal gepaard gaanole met selijke prestaties, dat eigenlijk alleen. . .. engelen ze zouden kun-
besohuldigingen aan ole ’conservatieven’. Geen mea oulpa’s over nen volbrengen.
de ongehoorde vaart waarmee vernieuwingen of ontaardingen
doorgebokst werden. Nooh over het feit, dat sommige vernieu- Het ware geiaat van Christus
wingen niet in plaats van, maar naast bestaande vormen dienolen Een van de uitgangspunten van het Vaticanum II was het zuivere
te worden ingevoerd. Nooh over het" feit, dat men progressief gelaat van Christus weer zichtbaar te maken. Waarom wordt
democratisoh handelend toch het Godsvoik diende te raadplegen, het dan nu weer verduisterd en besmeurd? Anders dan vroeger
in plaats van reaotionair oonservatief maarte decreteren. maar in sommige opzichten erger.
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Zalig Kerstfeest Het contemplatieve Ieven
Wi_j gedenken spoedig het ’inoarnatus est de spiritu sanoto ex
Maria Virgins et homo faotus est.’ In die zin, die de Kerk er aan
gaf, geeft en geven zal. Bidden wij bijzonder voor vrede in ons~ *5? ii

zelf, in ons milieu, in de wereld, in de Kerkprovinoie, in de We~
reldkerk. Maar niet om vrede tot elke pri_is, want het geloof mag
niet geofferd Worden terwille van een valse vrede.

Kathogieke Aktie Wat doen degenen die zioh zulk een Ieven gewijd hebben

;.+;.e.:.‘~»___,<,

i

1.

8
1 i

i

5|

‘i

J
‘I

i

Vaak hoort men de laatste tijd de vraag stellenz ’heeft het be-
sohouwende Ieven nog waarde in onze tijd?’

De wereld sohreeuwt om authentiek, dat is orthodox en dyna- eigenluk “O9 voor de mensheidrr Ze legge“ de klemtoon Op d°e"'
misch Christendom. Dus om authentieke katholieke aktie. Waar Er wordt dan enke| gedachht aan de Waapde Van de actmteit en
is ZU? men vindt de mensen, meestal teruggetrokken in slotkloosters,

I i

Aiea jacta est. De teeriing is geworpen 1 i

' ' . i 1 ‘ ' ' 1 - ‘in deze maanden moeten WU kiezen voor of tegen paus en Kerk K, in Gods Kerk, waarom viuohten ze vveg uit een wereld, die ze toch I

2 - i

i
Mogen dreigingen van prestige-, status-, vriendenverlies ons niet

;,

toch zo weinig aotief. Menigeen meent dan ook, dat ze maar eens
uit die verborgen sohuilhoe-ken moesten komen- er is zoveel werk

door een flink apostolaat te hulp moesten komen? Weten ze dan

weerhouden van die keuze. Nu de eigen verantwoordelijkheid en met’ dat de moderne W99 tot God toch is’ (Om maar niet It afg?‘
het eigen gevveten tereoht weer sterker onderstreept zijn, is de sieten woord ’medemenseI|Jkhe|d te gebruiken) dienstbaar znn

huidige ChaOtiSChe situatie voor ons een appel. aan de medemens? Alsof men alieen maar dienstbaar IS door
U|t€F||_]k apostolaatl

Wee de ergernisgever" i
inderdaad, als men in het contemplatieve Ieven niets anders meer

Qgk dat is bU-be|S_ En hoe kan men die Waarschuwing in OVer_ if ziet, dan een wegvluohten uit de werelld en een Ieven van niets-

eenstemming brengen met de zgn. godsdienstlessen op het stuk doen, moet men wel tot de vraag komen: heeft zo n Ieven nog
| f d d | | zin? En dan zou men met reoht het bestaan van deze groep men-van gs oo en ze en, ie zovee moderatoren en aa moezeniers

aan jongeren geven? Aan jongeren, die door hun ieeftijd labiel
zijn en zonder Ievenswijsheid en levenservaring. Men kan die
vvaarsohuvving vveglaohen of wegwuiven. Zij is een realiteit, die
gehonoreerd zai worden. Nu of dan. Als ze niet uit Iiefde tot God
ter harte wordt genomen en uit liefde voor de medemens, dan

4!

T4-...~~——,9‘),,;t-4@:,4-:-

it
it
ii

sen in Gods Kerk moeten betvvijfelen, terwijl ze tooh ontsprongen
is uit bruisende Ievenskraoht van het eerste ohristendom!
I\/laar staat het inderdaad zo met dat wegvluohten, - is dat Ieven
werkelijk niets anders dan een passief toezien, hoe de arbeiders
aan het front zioh moe werken voor het Rijk Gods? Neen, de

maar uit angst voor vergelding. Want een mens is geen robot, it Contemplatief is 99$“ deserteun maar hu staat moedig Op Zun
maar een vrij wezen, dat verantwoording op zich neemt, dus ver plaatsi Waar en Op de W'JZe' one God Van ‘hem Verhwacht Hoe kom

het da dat men zulke rare meningen over deze staat lanceert?antwoordelijk is en t.z.t. rekensohap moet geven. _"’
Zelfs in ons christelijk vaderlandjel Waar moeten wij de oorzaak
van dit gemis aan begrip zoeken?
ik geloof het reeds genoemd te hebben. De moderne mens kan
een Ieven, dat hoofdzakelijk gevuld is met gebed en offer niet
meer plaatsen, omdat hij het gebed zelf niet meer op zijn juiste
waarde weet te toetsen.
Bidden, dat kan men overal, bidden dat is goed zijn voor zijn*1 evenmens, daarvoor hoef je niet uren in de kerk te zitten!
Laat mij een vraag stellen. lndien wij menen te kunnen volstaan
met dit ’indirecte’ geloed, hoe verklaren wij dan de houding van

ii[Li
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ons Grote Voorbeeld ' I I ' - .
.

met goed maa$?C:(':$I:Un$6gd(Ij<l Igihileen h/Zlek dag bbezlg was Zo noemt Vlatioandm II, de insteIIin9@_n, ‘die Qeheel OD de be-

bracht, dus in direct trail |Ind_ge ad door- soIhouwIn9 zI_Jn,9erIoht van een geheimnisvolle en apostolische

Ook het uiterluke . n Ien_ 'I'II’IS’EUS vruchtbaarheid. (Perf. Qaritatis, art. 7).

ac 'V'te't als het e"'9 n00d- II Er wordt hard gewerkt In deze wereld, maar: God is het die was-
f I ns St -Paulus en daarom Is de biddende MozeszakeIi"ke had ezi " .- - .. I

|evenJin de grg0tS?:'V:3g'OrI;'énZ?d ‘#96235 Jglen van Znn aardse dom geet v0 9e .

idden, durfde beve/Zr oorgebracht? ’ op de berg’ nog steeds nodig en mO9en wij de dagen en naohten

Iaffe houding, eenJ almachtsn, Va; Is maar een door de oontemplatief gevuld met gebed geen verspilde tild noe—

kan daamm Igel a, er, Die alles men. Nog steeds Is de 009st groot en zijn er maar weinig arbIei-

p e ' as het d“”eCIe Qebed \/an ders, maar denken wij er aan, dat de Heer niet heeft gezegd, dat
II het werk moeten, maar weI: Bidt de I-Ieer, IChristus dan ook I ff '

ten WU het woordesgn aH:mZ(eIlfd|dg tegenover de vad'er en mOe— g
We daamam a en aan

an maar V9'”9eten- Z0 ZUIII 99 I
dat Hij werklieden zende.’ God wil gevraagd zijn.

gidden. . . . Onze Vader. . . .?’
ou de I-I. Kerk ooit een H. Augustinus hebben gehad, als er niet

Het conteImpIlatief Ieven vergeleek Iaatst eens |emandzeer raak

met een stopcontact, dat stII ergIens In het duister IS aangebrao t, I

d t or de doorstroming van Iicht warmte en kracht.een biddende I\/Io '
. |

niet; 'Vraa9t en 9neCiuII/a3e?kerIYe::E2? En beloofde Chnstus Elf maar at mfg V0 I
’

I - J9 ' V; Indien ooit het grote stopcontact in de Kerk: het oontemplatiet
' ' d 't it-Het sociale en act‘ I I

-

men Voelt met Zeg 22;“ “(;?rc_I;[ te%e"‘W°°Id'9 be|<Iemt00IHd en Ieven werd uitgesohakeld, hoeveel Iichten zouden er an nie u

templatieve ingitrgujgtisgngeduid t.o.v. het con- I, gaan in de Kerk en de wereld? I\/Iaar Iuisteren wij nog eens, Wat

(anti-$°¢|aa|) en 690- . de Leiders van Gods Kerk erover zeiden.
’ I ’ 1924 Wie In de Kerk zich wijden aanistisch (niet t I‘ I - - . ,

gravel En tOZEOfe€k';Z|;dZCgiej) ;Tl'QSZ,'n$ 9em'naCI_1’E _‘,/I/OFCII (W-HI-I ii
Pius XI in Umbrati em van :

S In 3901188 Christi! van I2 nov. I het heiI der mensen dragen veeI meer bi] dan anderen, die de

d h n uiterIi'ke b€CIF|_jVlgI'I€|CI bebouwen AlsI950: 'D€I”I’I I d' II I

.

haar‘ mepm; ‘ézhefngg 63": S|<;tzrustersII/veI te overvvegen, dat akker des Heren oor u J I I

.

pas °'s°h '3" I zij immers de overvloed van de goddelijke genade niet van de

I d kker verkri'gen dan zouden de evangeiische ar-De contemplatief t kt ' - --re zich terug om zich geheel te wuden aan II
heme over 9 a J

k 0 sten.de Heer m I
' - -

’ aar Om z'CI"' 2° JUISI 99h9@I 00K V001’ ds msnsheid in I
beiders zeker niet zoveel vruohten van hun wer 0 g ’ ‘I

te zett . H _en oeveien komen door de drukte en de veelvuldigheid
h document aanvan hun da eIi'k I‘ h I - -

met de Heeg éaZ?OI?n'Cbig€tn’d:'Zt to}: een I'u$I'9_bIddeF1d COHIHCII En Paus Ioannes de Goede? In een gesc reven
esc ouwende zIeI mede namens I de Generaal der Cisterciensers drukte hij zich aldus uit: 'Het {I

IIII*
I O t is het kostbaar in Gods ogen, kost-dezen. Zij draa t h I

I
Zo is de contegnplggeiohiineen ntoien VOW de Ha?“ I Cantemplatief Ieven ’ Wa

en e en Van een h'emamaa|$- 4 baar voor de Kerk! Het vormt een van de fundamentele structuren
h ' nwezi bi‘ al de fasen van haar twintigDeze stiIIe kIooster »

. a

naarSd\éa ggebedd staan er als vuurbakens, die ons van de Kerk- et Is aa g _j

C en e Stad’ Wear We auen eens IIOIJGFI I eeuwen geschiedenis, altijd vruchtbaar!’
. . . . |

d fonderin van de contemplatief sIuIt het vitaaI39 9eI’aI<e- D6 eschatologische gerichtheid die het Ieven van O neen e az 9
ieder ohriste t I

.
' . .

I I I I

n moe kenmeike, WOFOIII QIOOF de C0IIeFTII>|8IIIsI‘ WsI Ii contact niet uit: ’Afgezonderd van de diohtbevolkte stad, maar

I I ' t d naar de harteklop van de I\/Iystieke Bruid vanheel bi‘ d b kl -

Jzon er e emtOOnd' ’
pieteitvo UIS eren

I

I Ghristus.’ Aldus Paus Johannes.
I I I

I

In deze t‘ " -- I

zielen ziJ'Chnr€II5el§II3 2/aartfmes Schunt te Wankeleni maeten er
Wwen en 'b1dden hgnsdve a3_'_" de Voeten Va" de Heel’ ver— Laten we als laatste nog een woord van onze huidige Paus aan-

I

Ie SIFIJCIQII, al"1d6r‘S zouden de Iosge- voeren, dat hij riohtte tot de Generale Kapitteis van enkele

I964 en waarin I’II_j CIUIGIGIIJK te kennen geeft,slagen Ikr ht I ' I
I

O0 voor daze 9ebed$9I’09I09I"I haar dat hi_j onder geen voorwendsel de opinie wil Iaten wortel schie-

d' b eert dat men de voornaamste zorgen moet wij-diepste waarde ' "I -

in Iggisiitggpgggsaéigok In de Kerk van vandaag, schieten. Ie ew I,

'  

den aan de uiterlijke activiteiten, terwiji men de zorg voor de

III‘ II
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of de geest van onze tijd en de noden van de Kerk zulks zouden
vereisen.
Die vurrige werk:zaa~m-heid en de zorg voor het geestelijk Ieven,

1

/

J

!

V 5}

{I Iinnerlijke volmaaktheid naar de tweede plaats zou verwijzen als {I

wel verre van elkaar te schaden, vragen om zeernauwe eenheid
zodat ze beide altijd voortschrijden met hetzelfde ritme en de-zelfdestap. Als de activiteiten vurig zijn, dat dan ook de ijver
voor het gebed vurig zij.

i

<‘

q

\

. ' - hap, t , r van de protestantse monmke 9emee"$°En is er wel ooit een tijd geweest, waarin de aotiviteit zo groot Roger Sch“ Z pm)_ , .. . .. . , . - ' dans le plura_

' h ft |n z|n meuwe boek Unammltewas, dan |n de onze? Laten we ons dan verheugen, dat er bi] al m Taize’ Sc "J Jdie actie, bi] al dit uiterlijk apostolaat, ook nog stille burchten zijn
I Mme,‘met mensen in gebed; zielen die weten, dat er naast dit uiterlijk

apostolaat ook nog een innerlijk moet zijn. Door ons geloof moe-
{

\

3

\

s

\

. - - ' ' Evan-, * --
n d mensen d|e de u|tnod|g|ng van hetten wij erkennen, dat wi_j apostel zijn, niet zozeer door onze uiter- Erligugmteagcetgwggg 1/gan huis en kmderen niet meer begnylijke bedrijvigheid, maar hoofdzakelijk door onze deelname aan 96 .. --

A langen naar voh, A -
x en! Daarbg doen zu dan beroep op een \/er

7

Poestt gebed en het offer, waarmee phrlstus de wereld heeft ver- Eomen menS_zU.n iets Wat niemand iemand anders mlsgut, -
Moge het geloof in ons steeds sterker worden, dan zullen wij het

Qwe-,7

.. . n
alsof er geen mogelgkhend bestond volledlg mens te zgn In ee

.
' Iijk ware:

’ than dan , en meer nog, alsof het le’! m0Qeoontemplatief leven weer op zijn echte waar"-de weten te so-hatten !eV§g,r:/igvg doeuvegkleer-|i‘J'4|(1te Christus naar buiten te dO€ Ult-en inzien, dat deze stille oasen van gebeld meer dan ooit in onze ‘- mgejaagde en van actie-bruisende wereld, niet alleen nuttirg, maar

-1*i‘d‘"“

E

- - - r zonder Hem ongevoe—stralen, d|e |n ons blnnenste, hetgeen da
. k |"k bli'ven, vermenselijkt.

zeer nodlig zUn'
g tit §iJ:?L|Oi:’9cnh:tn kcerntnczzglfnvaenUdezc?l'ljris’ren volledig te zijn gehuma—

d MARIA EMDNDS
- h" td kt da’: een geestelijke keuze hem minderPriorin Benedictinessen mzzriaifrziegt

oe’ Oud hu Ook is, de nodige herzieningenTegelen
5 ’ ’

@/@

\

r ;

J

1

\

..<._(A-5;s_=i-nug-

6

aan te brengen.

-
r f.

M pl om her ja-woord dat deze eens ga
lemgnddig If/laanchztijfwe vveertpfenrlcirnis weer tot aotuele werkelijkheid ‘Ceop e

_;_nak|en-? H vriendschap iedere daad waarbij hi] niet aan ZiC‘hZe|foa s |n ...e ‘

-'4 - ' t G ds vr|end-denkt, de mens verheft, zo verheft |n het oehbaa O

Zchacljp de
V0||e¢|ig mens zijn, zouden zij minder menselijk

Qu Sn Zgen die door het celibaat dat zij om wille van Christus
Ziin’ ege ' o enheiden om Hem alleen beleven, g_eroeP9"\d Worizglitit beeegrupzn
zonder beperking, t0t_een d'eP9aan gne J

iedere situatie en van ledere medemenS-
Waarom die onrust onder de ohrnstenen?

.
' d WordenO Kerk van Chnstus, zou 1|; het geseoularnseerde oor

geestemke verS||apping, het kleurloze oord van aanpa 9
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aan de wereld, en zodoende beroofd van de tekenen der ontmoe- aan het goddelijk leven der Kerk, die in de wereld niet van de
3 <

122% gelimierogferlietzoine, een smaketloos zoutg
3" wereid is en deze beweging volgt daarbij de aantrekking ‘van

een s ' t- _ _ __

ilnk ar en S ereotlep eel?! van de Chnste 1;
Christus, het hoofd van het menselijk geslacht.

U e gemeenschap, tot een oord waar de mens niet Ian er eroe- i

g g Y D»e~-andere -beweging trekt alles omlaag, wat ion.,det.wereld toe-pen wordt tot een veeleisende en stoutmoedige zelfverloochening
Om ZUH medeibrtoeders door een tastbare daad in zijn |eVen te behoort aan de Vorst dezer wereld, het hoofd van alle slechten.
laten vvetfn, dat hij uitziet naar Gods komst en hen te verzekeren In de onderwerping aan deze twee nnerlijke bewegingen moet
Va ' I I ' " i . . . . ..n een egenwoordigheid waaraan met te tw|_|fe|en valt, de te- I men de reden van de voorultgang der geschedems m de tud
genwoordigheid van de Verrezene?’ __ _

zoeken. Op deze Wi_]Ze worden de l’l16S6|l_]ke dmgen aan een

steeds sterkere spanning onderworpen, tot tenslotte het materiaal

stuk begint te gaan. Zo ook groeit het onkruid met‘ de tarwe. Het
000000000000000-o0000000000000000000¢000010000000 o00~o00000000000000e0000o0000¢00oo0000000

_ _ _ d h k _t I
I 83

1

I

kagoitaai der zonde neemt heel de hastorie oor oe, e ap

der genade eveneens en overvloedig. Naarmate de geschiedenis

de Antichrist naderbij komt en in heel haar zichtsbare structuurI I
-Id ' veranderingen ondergaat, weike zijn komst voorbereiden; in die

J » mate nadert zij ook Hem aan wie de Antichrist voorafgaat. Onder

——-0- ; diezelide keten van aardse gebeurtenissen verbergt Hij het heilig

I " b k’Th '  -~ - M

tgdfygjgriedoor (gntggtgztznfiilnlgtgn Z£].nD€§Z§:n§ Zoorl Onze " leven alles zo gecombineerd, DAT DE WERELD SPOEDIG AL
- - / - , r ss -

" 6 Om i LEEN NOG MAAR voon HEILIGEN BEWOONBAAR ZAL ZIJN. Mstrieeks 1950) verhaalt Jacques Maritain hoe met twee

1

iwerk, dat Hij temidden van de zijnen verricht. Daarom schreven

wij: ’Tegenwoordig heeft de duivel in zijn bestuur van het aardse

ilndere wij8g€l‘<-in 8811 gesprelc voerde, n.l_ met Nicolaj Berclja- De anderen zullen meegesleurd worden door de wanhoop of lager
Jef en Peter Wust. Zij vroegen zich af hoe twee ellcaar tegen- 5' valien dan de mens. De tegenstrijdigheden van het menselijk
sgrekende feiten te verlslaren waren: het feit, dat de moderne
hzstorze, naar een woord van Berdjajef, nieuwe middeleguwen
schzgjnt in te gaan, waar de eenheid en de universaliteit van de
christellce lcultuur opnieuw gevonden zullen worden en clan
cle gehele wereld omvatten en het andere feit, dat de algemene

§~'=:=u:£-=4%9v—_—¢=

leven zijn te zeer op de spits gedreven en de stoffelijke Iasten te

zwaar geworden. Om te bestaan alleen ai, moet men zich aan te

veel valstrikken blootstellen. De christelijke heldhaftigheid zal

eens de enige opiossing van de levensproblemen zijn. Omdat God
beweging van de beschaving de geschiedenis meer en meer in echter zijn genade naar behoefte schenkt en niemand boven zijn

de rwhtmg van de Antichrist Smwt' krachten laat bekoord worden, zal men ongetwijfeld de ergste
Maritain hee t er het vol end t d ' _

-- f g 8 an waar Op' Ik (meer nu let fase in de menselijke geschiedenis zien samenvallen met eenterlyk :

’ I I I I I ‘ A‘|k dek, dat Zl¢|1 In leder PU"! Va" de Qeschiedems twee inner-» hervonden eenheid en universaliteit van de christelijke cultuur.
hike b9We9"19e" kruisen he" daarin ieder °9e"b|ikke|ijk ¢°mP|ex Deze eenheid echter. . .. zal eerder doen denken aan het leger 0

aangrupen: z der sterren, waarmee de hemel bezaaid is, dan aan een versterkte

Eé" beweging "ekt a"e$ °m|1°°9, Wat in de W@I'6|d deeltheeft ’ burcht, die temidden van landouwen oprijst. Toch s een dergelijke f

‘ ii
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bloeitijd van heiligheid. . . .’ (Primauté du spirituel, p. 124). it
0

Het is dus waar dat wij naar de middeleeuwen gaan, naar een
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eenheid daarom niet minder werkeiijk, maar in plaats van ge- $8 dd?" van de mensen» in "/vie’ dienst my ha" Pf"i@$t@"$Ch§P
¢Qm;em|»ee|—d is zij diffuusj stellen, voor sommtgen het Jutste uztztcht op de dtngen dretgt

KI. te verduisteren.’
brengt onder hun aandacht, dat het ’edelmoedig beleefde

V 1- M - - 9 d -- - celibaat’ zeer efficient getuigt van het primaat van het Rlcoor ons zgt arttatns ezer dagen verschenen (lyvzge)
publilcatie ’Le paysan de la Garonne’ waarin de grote wzjs— God? Waar men tegenwoordig m"eiW‘ een Onherroepelijke9.. . . . . . " t-, ~ rdt htschezdtn en voortdurend toe-geer als ’0ude- leek’ zyn -zeer Ilcrtttsche vzste geeft op~de“hu2~ Uerbm ems aa',7'.m.m ’ waar ec g

- nem-en en er In on e mensen een an st valt te constateren omdzge wereld. J J g g

5

4

1?

zich voor het apostolaatsweric in te zetten, hoezeer lean clan
juist de authentiel-ce en edelmoedige trouw van de prtester aan
ztjn celibaat een steun voor het leven betekenen.
De troaw aan het celibaat brengt onmiskenbaar vaak moet-
lijkheden met zich mee. Maar een lange ervaring heeft cle kar-
dinaal geleerd, hoe enorm de moeilljkheden worden voor hen,

Post-celihatair leven diet he
n

Y1 Het opgeven van het celibaat is altijd een reden tot ergernis
voor wie er getuigen van zijn en ii-c lean zeggen - na een 40-’Het opgeven van het celibaat is altd een reden tot erger- .' . I . ’

. U . ll O ‘ms voor wze er etuz en van zt n en tic lean ze en - na een
1 .. e.

. . . g g .. J .’
A gg . .- X van lgden voor hen, dte het vaarwel zeggen.40-Jartge btsschoppelylce ervartng - zonder uttzonderzng

r

een bron van lijden voor hen, die het vaarwel zeggen.’

3

Overigens tracht de Kerk, sedert het Concilie, barmhartig to
KARDINAAL FELTPV zijn tegenover clit lijden, maar vraagt _ons opnieuw met

De Tijd van 29 okt. gaf een verslag \M/an een toespraak van kardi-
naal Feltin, welke hij tijdens een onlangs gehouden priester-
retraite hieldz
’Er is sedert het Concilie veel over het celibaat gesproken. Men
heeft het voorgestelcl als ,,D‘e” brandende lswestie van het
ogenblilc. Dat is overdreven, want de meeste priesters beleven
hun celibaat van harte, rustig en met echte blijmoecligheid.
De reden, waarom Paus Paulas deze lcwestie niet op het pro-
gram van Vaticanum II liet zetten, lag in zijn overtuiging, dat
men een icleaal, clat eeuwen lang het leven van de katholieke

._.-_.--T“%

\

lcracht de celtbaatswet te handhaven, die‘ tmmers zo prachttg
onze trouw uitdrulct aan onze verbintenis alleen aan God te

‘ 912007‘ ons.

kerlc lcenmerkte, ntet tn dzscusste moet stellen.’ sf
Natuurllgjlc Icent de" lcarclinaal de bezwaren, die tegen het celi-
baat worden ingebracht. ’Ik ben niet onkunclig van de vaak

!r

5;‘
A\heftig geformuleerde liezwaren 661: door de christenen zelf. 5‘
‘q

I
P,Ila weet ook, dat het verlangen van de priesters om het leven
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De Sociëteit Dr FIOLET'S 

10 STELLINGEN 

Ter gelegenheid van de onlangs gehouden Generale Congregatie 
van de Sociëteit van Jezus, tijdens een H. Mis in de Sixtijnse 
Kapel, stelde de Paus de volgende vraag aan de 200 afgevaar-
digden, 

'Wilt gij, zonen van Ignatius, strijders van de Sociëteit van 
Jezus, e.k heden en morgen en altijd zijn wat ge vanaf uw 
oprichting tot op deze dag voor de Heilige Katholieke Kerk 
en deze Heilige Stoel geweest bent?' 
De Paus verklaarde, dat deze vraag overbodig zou geweest 
zijn als er niet berichten tot hem gekomen waren, waar-
over hij zijn verwondering en in sommige gevallen zelfs zijn 
pijn niet kon verbergen. 

Enkele gevallen discrimineren ten onrechte gauw een ras, maar 
ook een religieuze congregatie. En 'enkele' gevallen zijn het in-
derdaad maar op de duizenden leden van de Sociëteit, die door 
de eeuwen heen haar bijzondere trouw aan de H. Stoel heeft 
bewezen. 

Van de 10 stellingen, welke dr. Fiolet zei te willen aanplakken te-
gen de deur van pastoraal concilie, verontrusten - wij zijn toch 
immers verontruste katholieken - er ons voornamelijk twee: 

• 
■   de effectieve erkenning van de eigen waardesen het volks-

eigen karakter van de locale kerken, waarbij het primaat-
schap van de bisschop van Rome slechts functioneert in 
collegiaal verband, als instituut van een dialoog, ter legi-
timering van het eigen autochtone kerk zijn; de beleving 
van de eenheid van de kerk in rijke pluriformiteit van loca-
le kerken; 

■ een Bijbelse heroriëntering van alle dogma's van Maria. 

Dr. Fiolet pleit voor locale (landelijke?) kerken, die autochtoon, 
de baas over zichzelf zijn; voor een rijke 'pluriformiteit', dus voor 
véél soorten kerk; hij wil de. Paus niet meer zien als de Opper-
herder, die soms zelfstandige beslissingen neemt, alleen nog als 
voorzitter van alle bisschoppen, die gezamenlijk (collegiaal) 
slechts dienen om de zelfstandigheid van de zelfstandige Kerken 
te legimiteren. 
Een ietwat analoog geluid liet, menen wij, ook mgr. L. Rooyackers 
horen. Eveneens prof. J. Groot ('Wilt U dan bij Maastricht een 
ijzeren gordijn neerlaten?' vroeg de protestantse professor Bronk-
horst voor de T.V. aan laatstgenoemde). Drie autoriteiten van het 
Pastoraal concilie, die het 'dat allen één zijn' willen bevorderen 
door meer autochtone kerken....? 

44 

En dan de 'heroriëntering' omtrent alle dogma's van Maria. 
Her-oriënteren, ja, maar laat het westen zich dan orient-eren op 
de Orient, voor wat de bezielde Maria-verering betreft. 

J. A. 
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vi» * 10 STELLINGEN
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Tern gelegennueidi van de onlangs gehouden Generale Congregatie
van de Socletelt van Jezus, tijdens een H. Mis in de Sixtijnse 4

Kapel, stelde de Paus de volgende vraag aan de 200 afgevaar- I

di den: I \/an de 10 stellingen, welke dr. Fiolet zei te willen aanplaknken te-
Q 1 gen ole deur van pastoraal conoilie, verontrusten - Wl_j zgn tooh
,Wl-It gig]-’ Ignatius’ stryders van pd-8 Socié-teit mm

an immers verontruste katholieken - er one voornamelijk twee:
Jezus, ook heden en morgen en altrjd zijn wat ge vanaf uw §

: d ff t‘ k nin van de ei en waarde en het volks-oprichting tot op deze dag voor de Heilige Katholieke Kerk 3 e 9 9° ‘eve er en 9 9
d H 'l' S 1 1, 9’ eigen karakter van de locale kerken, waarbij het primaat-en eze ez zge toe gerweest ent.

De Paus verklaarde, dat deze vmagg Overbodig Z0” geweest schap van de bisschap van Rome sleohts functioneert in
zpjn als er niet berichten tot hem gekomen waren, waa,.__ collegiaal verband, als instituut van een olialoog, ter legi-

" " ' ' - -- timering van het eigen autochtone kerk zijn; de belevingover hy zyn verwondermg en zn sommzge gevallen zelfs zqn ,.. . k b
1, van de eenheid van de kerk in rijke piuriformiteit van loca-pyn nze on U87‘ €7‘g€l”L.
»

5 le kerken-
Enkele gevallen discrimineren ten onrechte gauw een ras, maar ! een BUbe|$e he"°Y'iénte"i'"'9 \/an alle dQ9ma’$ \/an Maria-
ook een religieuze congregatie. En 'enke|e’ gevallen zijn het in- g

r - - - . ' I ' I I I d l'*k ?) kerke die autochtoon,derdaad maar op de du|zenden leden van de Soc|ete|t, d|€ door 1; Dr F'°|et Pew VQOF 0936 (an e U 9 n1

d h h b" d t d |-|_ gt | hemct 1 ole baas over zichzelf zijn; voor een rijke ’pluriforrniteit’, due voore eeuwen een aar Uzon ere rouw aan e oe
beweZen_ veel soorten kerk; hij wil de Paus niet meer Z|€H als de Opper-

15,‘ herder, die some zelfstandige beslissingen neemt, alleen nog als
T voorzitter van alle bisschoppen, die gezamenlijk (collegiaal)
i slechts dienen om ole zelfstandigheid van de zelfstandige Kerken

te legimiteren.
V Een ietwat analoog geluid Iiet, menen wij, ook mgr. L. Rooyackers
! horen. Eveneens prof. J. Groot ('Wilt U dan bi] |\/laastricht een

i_jzeren gordijn neerlaten?’ vroeg de protestantse professor Bronk-
horst voor de T.V. aan Iaatstgenoemde). Drie autoriteiten van het
Pastoraal conoilie, die het ’~dat allen een zijn’ vvillen bevorderen
door meer autochtone kerken. . . . ?

NH»
En dan de ’heroriéntering’ omtrent alle dogma s van Maria.

* Her-orienteren, ja, maar Iaat het westen ziclh dan orient-eren op
de Orient, voor wat ole bezielde Maria-verering betrefrt.

J. A.
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Vlieuwe Litmrgie

Wat velen vvantrouwend doet staan tegenover de ’nieuwe Iiturgie’, Schenkt de glazen’ waama m hmllg? gemgensehapd mg el-
is niet ole Neolerlandse taal, nooh de vrijheid die velen nemen om ‘Y k_“_‘” gggeten '9" 5edr0n_ken wmfdt m mmm van e elf?’
alles in eigen vvoorden te zeggen, - maar wel de verdoezeling of

M Hwm“ valt ee"'_k°rte ‘mite welluiht gOed' E8” Onzertuqckig
weglating van liturgische teksten, vvelke direct het geloof raken. "mag van een kmd of het plotsfilng weglopen 3; at rm Q‘
Ziehier bijv. een ’aangepast' Credo, gebruikt in de jongeren-mis Z8" Wm d8 '3f?l@f00n lwert erln]. Dan sluzi va~.er meg eegn
Van de St__|_idWina_kerk te 'S_Gravenhage;

5' gebed. De pmester lean zn een zegenwens zzjn ezgen ge ac 2,-

ten leggen. Na dit half uur van gemeenschap rond brood en
wijn kan de maaltijd warden voortgezet met alles wat een
feestmaal te genieten geeft. Het gesprek lcomt los. De ge-

;..,J.-<_>.».4_-—

8

Ik geloof in de ene Cod, de almachtige Vader, Schepper van 1,hgmel en aarde . f zellzghezd kent geen tyd. -

en in één Heer Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God .. -.. . ’
 

Y ' A t t h . D ar |sHg heeft, om wzlle van ons mensen en om ons te redden
IA ’ Vooral dat ha|f__uuH€J_e mnd '°'"°°9',e“ WI-In ’ doe b emd a i.nmet ans het lgven gedeeld
5; geen woord latnn bg. Dat het alleen maar gewoon roo en W_]

= - ~ - " _ ' ~ " b" b ht.Hy is ggkrm-S1-gd U00], Om en Uerrezen Op de derde dag |s, wordt ole eucharlstne vlerders op deze W|_jZG goed Uge rac

lie geloof in Zijn heilige Geest die over ons is gekomen Q I

en in wie wij mogen delen.
H

Ila geloof dat deze geest de Kerk leidt en bestuurt K

Het 'incarnatus est de Spiritu Sancto ex |\/laria Vir’g*ine’ is uit dlit ‘

Credo verdwenen, evenals de Verrijzenis van de doolen.

~'-_§q;~_~§

tetdat Hrj het aanschn der aarde zal vernieuwen, Amen. _"._" W
'

A 1

1

I

\

H

in ‘H!
7

Het kafholieke weekvblad ‘Het Noorden’ van 5 november j.I. wi_jo|t 5
ii

een pagina aan een soort liturgie voora de eucharistie-viering in
de huiskamer: geen kelk, geen aparte hosties, geen Iiturgisohe
gewaden- het eigen servies en de eigen wijnglazen Worden ge-I

‘Mi
bruikt. We slaan een stukje van ole woord-liturgie over. . . . ' " M

‘ L

schaal brood‘ en de karaf wijn binnen. Vader nodigt de
_

priester uit Christus’ gebed over brood en wn, zoals het H09 Onwetender hoe dOgman§Ch€T'
zei ter verlcondiging van Zzjn dood op de avond voor Zn

\ . 1 -.. . .. h" A ‘t d I e kunnen tarekken: Hoe ond0gmat|—
leyden’-ate bidder,“ Deze Qlnon kan dus heel kart I-jlyvem Het

A giljilerzonloe Iigtler-w?efeOnndCegS|Dat ’beter‘-wetende’ is eohter geen
mstellmgsverhaal zou mgebed kunnen warden m een kart fraai ,NederIands Het Nederlanols idioom kent daarvoor aileenlof en smeelc-gebed.

V; '

Na het Onze Vader deelt dan de priester het brood en de uitdrukking ibetwete
1

‘H
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NEWMANS GELQQF
A Geestelijk minimaiisme

% I

1

\

-km

\/an de ene kant kunnen we one verheugen dat we in Nederiand
’n progressieve pers kennen. Z0 weten de kerkelijke leiders - wat

-lk ben besll-st niet van plan Om main Oren en mi]-n hart 58 er onder het volk leeft. I\/Iaar van de andere kant, vraagt men zich
some at - Quo vades?’ is het een groelcnsls dle we hler door-~sluiten voor well-ce verklaring van de H. Kerk ools, die is ge-

A

geven ofwel door een uit-drulclcelijlce definitie ofwel door de Q}; wake“ of 99? Qe|e'de|'Jke Verzumrig naar Q?“ 9eest§I'Jk'fT"'?'ma:
heldere stem van der traditie in haar scholen, haar bisschoppen
en gelovigen. Met heel verstand stem ik in met der stem
van de rooms--lcatholielce Kerk als het onfeilbaar Godsoraicel,
overtuigd daarenboven dat zij de grenzen ean ha-ar eigen

4.»,

Iasme? Een pnnlnk voorbeeldvvan dat laatste IS het artnkel an Dux
van dr. J. Buck, getiteldz ’P’riester Worden in de nabije toekomstt’
Wat ziet dat er schraal en somber uit! lk kan me indenken dat
een student (seminarist mag men niet meer zeggen) het Iaatste

Mm dat zi. ebiedend ermachn. [um -be8liS_ restantje hoop dat hij neg had om priester te Worden, Iaat varen
g ’ J g ' pp

M g E? vvanneer hi_j dit zo louter op het ’diesseitige’ afgestemd artikel 11sen wanneer en in hoever onfeilbaar is en wanneer geen it .

.. . t heert doorgevvtorsteld.opdraoht heeft om te sprelcen. Als zy iets tot dogma verlclaard
3+ _

Het gaat met op hier alle tot reactie prikkelende naturalistiseheheeft, op welke manier clan ooh, is het voor mij voldoende. Us visieé t H ’ E. . ht . H t t k
omhels en aanvaard het met een bereidwillige en blijcle alcte * e Wee eggen en ls er ec Iler Z0 In a9ran.e egenspraamet de algemeen aanvaarde kerkelnke leer dat lk met kan nalaten
van gelO0f' En Ooh Wat de toekomfist betreft’ heb ik ha waste fl: daar te en 0 te komen. Vol ns dr. B. is het voor een leek

, V /l » " ‘ll: , _ _ g p, ,voornemen alles te ge oven wat at] oolc zal zeggen, evengoed d . d t d t 7. t t t t ,lscnmlneren aan e nemen a een pnes er 0 een g 0 eals wat zi] gezegd heeft en wat ik als dogma zal herlssennen, § .. . , . , . . .,

. .. 1 he|I|ghe|d geroepen IS. Het |s absurd van een pnester meer teetiengoed als wat ilc nu reeds als dogma ken. . . . . Als zi] dan at, ,vra en (dan van een leek).haar anathema over deze wetenschappelijke bespiegelingen
pig g

‘i ls - ‘k lc't i“'t ,,- . ,1 ... t‘ .ml W Sp”? en en I’ den me dd dz ml gebempfq’ mm”
r van. Zeker er |s maar een chnsteh ke voImaakthe|d, waar we"ht t k'k 1.», " th L414" ' J .“ls H-7 8 doe ’ dan spme Z O0 mun and em“ W’ S Ky *1 ‘krachtens ons Doopsel en \/ormsel allemaal naar dtenen te stre»

Gm eerst at te rekenen met de diseriménatie Daar is geen sprake

bgwstlgt " mm” lk denk met datfht ml gebeuren " dat “U83 5 ven. Doch ieder ’Seeundum mensuram donationis Christi - vol»werd geschapen en beéindigd in eén ogenblilsz, al schijnt de

_..._A_-'4“

gens Christus’ bedoeling (Ef 4 7) Geen twee personen zijn tot

bewiyzen, dan bevestig ilc dat ooic, en wel met een innerlijlce I .h . . E Z h d ,1 (-20-21, 2 “nm. 2, 20).
en Oprec te m§temY”ng' n Zoa S wg am wow "we en 3e‘ 5” De grootste blunder is wel, dat de preisters tot geen hogere graad
loosen zo moeten wt] aan haar gebod gehoorzamen. Us ben olns

2) _d __ b d d Z ll, van heiligheid geroepen zouden zi_jn dan degenen die zij kracn—
Zyen. at deem’ iwlfgvir Ob Z8 aanvgtar in mfegt fgrsti m'geLn tens nun ambt daarin moeten onderrichten en voorgaan. Dit staat
.w me O . egg O0 SS0 at 8 Oren as on e.rrw 8 on vangéin -ongeveer geli'k met de bewering dat een onderwijzer niet meerJ
m when die er wgl we behorew ' " He’: ls alleen het wetng boeft te vveten en andets te leven dan zijn onwetende en onrusti-
gezag datjk Ran herkennen; ‘wa't_betreft het IPSE DIXIT_,mm ge pupilrien. Als men het sacrament der wijding doorlopend uit-afzonolerliyke godgeleerden al sinds lang probeer ils: mi] tetd 1...}; h .. ink . ht” schakelt, zoals dr. B. dat doet, dan zijn verkeeerde eonclusieson oenavan wat gees e 1] e so ryvers ,,mense i] opzic Onvermijdemkn
I1/O€Z’”/BIZ.

24 mei 1861
JOHN HENRY NEWMAN

l

i

Juist door zijn innige verbinding met het hogepriesterschap van
Christus en zijn bediening der saeramenten, bijzonder de H.
Eucharistie, is de priester volgens St.-Thomas verplicht tot een
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nog grotere heiligheici dan de kioosterlingen die geen priester I Dan is daar als derde stem het ’Decreet over het ambt en het |e—

zi_jn (|i.2.q.184, a.8). Door het concilie van Trente wordt deze leer V9" \/an de Pi"i9$T9i'$’- " Na 9" OP 99‘/V926“ tie hebben dat de Priest
bevestigd (Sessio XXII, de Reformatione). Vanaf Leo XIII is er te*'$ '9" de mensen 999°11'19" en aan99$te|d Z51" 179" beh0eVe Van
geen paus meer geweest die, hetzij privé, hetzij publiek, niet op ' hun V9Th°Udin9 mt G99’ (Heb? 51 1), iezen We in het €9FS’€e
deze plicht uit=drukke|ijk gewezen heeft. Bi] gelegenheiid van zijn h9°1°d$’EUk= Hun dienstwerk Zelf 9181? OP een $i3e¢ia|e titel dat Zij
gouden priesterfeesi; heeft Pius X in Zijn ’()pwekking t()‘|j de gees- ‘ zich niet conformeren aan deze wereld, maar hij eis-t tevens dat
telijkheid’ dit in den brede besproken. Het kerkelijk wetboek, dat , ZU in de Wereld Onder de mensen leven en ais goede iherders hun
momenteel _zo indiscreet is, dringt er expressis verbis duideiijk SChaPeF1 leren kennen.'
Qp aan (gangn 124_123)_ De encyclieken ’A@| Qathglici Sagerdotir De concilie-vaders wijzen er in het tweede hoofdstuk op dat de
van Pius Xi in 1936 en ’Menti Nostrae’ van Pius Xli in 1950, spre-
ken oiezelfde taal en de artikeien daarover in oie ’Ned.~Kath.-stem-=
men door Feron en Van Deursen zijn nog steeds actueei (N.K.St.

’ ii

priesters hun gelovigen moeten helpen ’om tot een steeds vol-
maaktere geest van gebeoi’ te komen. Hoe zullen zij hierin slagen,
als zij niet van hun eigen overvioed kunnen geven? Als opvoeders

1936, p. 161; 125; 321; 1937, p. 129; 1951, p. 33). in het geioof’ zal de vernieuwing in de Iiturgie weinig uithalen als
BU" al deze bronnen Zou men nog kunnen Zeggen; ’[)at was \/|’Qe- £1 de priesters ole mensen niet opvoeden ’tot een volwassen chris-
ger wel goed, maar nu is de werelol zo veranderd. Dus ook het 1;, ’E@d0m. Niemand kan geven wat hij zelf niet heeft.
bee|d van de priester moat veranderenj Ten dele is dat waar, Piaatsruimte laat het niet meer toe, maar tai van teksten zouden
what zijn werkterrein en werkmethode betreft, maar niet Wat zijn uit dit en de andere documenten aan te halen zijn, die alle in de-

Q

i

1mgeestelijk leven aangaat. Het tweede Vatioaans concilie spreekt Zelfde richting Wijzenz ’Duc in altum - zoek het hoger op! Dr. B.

in dit opzicht dezelfde taal. Princiepen veranderen niet. heeft deze bronnen zeker niet gelezen? Anders kan ik me niet
1

1

El
ii

inolenken, hoe hi_j zo’n (naturaiistisch) artikei heeft kunnen schrij-
ven. Of durft hij ook deze decreten met een boud gebaar van de

*[) U C |N A |_ T U M’ tafei te vegen, met Denziger en de Codex?
Met een laatste aanhaiing wil ik van dit document afstappen:

in het decreet over de opleiding van de priesters (IV, 8) iezen we: ‘L '|\/lal’ ’Eel”WiJ'| ZU (C19 |OFieS’EeFS) in de Werelid \/el”keI’9n, m0e’Ee Zij
’Laten de studenten iiever leren naar het Evangelie te leven, zich 10611 a|iiJ'0| \/00F 09% h0Ud<-En, dat ZU. \/0196118 het WOOFd van de
te vormen in geioof, hoop en liefde, zodat zij in de beoefening Heer, niet van deze wereld zijn.’ Daarom dringen de vaders aan
daarvan zich een geest van gebed eigen maken en zo de kern, ih op een goed verzorgd gebedsleven en wordt de dagelijkse vie- I

het hoogtepunt van hun roeping bereiken. . . .’ Aan het slot van ring (van de H. Eucharistie), die ook dan, als de gelovigen er
cie zesde paragraaf krijgen de studenten na hun studieprogram ,1 niet bij tegenwoordig zi_jn, toch een daad van Christus en de Kenk
nog deze wenk mee, dat hun ’grootste kraoht’ in de zielzorg cie is, met klem aanbevolen’ (K. Arch. 1966, k. 973). Dat is heel wat
steeds weer vermelde bovennatuurlijke huipmiddelen zullen zijn. 4; anders als door de week z'n kerk maar te sluiten.
in een der noten (47) wordt er de aandacht op gevestigoi, dat ver- i 1 Helaasi Gezagsargumenten slaan tegenwoordig sieciht aan. Niet
schiliende pauseiijke documenten van de iaatste tijd waarschu- voor niets heeft de paus onlangs kort aohter elkaar tweemaal ge-
wen, dat het bovennatuuriijke doel en ole middelen daartoe tegen- sproken over de eerbied voor het gezag en de gehoorzaamheid
woordig onderschat worden. Het gewraakte artikei in ’Dux’ toont aan de kerkelijke leiding. Een psychiater, een socioloog worden
dit QnQ|"n\/\/Qnden aan eerder geaccepteerd, dan zuike uitspraken van de hiérarchie
De ’Dogmatische constitutie over de Kerk’ (IV, 28) - ik citeer zo voorai als zij niet in de lijn Iiggen van de neo-modernistische
kort mogelijk, want heei dat nummer gaat over de priesters - ’Zij idesén.
mogen nooit vergeten dat zij in hun dagelijks gedrag en bezorgd- 1

heid, aan gelovigen en niet-gelovigen,» aan katholieken en niet- C H R I S T U S S P R E E K T

kathoiieken het ware gelaat van de priesterlijke en herderlijke
bediiening te vertonen hebben’. . . .. Maar misschien heeft het woord van Christus nog enig gezag.
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Bad onze Hogepriester in zijn afscheidsrede niet voor zijn pas-
gewijde priesters? 'Ik heb hun woord medegedeeld en de wereld 
moet niets van hen hebben, omdat ze er niet in thuis horen (om-
dat ze niet van deze wereld zijn); evenmin als Ik. Dat U ze uit de • 
wereld wegneemt, vraag Ik nieL maar wel dat Gij hen bewaart 
voor het kwaad. Want ze horen niet in de wereld thuis, evenmin 
ais Ik' (In. 17, 14-16). In dat hogepriesterlijk gebed zien we her-.  
haaldelijk, dat Christus Zijn priesters uit de wereld heeft gekozen 
(In. 15, 19) en bezield door zijn Geest (door de wijding), hen toch 
afvaardigt om de wereld zijn leer te verkondigen en te leren 
onderhouden wat Hij geboden heeft (Mc. 16, 15). 

PAULUS OVER HET PRIESTERSCHAP 

Om te sluiten zou ik nog even willen wijzen op de pastoraal-
brieven, waarin Paulus zijn assistenten in de zielzorg, Titus en.  
Timotheus- een gedragslijn voorschrijft, die boven de lijn ligt van 
de overige mensen. 
Timotheus spoort hij aan te zorgen dat hij zijn eerste ijver (van de 
priesterwijding) niet laat verflauwen (II.Tim. 1, 6). Hij moet zich 
ook in acht nemen voor verwarde ideeën en de zucht naar geld. 
Voor 'een man Gods' betaamt zo iets niet (I.Tim. 6. 11). 'Bij dat 
alles nuchter blijven, werken zoals het een diaken past en zich 
geheel aan zijn taak geven' (II.Tirn. 4, 5). 
Titus krijgt voor de geestelijke leiders der gemeenten die hij (zo 
nodig) zal aanstellen (zal wijden) een hele lijst mee van deugden, 
die zij wèl en ondeugden die zij niet mogen bezitten (Tit. t, 5-9). 
Dat een priester - in tegenstelling met hetgeen dr. B. beweert -
wel degelijk een voorbeeld voor anderen moet zijn, vernemen we 
in het tweede hoofdstuk: 'Stel hun jezelf ten voorbeeld van goed 
gedrag door zuiverheid in de leer, waardigheid en gezonde, on-
aanvechtbare prediking, zodat de tegenstander tot zijn bescha-
ming niets kwaads van ons weet te zeggen' (Tit. 2, 7). 

NOG IETS VERGETEN 

FeitelUk heb ik nog een bron over het hoofd gezien: de liturgie. 
Vanaf de tonsuur tot en met de consecratie tot bisschop, stoten 
we daar doorlopend op teksten, waarin de Kerk haar priesters 
voorhoudt een leven te leiden dat voor anderen een wegwijzer 

en een magneet moet zijn. Faalt dan de Kerk met dit al eeuwen. 
lang te vragen? Neen, Want anders komen we in botsing met de 
woorden van onze eerste paus. 
'Weidt Gods kudde die bij u is. Hoedt haar zoals God het wil: 
van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. 
Weest geen dwingelanden over het U toevertrouwde deel, maar 
toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult gij, als de Opper-
herder verschijnt, de nimmer verwelkende krans van de heerlijk-
heid verwerven.' 

Oudenbosch 	 E. BUYS S.O.C. 

Katholieke Huwelijksbureaus 
Met grote eenstemmigheid heeft het Landelijk Centrum van de 
Katholieke Huwelijksbureaux het rapport 'Hulp-verlening bij ge-
boortenregeling' aanvaard, zo lezen wij in 'Het Binnenhof' van 7 
nov. De d recteur van het Centrum, drs. C. Kuitenbrouwer, tevens 
directeur van het landelijk bureau voor de (katholieke) geeste-
lijke volksgezondheid, was er zelf blijkbaar verrast over; hij gaf 
n.l. te kennen, dat er 'een onbegrijpelijk snelle ontwikkeling in het 
katholieke denken over deze materie plaats grijpt.' 
Dat dank je de drommel, na zoveel radio- en televisiepropaganda 
voor de semi-officiële katholieke omroep. En na het verschijnen 
van de Nieuwe Katechi•smus, de 'veilige gids' 	 
De bureaux gaan blijkbaar 'hulp' verlenen, 'die niet onderdoet 
voor die van de Vereniging voor Sexuele Hervorming'; dat wil in 
gewoon Nederlands zeggen: ze gaan de voorbehoedmiddelen ver-
strekken. 
De vraag, welke invloed een duidelijke standpuntbepaling van 
het hoogste kerkelijk gezag over geboortenregeling zal hebben, 
beantwoordde de directeur met: 'Hoe die uitspraak ook zal uit-
vallen, er blijven motieven om een onbeperkte hulpverlening te 
geven. Ik meen dat de verbondenheid van de medegelovigen 
zwaarder weegt dan de stem van het kerkelijk gezag.' 
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Ofn te sluiten zou ik nog even willen vvijzen op de pastoraaI-
bneven, vvaarin Paulus zijn assistenten Tn de zielzorg Titus en ?

Timotneue een gedragslijn voorsonrijft, die noven de lijn ligt van ‘I
‘t

I0'? m€"Se°1  
-- -- -~ Kathoheke HuwelijkshureauxTlmotneus spoort nu aan te zorgen dat nu Zlj eerste Uver (van de

prieetervvijding) niet laat verflauvvten (H.Tim. 1, 6)., Hi] moett zion ti

ook in aont nemen voor vervvarde ideeen en de zuont naare geld. f

\/oor ’een man Gods’ betaamt Z0 gets niet (|_-|-;m_ 6_ 11)_ BU dat " Met gtote eenstemmigneid neeft net Lanolelijk Centrum van de

alles nuonter blijven, werken zoals net een diaken past en zton Kathoheke Huweliiksbureaux het rapport Hu|p'Verlenm9 bu 9e‘
-

boortenregeiing’ aanvaard, zo Iezenwij in ’|-let Binnennof’ van 7

Titus krijgt voor de geestelijke Ieiders der gemeenten die ni_j (zo -

nodig) zal aanstellen (Za| Wilden) een he|e |U-St mee Van deugdeny direoteur van net ianolelijk bureau voor de (katnolieke) geeste-

olie zij vvél en Qndeugden die ZU niet» mogen bezitten (Tit 1, 5_9)_ lijke volksgezondneid, was er zelf blijkbaar verrast over; nij gaf

Dat een priesijer _ in tegens1;e|ging met hetgeen dr_ B_ beweert n.l. te kennen, dat er 'een onbegrijpelijk snelle ontwikkeling in net

wel degeiijk een voorbeeld voor anderen moet zijn, vernemen we v
kathoneke denken Over deze materie piaats grupt-i ~

in net tvveede noofdstukz ’SteI nun jezelf ten voorbeeld van goed 5 Dat dank J9 de drOmme|- na Z0‘/em radio“ en televisiepmpaganda
gedrag door zuiverheid in de peer, Waardigheid en gezonde, On, voor ole semi-offioiele katnolieke onnroep. En na net vertscnijnen

aanveontbare prediking, zodat de tegenstander tot zijn besona- Van de Nieuwg Katechismus» ‘Ole "Vei|i9e 9idS’- - ~ ~-

* - n
"De bureaux gaan blijkbaar ’nu|p’ verlenen 'die niet onderdoet

ming niets kwaads van one vveet te zeggen (Tat. 2, 7).
voor die van de Vereniging voor Sexuele Hervorming'; olat wil |I’1

gevvoon Nederlands zeggen: ze gaan de voorbenoedmidolelen ver~

NOG IETS VERGETEN stt@kken-
De vraag, welke in-vloed een duidelijke standpuntbepaling van

Feitelijk neb ik nog een bron over net noofo! gezien: de liturgie. het h°‘09$te kerketlilk 99239 0\/9'" 99rb°0"tenTe9€‘|in9 Zal hebbent

Vanaf de tonsuur tot en met de oonsecratie tot bissonop, stoten beantW°0rdde de directeur metl H09 die Uitspraak 00k Za| Uit"

we daar dQQrl()pend Op teksteni Waarm de Kerk ham priesters vallen, e" biijven nnotieven om een onbeperkte nulpverlening te

voornouolt een leven te leiden dat vootr anoleren een vvegwijzer t9e\/9" H‘ meen dat de VeFb°"denh9id \/an de medegemvigen
zvvaaroler weegt olan de stem van net kerkelijk gezag.'
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geneel aan zijn taak geven’ (l|.T|m. 4, 5).
nov De dtreoteur van net Centrum, drs. C. Kuitenbrouvver, tevens J;
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DE NIEUWE MORAAL

---O____,

l

i

, ,

D - i ‘Professor Woutors gaf aan, in hoovorro do kijk van do moraaI-i|_| nemen uit e T|_|d van 28 okt. ;.l. onkele passages ovor uit een

L

t Ut - ‘I i

.. . .

e recht gehouden Iezmg en voorzien deze van enke|e aan__ thooloog op het monsoluk doen on Iaton aan oon vorsohu|v|ngs-
tekoningen.

Bf_:i_r-"*"1-‘

prooos ondorihovig is.’ i

(la, eon awrdv-oris1ohui»viing,. zoalisz Uw moroiloi icollogai v.

March schroof - vandaar die vole slaohtoffors van dio aard-
’P fro essor drs. A. L. i\/I. Woutors, moraal-theoloog, vorbondon booing).
aan het i t- ' -

. . .. . .

do kathooico jgjnnlane Van Bredal Onderwlerp In zun [meldinguo e moraal, zoals tot nu too bolodon ' aan een I ’Do evolutio in hot monsolijk donkon hooft ook op hot gobiod van

'eP9aa'"'d9 analyse en h|_j kwam tot do uitspraak, dat van een do moraal vool opvattingon ovorboord goworpon.'

J-.1

3 t k ' - .. .

par e athoheke mcraal 9'9en|Uk "I9? kan WOFd€n gesprokon.’ if (Loos rovolutm s.v.p. .

(aaed Z0 PT‘0f€’8807‘, maar wat bent U or blijlcbaar lddt achtor
k ‘Do normvorsohuiving in do soxualitoit, die hot huwolijk niet lan-ge Omen, dat do vorkondiging van do mordal door do lcath0-

leke her!‘ elgenlélk voor allo monson bostomd was!) gor ziot als Ioutor voortplantings-instituut, zal Ioidon tot eon niouw

’. . .. aan ozion hot d
- . . .9 bovordoron van monsolukhoid do onigo ois is,

_p¢

type huwolijk, een nieuwo man-vrouw-vorhouoling.

(Stop or toich oons moo professor, om to suggororon, dat do

al'|Z:;]?2C?]?nv:§dk€|?Ii<e|_Ol’mon kan stellen, en doze ols is niet het miljardon huwolgkon van véiér do uztvmdmg van do Nouvollo

a O 'eken' ;. théologio, gosloton wordon loutor on alloon om hot mionsolwjko

B U ’ v
‘ .. ‘K

K Una 509d Prof93501‘, als alloonrocht vorvangon door plioht). ‘g goslaicht in stand to houdon! En do monson on do Bgbol on do

Karla: zagon hot huwolqlc alloroorst als llofdosmstztuut, waar-
meger Verlangde men duldehlkheld Van de m0Faa|- " i van h.(>.t kind do twoo-oonhoid, do kostbaro on schoonsto vrucht

(Tans 0Nd”idelijkh@id, pmfossor? Wij dachton dat men
Juzst thdns moor duidolijlshoid, moor oponhoid, moor oorlijlc-
held» moor waarachtighoid oisto

Mon zai do jougd spoolruimte mooton govon, om zolf in onbo-

woii'ks aan bo ’  

. . . . . .

J d‘ Prof. Woutors zoi moor to zion in eon vormmdermg van do risi

(U JO/‘it Zonder meg?» Pmfe-§80?‘)~ co’s die do jougd Ioopt - hot mooton krijgon van eon kind, waar-

voor goon plaats is, is voor allos oon groot risioo - dan in mora-
. . . . do s ' * »

. .
..

trekking \/an doze moraai was: do monson mooton in iisoron, vorbiodon on voroordoion. Hot gaat om hot bogaan ZI_j

t ..oom gohoudon Worden, want zo zgn ton kwado gonoigd. mot do modomons. i
i

U ~ t . . . . . . .

git Ziiedwel betffr» PT0f9$$01'3_6Z€ mOmall€or gmg or Juzst van (’V¢>.rmmdormg van do rzszcos , do professor doolt zolcor op

het 9 gens en ten gaefle en $811 lit-wade gonoigd is, dat hot do vorstroklcing van voorbohoodmiddolon omtront hot gobruila:

an er sgms Overwlni, 8"» dill? do con/vonitio, do zodon, waa/roan in zn bisdom oon uitvoorigo handloiding is sa-mom»

vital“ Prwentief helpen Om hot goodo to doon ovorwinnonj. gost(>.ld?) LA.
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maar monsolijko zaken ais oorbiod on trouw kwamon nau- vangenheid rogols to vindon. Do taak van do oudoron daarbij?
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Behggdjniddelen-fgrunj aan E|]i$CU|laat

|\/let een stemgeluid waarin de autoriteit van eigen persoon en

,_._:_._._+_.,..==__

i’

I4 JIILI 1965

<21?

i ’ . _0 Op pag. 2 van dit nummer werd er op gewezen, dat de kritiek opHoogst Der Zelver Mening nasaal resoneert, V€FkO|’idIgd6 de r _ .
i -H\/laamse Kanunnik Prof. Dr. Victor Heiligers de Ware Leer om-» de Nmuwe Katechlsmus’ en het Verzoek aan de Paus te WI en

trent de geboortenregeling (l<.R.O. radio 20 nov. 23.00-23.15 uur,
A interveniérem m0‘-We" W°l'de" 99159" 3'5 Be" Veengstuk Va" de

kruispunt).
»

i-iet hem omringende ’forum’ was weer deskundig geseieoteerd,
zodat hi] daarvan sleohts unanieme bijval oogstte en geen Iastige
vragen had te vrezenm Nadrukkelijk stelde de professor vast, dat

i

petitie, welke 16 ’verontruste’ personen namens meer dan 2000

katholieken tot het Episcopaat richtten (de 2000 handtekeningen

herusten in het Aartsbisschoppeiijk Archief).
~ " i r ' ' 65 b " d't eerde conoilie-tekst over het huwelijk ‘noon terugkeer, noon bevesti-» De bewoordmgen van de petme van maart 19 ewuzen I Z"

iging’ van de door Pius XI en Pius XII verkondigde moraal in hieId.. duidelijk.
Het oonoilie sprak geen enkeie veroordeling uit over‘ de oontra— Ja, het lijkt wel, of de opsteilers en ondertekenaars de mhoud van
oeptie. Dat paus Paulus in deze C0F1Ci|ie’E6k$1I nadfukkelijk \/er“

, ole Nieuwe Katechimus voorvoeld hebben. lets swat overigens niet
wees naar Casti Connubii verzweeg de professor blijkbaar op-

,_ zo moeiijk was: Velen zien n.l. in de Nieuwe Katechismus eenzettelnk?
M, _ . . ._ ff. ...| k .n

Ook het 'voor-eohtelijke' geslaohtsverkeer kwam er in het forum °ff'°'e|e bevestagmg Va? Wat ree_ds Wren In set! 0 me e H gde
goed af; er kunnen sooiaial-eoonoimisohe of psyohologisohe rede-e

» Qei°F°Pa9eei'd Werd- WU late" h'e"°"der de te St Va" 9911097"
nen zijn om (nog) maar niet te huwen en tooh geslaohtsgemeen- petitie volgen. Zij we-rd op i4 iuii ‘I965 door een priester-hoog
$ChaP Te hebbeil V\/9| 010$? mm" dam de intentie hebben Om "Ce ‘k ieraar, een leek-hoogieraar, een pastioor en een leraar tijdens eentr . . .. 0ouwen - maar J8, zen men, men kan tgdens de proeftnd E] audiénte aan de kardinam tel, hand ge$ted_
natuurlijk wel van mening veranderen! De ouderen, zo werd er
gezegd, zulien wel steigeren als zij deze opvatting horen verkon-»

fl

L

digen, maar ja, vroeger was het ’|evenspatroon onderontwikkeld’. Maw; 1955
Prof. H. wuifde aan het slot van zijn uiteenzetting een eventuele» __ . . . .

pauselijke uitspraak bij voorbaat weg, met de verzekering, dat i Aan Z'J"'e Eml"’”"f“"K(_”dlnaal Alfnnk
zelfs de mening ’van een paus’ iets ’bijkomsi:igs’ was, na al wat en het Hoogwaardzg EplS(;0pa(li
het Conoilie zou heloben bepaald. wan, Ngdgrland
Dat de beminnende vrouw wel dikwijls het slaohtoffer zou worden
van die nieuwe moraal drong tooh ook wel tot de professor door,
maar hij vond dat men daar eens ’kaIm en rustig’ over moet Emin(2ntie, I-Ioogwaardige Ex(:(>.llm1ti(3s,
denken.

Verontrust door de vele uitingvn van de gisting, 41/081198 het
godsrlienstig en kerlcelijk leven in. Nederland doorma-alct, ach-

ten onrlergetelcenden het van belang U in l~c(mnis te Swllll
van vnlcole ideeén, die voor hen een voor/warp van ernstzge

57
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— 
Het as blylcens de gesignaleerde verschnselen werlcelijk te ;:;uun vvrliezen in het leven dat zzj onder de leiding van de

I bb Z “d hebben lief ehad.WW9", dat de leer van Vaticanum II minder zal worden I\'¢»rIi: Le en ge ez en g

benut als veilige gids in de huidige al te sterke evolutie,
dan wel als een fataal middel om vroegere uitspralcen van ”””':‘_”n hope” éndergetfgkenden mm hgrtezi 61?; 5 €p jit

" 6 ii i , n se.~.(I1/rqven zodamg zult wzllen reageren , at e e er a
de Kerk gevaarlijk te relativeren. A

V ' ' 'l' l d h t verantwoordelréjic

L1‘T’URzGIE.. Ondergetelcenden verzoelcen U dringend al

hatholzelcen zzeh vez lg voe en on er e

lerend gezag der Bisschoppen.

Uw eza. t ‘ll »
' A

A

. ,

kg g_ e_ wt en ilanzjenjen» Opdat in de Nederlandse Inmzddels verblijven wij, van Uwe Emmentie en Uwe
. r rovzncze n t "' . .

P ads 8 an Staal Ooh het Latyn voor de Hoogrwaardzge Excellentzes,
litwgie gelwndlwafd blijft C0nfOi"m art. 36, 54, 116 van de de dienstwilligen:

9

(tweeduizend handtekeningen)Constitutieover de Heilige Lita-rgie; en dit niet bij wzjze
van tegemoetlcomzng aan aanpassingsmoeilijlcheden, maar
uzt erlcenmng van een dOOT-QQU/l/U€I’l»"'h€€I’L geconsolideerde ;

“ii
i

spiritualiteit.
M

1

1

et name vragen ii

PM Op en feesidagw» Z0 mogeak Ooh Op werkdagen. A
Lectuur over het neomodernlsme

minstens ‘een H. Mis volledig in het latn worde opgedra-
89"»: hetzii 99"» Hvvgmis, h<-Bizij een gelezen Mis. Namen als Bultmann, Tiliioh, Van Buren en Robinson hoort men
D d ‘d AA - - .

at W 811571“ worde aangegeven m B‘$d°m' Of P¢"‘O¢'hl6'- ;;v in Nederiand vaaik. Ook niet-speci-alisten vragen dikvvijls om
»

6. .. . . nfn ..n_ Hat is
bladen en in de kerkportalen, in wellce taal de Mis- 9

orienterenole gesohriften over deze VFIJZIHHIQG oory eee

H voor hen ondoenlijk al die auteurs zelft te gaan lezen, en de
58"» Op ZOn- en weelcdagen in de verschillende lcerlcen wor- ,

i vele uiteenlopende interpretaties, van hun Abedoellngen te 'tO€t'fS€I’1.
den opgedragen i

gut aan J6 Ilmthor k di 1 .
‘i I\/laar ze willen zioh graag kriitisch verdiepen in de imentaliteit, die

Z6 en van 6 Nederlandse Kerkpromncle ‘ zioh op bovenverirnelde namen min of meer "tereoht ‘ken beroepen.
hen en heit is gewenst dat ze dit doenZln e openbaar en op geschzicte tyden degelzc en voldoen- ; Dat is genoeg voor , * A. , .

e onderrzcht over het wezen van de eredienst zal warden 7 Graag ib€‘\/99' H‘ met het O99 OP ‘diti doe] een PaPel"baCk aan Van

ole gereformeerde theoloog i\/I. P. v. Duk: Naar een meuwe vrA|_1-
ggggven (W‘15- 19) en dat aan de preek alszijnde een deel van

zinnigheiol (T. Wever, Franeker, 1966; 99 b|Az., ing. f4,5O). AI de
de Liturgie-zelf de nodige aanda-cht wordt besteed (art
52) ' ' genoemde schrijvers en nog wel meer, vindt men hier terug. Het

boekje is he!-oler en vvaarolig gesohreven. Uiteraard -beoordeelt ds.

Van Dijik de neomodernistisohe tendensen vanuit protestants
Door het al t, " A " ' -

P UZJ ieexpenmentéer’ dOOr_ het_ voorbarlg ~
standpunt. Maar de verschillen met de kaitholieike kerkleer sprin-

P P 5’ Te" van 59 “C te'C0"$tTlwIlB Tespetlevelyk het mi-» gen zeliden in het oog. Onder kundige en ortihodoxe leiding kun-

rekskrin en met dit bO€kj€ hun voordeel doen.nzmalzseren van ode waarheid en door het tekort aan juiste H9“ 9999 6
9

catechese worden duizenden gelovigen in de grootste ver-»
warring gebracht wat betreft hun overtuigin hun er

Voorts nog een gereformeerd vverk; prof. Adr. S. U. ZLHC|€l’Ti8’l, Van

dienst envhun Zeden Tallozen drei h g’ 8' Buitmann naar Fuchs (T. Wever, Franeker, 1964; 95 b|z., Qeb.

i
. gen an vertrouwen te f7,5O). In ’Streven’ van olec. vorig jaar heb ik ’n heel artiikel aan dit
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~ Gods Woord, dat de 9@'m$F>i-belangrijke boek gewijd. Het vergt van -de lezer niet alleen aan- |-a1I@Y1 WU Verder lwsteren naar, - ' ft t ons spreekt:daohtige studie, maar ook wijsgerige en theolorgisohe vorming. reerde dpostel m deze brie ODan‘ h

or
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IS et zeer waardevolle leotuur. Met so'hr|k zullen velen in dit t b-~ niemand van U een 5018»werk kunnen zien, dat leuzen waar zij de Iaatste jaren mee worden "‘t"'t"/“’ ?rOver érgzddimgtztaazj die leidt tot afval‘ van dedoodgego-oid, tooh niet altijd ‘zo onso*huIdig en vantzeltfsrprrekend 0'11!-Wlovlge gezm
(Z1: liever elllander moed in, van dag wtzijn als ze daohten. Prof. Zuidema, die fhoogleraar is aan de Vrije l"'l"’a"/doe God‘ Spree
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~ U zzch. - t, dat memand vanmversrtelt |n Amsterdam, heeft zowel protestants als katholiek 4'18"» Zlfmg dlt hede” dam OpNederiand aan zioh I‘ h
to _ , " ho gn, het bewvjs vant verp no t met zijn kritiek op Rudolf Bultm-ann I11"? 8910011‘; flrongnzggllutggreuggngeg (11, 1)en diens Ieerling Ernst Fuchs.
(11% werkelllk ed‘ er) ktheid laat leidem

P. den Ottolander
7 door de Zgmiel tottvrtricn de Christus maar alleen als wij

Z727?” 98 gem) ' ' lite J tot het einde.in onze. aanvankelqke overtuzgmg <00 ar en
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(3, 12-14)

* ‘ -lcomen- -- - h l Z tot stand ZS g6é Door geloof zzen wy zn, dat het ee a
\

1 door Gods Woord‘, dus dat het zichtbare is ontstaan u/it hetBijbelse bemoediging
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i W l h t ' onmogelrjk aan God te behagen zondel‘ geloof-'
; 0 nu, e zs ..Vanuit histo ' h ' " '  "
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4 J t Hz bestaat en datnso oogpunt beznen zun de chrlstenen van alle tgden Wm God wzl naderen, mile; g;?ve6"B '1 Jeen godsvolk ’onderweg’ geweest. Hij below“ dw Hem Zoe e ' ’Tegenwoordig wordt veel nadruk gelegd op dit onderweg zn We *

h
. lk een walk van gertuigenmogen et ook niet vergeten. Wij, christenen van deze tijd moeten Welnu dun, laten 031$ w1Ji,tdl;>(-gr glide Testament)’ elke lastons er dagelijks op bezinnen, dat we onderweg zijn, onderweg

‘ 0mTl"qgd ('”°“f'"beel en ud ons afwevrpen en volhardennaar een volmaakt en nooit eindigend geluk. vn lrvlvmmerlng van Z0” e 'D t I k
' ' '

1 tzgd. »
- -t ° eschreven het 008 gevesa Qeu zullen we beleven en gemeten In het Hu|s van onze m J1’ W1’f”""P dw ons ‘S voorg ’Vader De weg er heen ' I

. . het gelogf, In plaats. IS v0 gens Christus niet gemakkelijk te HP -/*'»1="t~"~ ¥%""’""d'”l,“§ Q" volemdmg mm ._ -vinde t I ' ' - lcruzs op
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_ H voor ogen (lie van:
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> nWijze raad en -bemoediging bij onze poging tot ‘het volgen van J d ’ I " ‘H M
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I 99 zon a(u'.s' ::m1*1’~ I £4 r g )de ohristelke levensweg hebben wi' ont . o . ., . , "'1 Pi v Z" t‘ 1-3J vangen in een bijbelse nlel; ultgepul, ruuhl tn 11¢ mm! 1101‘ Z08
brief. die 1900 jaar geleden werd geschreven aan de Hebreeén, I 1. U I I word gods hebben ver-maar die evengoed voor ons bestemd is
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In deze brlef wordt het chrlstenvolk vergeleken met het Joodse lcondlgd, 1"» g@d“"l"""“tvolk d t
t ' ', a V€':l|’1LIl1'Z het ballmgsoord Egypte onderweg was naar het W1/v0lgt hun geloof "’“' U3’ 7)beloofde Land.

-
1 ' > lerin-- ll » la 1;rm>nuls00rtzg<,Evenmin als al die Joden het beloofde Land bereikt hebben, even- Inmt U met meeslepen dO01‘ (1 "" "min zullen alle christenen aankomen op hun uiteindelijke bestem- ;:vIl~ /13» 9)-ming, als ze namelijk niet geloven in het Woord van God en als

Q . ' herlen an in eeuwig‘..
. . . - .-I ~ 'tus zs Dezelfde' gltstemn’

ze met trouw bluven aan hun geloof. U|1IVO9l"|Q kunnen we h|er- I¢..u~, Chrzs
over lezen in het derde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeén. /”""L U3’ 8)
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Uit een mededeiing, welke het K.N.P. ‘van bevoegde zijde’ ont-
ving, blijkt dat in 1965 in overleg met het Episcopaat ’de Horstink’
werd Iosgemaakt van de katholieke actie. Deze ’losmaking’, da~-

terend ’blijkbaar’ van 1965 werd dus wel bijzonder laat openbaar
gemaakt en Katholiek Nederiand werci wel erg lang in de waan
gelaten dat 'Horstink' en ’Lande|i_jke Katholieke Actie’ een waren.
Booze tongen - en die zijn er nu eenmaai altijd - vragen zich af, of
deze ’|osmaking in 1965' niet retrospeotief, achteraf, in 1966 is
geschied, want waarorn die '|osmaking’ dan niei: eerder gepub|i-
oeerd?
De (gewezen) pater Kreykamp blijft voigens een Volkskrant-be-»
richt van 29 aug. bij de ‘I-lorstink’ - een ’katho|iek vormingscen-»
trum’ vermeldt de krant - in functie.

Ook rond ’Waalheuve|’ is de situatie geoompliceerd. Blijkens
boven geoiteerd K.N.P.-bericht is oie ex-priester Thomas enkele
maanden geleolen heengegaan als directeur, maar als oud-dir'ec-
teur houdt hij voortaan ’een wekelijkse bespreking met Waa|-
heuvels staffunctionarissen.’
Bovendien is de heer Thomas, eerst redacteur van G3, nu hoofd-1
redacteur van dit biad geworden (Volkskrant 26 aug.). |\/iaar, aldus
geciteerde K.N.P.-mededeling, 'G3 is een zelfstanolige autonome
stiohting, waarin de legerbisschop (karciinaal Alfrink) geen directe
zeggingsohap heeft.’
De formeel uitgesproken scheiding van tafel en bed op WaaI-
heuvei en Horstink iijkt overigens op een hechtscheiding.
In sommige kringen denkt men blijkbaar veel te bereiken door
Wat zand in de ogen der berninde gelovigen te strooien.
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Tot Idusverre pulbliceerden in ”Confrontatie’:
R. Allard O.S.B., Vaals; prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap., Nijme~
gen: J. Asioerg, Bloemendaal; J. Bongaarts, Tegelen; J. Brouwers, pastoor,
Bernelen; J. Brouwers, pastoor, Smeerrnaas (Belgié); E. Buys S.O.C., Ouden- -

bosch; 2:1". Maria Ernonds, priorin, Tiegelen; prof. ir. M. J. Granpré Moliére.
Wassenaar: Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; zr. 1\/I. Johanna, per adres
redactie; ir. W. A. Moiengraa, S.E..C.C., Qudenboseh; dr. Ch. Niederer S.J.,
Nijmegen; 011". P. den Ottolander, Arnhem; proi. J. v. d. Ploeg O.P., Nij-
rnegen; dr. Fr . v. Rijnlanol, per adres redactie; P. ter Steege S.J., Z‘eist;
P. Sirenvvinkel S.J., Schalkwijk; J. Thijwissen, Venlo; W. Westerhoven,
pastoor. Hmuiden; dr. A. v. d. VVey O.Carm., Dordrecht; drs. A. Vifildenborg
A.A., Essen (D1d.); dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; T dr. H. v. Zun-
deren M.S.C., Stein en anderen. -
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