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Nieuwe katechismus 
goedgekeurd ?  

Is het een wonder, dat 'men' vanuit Rome zich toch wel een 
beetje bezorgd maakte over de suggestie welke van het K.N.P. 

uitging, dat de N.K. - nu ja, op een kleinigheid na - door Rome zou 
zijn goedgekeurd? Uiteindelijk kan men zich daar ook waar ge-
maakt hebben, dat de 450.000 bezitters van de N.K. toch wel een 
beetje moesten worden gewaarschuwd. Wij ontvingen dan ook 

het volgende bericht: 

Op 9 februari gaf het Katholiek Nederlands Persbureau (K.N.P.) 
een bericht door over de Nieuwe Katechismus. Het kwam in de 
dagbladen terecht onder de kop: 'Nederlandse Katechismus goed-gekeurd'. Wij hebben gegronde redenen om aan te nemen dat die 
kop identiek was, aan de aanhef van het K.N.P.-bericht. Wij laten 
hier de volledige tekst van bedoeld K.N.P. bericht volgen: 

ROME, 9 februari (K.N.P.) — Een commissie van deskundigen 
die Paus Paulus buiten de congregatie van het concilie en de 
congregatie voor het geloof om benoemd heeft, is tot de con- 
clusie gekomen dat de nieuwe Nederlandse katechismus goed is. 
Dit meldt het tijdschrift informations Catholigues Internationales. 
De tegenwerpingen, die een aantal geestelijken en leken per 
brief van 12 oktober 1966 aan de Paus kenbaar hebben ge-
maakt, zijn volgens de commissie voortgekomen uit het feit 
dat tij onvoldoende moeite hebben gedaan de ware bedoelin-
gen van de schrijvers te begrijpen. 
Wel zijn de experts van mening, dat enkele uitdrukkingen niet 
volmaakt zijn. Er moeten formuleringen te vinden zijn die mis- 
verstanden en verwarring uitsluiten. In het bijzonder onvolledig 
acht de commissie de passage over de maagdelijkheid van 
Mariat de eigen functie van het kerkelijk leergezag is hierbij 
onvoldoende benadrukt. 

Deze conclusie is ter kennis gebracht van de congregatie voor 
de geloofsleer, die verdeeld was over de nieuwe katechismus: 
sommigen vonden het de 'beste poging tot nu toe ondernomen'. 
Anderen deelden dit inzicht niet. Verwacht wordt dat de con-
gregatie voor de geloofsleer aan het Nederlands episcopaat in 
een brief zal vragen bij een volgende uitgave bedoelde passa-
ges nieuw te formuleren. 

Volgens het K.N.P. heeft Nederlands episcopaat een dergelijk 
schrijven nog niet ontvangen. 

"Van absoluut bevoegde en betrouwbare zijde deelt men 
ons uit Rome mede, dat het K.N.P.-bericht over de N.K. 

tendentieus is. Niet alleen is de N.K. niet goedgekeurd, 
maar er zijn ernstige bezwaren tegen gerezen." 

Een der dagbladen gaf dit bericht, dat wij ook op andere wijze 
wereldkundig maakten op zijn manier weer en veranderde' van 
absoluut bevoegde en betrouwbare zijde' in 'van deskundige zijde'. 
Wij leggen er nogmaals de nadruk op: 'van absoluut bevoegde en 

betrouwbare zijde'. 
Het moge vastgesteld worden, dat bovenvermeld eerste K.N.P.-
bericht tweede-hands is, nl. ontleend aan een tijdschrift. 
Voorts spreekt het K.N.P.-bericht over een brief van 12 oktober, 

waarin geestelijken en leken de Paus bezwaren kenbaar maakten 

tegen de inhoud van de Nieuwe Katechismus. Deze datum 12 

oktober houdt het K.N.P. ook weer aan in een communiqué van 

23 februari. 
Ons is geen 'Smeekschrift' van 12 oktober 1966 bekend. Het 
K.N.P. behoefde De Tijd van 22 november maar op te slaan: toen 

publiceerde dat dagblad het 'geheime' stuk met de mededeling 
dat het 'naar Rome zal worden verzonden'. 
Alleen uit de totaal verkeerde datum had het KNP. al  kunnen af-

leiden dat het uit 'Informations' overgenomen bericht niet zo ver-
schrikkelijk authentiek was. 
Om documentair volledig te zijn laten wij hieronder nog een 

K.N.P.-bericht van 23 februari volgen: 

DEN HAAG, 23 febr. (K.N.P.)— Naar aanleiding van de recente 
beschuldigingen van de Confrontatie-groep, als zou het K.N.P.-
bericht over de door Rome goedgekeurde nieuwe katechismus 
'tendentieus' zijn, heeft het episcopaat het K.N.P. meegedeeld 
dat de nieuwe Nederlandse katechismus de goedkeuring van 
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Rome in het geheel niet behoeft. In Nederland zouden daarover 
nogal wat misverstanden bestaan. De katechismus Ia uitgege-
ven onder eigen verantwoordelijkheid der Nederlandse bis-
schoppen. Deze bisschoppen zijn nooit op de hoogte gesteld 
van de verschillende onderzoeken, die blijkbaar in Rome wor-
den verricht. Deze onderzoeken zullen - naar het K.N.P. van 
betrouwbare bron in Rome verneemt - zeker niet tot een ver-
oordeling of afkeuring leiden. 

Hoogstens zou aan de Nederlandse bisschoppen verzocht kun-
nen worden een of andere formulering duidelijker of genuan-
ceerder te stellen. Hierover is voorlopig nog niets met zeker-
heid te zeggen omdat alleen nog maar een Nederlandse tekst 
beschikbaar is. 

De Italiaanse vertaling is nog niet klaar. Daarom heeft slechts 
een zeer beperkt aantal theologen in Rome gelegenheid de 
tekst te bestuderen. 

De Nederlandse bisschoppen zijn ook niet op de hoogte gesteld 
of en op welke wijze in Rome en zijn officiële instanties ge-
reageerd is op de klacht, die een aantal geestelijken per brief 
van 12 oktober 1966 aan de Paus kenbaar heeft gemaakt. Zij 
zijn wel van mening, dat het grootste deel der bezwaren van 
deze groep bij nadere beschouwing zonder meer van tafel 
verdwijnt. 

Het K.N.P. vergist zich weer als het spreekt van de 'recente be-schuldiging van de Confrontatie-groep'. 
Op de eerste plaats is Confrontatie meer een tijdschrift dan een 
groep, een tijdschrift dat geen andere binding met zijn lezers heeft 
dan bijv. Tijd of Volkskrant (Si garve licet componere magnal). 
Op de tweede plaats: als bijv. de Volkskrant het bericht met de-zelfde tekst van zijn correspondent had ontvangen en doorge-
geven, zou het dan journalistiek fair geweest zijn om te schrijven: 
de Volkskrant beschuldigt het K.N.P. tendentieus te zijn? 
Het is niet Confrontatie, maar blijkbaar de 'absoluut bevoegde en 
betrouwbare', instantie welke het K.N.P.-bericht tendentieus vond 
en tegelijkertijd meldde, dat er 'ernstige bezwaren' tegen de N.K. 
gerezen zijn. 

Het is natuurlijk volkomen juist, dat boeken over geloof en zeden, 
die het door of namens een bisschop gegeven Imprimatur dragen, 
de goedkuring van 'Rome' niet behoeven. Er kan dan alleen nog 

maar sprake zijn van een afkeuring, geheel of gedeeltelijk. Of 
o.a. de in het 'Smeekschrift' geuite bezwaren daartoe lelden, zal 
men moeten afwachten. In elk geval weten wij nu, uit authentieke 
bron, dat er reeds 'ernstige bezwaren' tegen de N.K. gerezen zijn. 
Wat ons geenszins verwondert. Schreef niet een progressief theo- 

loog: 	• 

"Er bestaat een tegenstelling tussen kerkelijke leer, pauselijke 
uitspraken en wat door de Nederlandse bisschoppen als een 
"veilige gids" aan de gelovigen van Nederland is aangeboden. 
Een tegenstelling tussen Rome en Utrecht." 
"Wie geen tegenstelling wil zien, is stekeblind." 

(zie Confr. 18-19, pag. 19) 

Ook een bericht uit Rome in De Tijd van 23 februari maakte nogal 
wat reserves omtrent de 'goedkeuring': 

"Dat de Nieuwe Katechismus door de Congregatie van de 
Geloofsleer in Rome, behoudens enkele adviezen tot verdui-
delijking van de tekst op enkele punten, zou zijn goedgekeurd, 

is een enigszins vooruitlopen op de feiten." 

Het blad veronderstelt, dat het oordeel van de Vlaamse Jezuiet 
pater Dhanis, die volgens De Tijd 'bekend staat om de scrupuleus-
held van zijn beoordelingen', wel eens beslissend zou kunnen 
zijn voor het eindoordeel van de Congregatie voor de Geloofs-

leer. 

Het zou ook kunnen zijn - en nu volgens Confrontatie - dat aan 
duidelijkheid niets te wensen overlatende, recente uitspraken van 
de Paus Inzake de maagdelijkheid van Maria, erfzonde, de Ver-
houding ziel en lichaam enz. - maar bovenal ook de aanhoudende 
waarschuwingen van de Paus inzake modernistische deviaties de 
geloofsleer betreffende, - gepaard gaande met herhaalde pause-
lijke aandrang het geloof onbesluierd te belijden - wij herinneren 
bijv. aan de. -speciaal tot kardinaal Alfrink gerichte pauselijke 
boodschap van 23 november, waarin hij zegt te verwachten: 

"een duidelijke en soliede belijdenis van het geloof, dat 
"iedere twijfel wegneemt omtrent een juiste formulering 

"daarvan" — 
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- ' door de Congregatle van 8of en op welke wijze in Rome en zijn officiéle instanties ge- ”D¢lI C19 Nleuwe Katechlsmus - dui—- d enkele advzezen tot verreageerd is op de klacht die een aantai geestelijken er brief G l Z9” m Rome behou ens2 ‘ 1 " Cl

' p e Oofs I ls l nten, Z0” Z11” goedgekeur ’
van 12 oktober 1966 aan de Paus kenbaar heeft gemaakt. Zij

‘ delijkmg van de tekst Op en e e Pu »'
~ 'ten-

..
.

' ' ' Ltlo en op (19 fel
zun wel van mening, dat het grootste deel der bezwaren van ls een emgszms "Dom pdeze groep bij nadere beschouwing zonder meer va tfI

‘

I

Iezuiet
n a e

1

d el van de Vlaamset d t het oor e
ve,~dWUnt_

I Het bIad veronderste-I, a
.. , d t tom de scrupuIeus-Dh ni die volgens De TUd beken s aa

- kunnenpater a
~ ' I eens beslissend Z0“

.heid van zijn beoordehngen, We G | f_tie voor de eoo s~ "doordeel van de C0n9Fe9aHet K.N.P. vergist zich weer als het spreekt van de ’recente be~ 2'1“ Voor het emschuidiging van de Confrontatie-groep’.
I |eer'Op de eerste plaats is Confrontatie meer een tijdschrift dan een

' - dat aan.. igens Confrontatiek en ZI_ji'I - en nu V0
.

groep, een tijdsohrift dat geen andere binding met zijn Iezers heeft He_t Z99 oo_k .unn te uitsprake“ Van
d .. ..

. . t ensen overlatendei \'9'°en
I

an buv. Tgd of Voikskrant (Si parva Iicet componere magnai).
I duldpeiukhienlgallftjleemvaagdelijkheid van Maria, erfzonde, de verOp de tweede pIaats- als bijv de Volkskrant het bericht m t d de aus dende' ' e 8- houding ziel en Iichaarn enz. - maar bovenal 00k

di? as:/1i(:I]ies de
zelfde tekst van zijn correspondent had ontvangen en doorge-

I
- dernistisc e~

- Paus inzake m0
. . . , .. -- h win en van degeven, zou het dan ]OL|I'I"IaIIS’EI9k fair geweest zUn om te schrgven Waarsc U g

.

herhaaIde Pause"- fr ol , - Qepaaid gaande Tet -- -

de Voikskrant beschuldigt het K.N.P. tendentieus te zijn? qeloofsleer betre en e ' b I den - WI herinnerenonbesluierd te e u J __
et IS niet Confrontatie, maar blgkbaar de absoluut bevoegde en

‘U-‘Fe aandri1ing<he;cQi’:aTO’:ot kardinaal Alfrink geflchte Pauéelukebetrouwbare’, instantie welke het K.N.P.-bericht tendentieus vond
bUV' aan he S23 november, waarin hi] zegt te verwachten.en tegeiijkertijd meldde, dat er ’ernstige bezwaren' tegen de N.K. boodschap vangerezen zijn.

. - dat‘

_ .. ' li dents van het geloo-If’ _
:9 d Z I-(J en Sol’/ede be J . -

Het is natuurhjk voikomen juist, dat boeken over geloof en zeden,
Ni e; duzweijgjele wegneemt Omtrent een Julste formulermgdie het door of namens een bisschop gegeven Imprimatur dragen, Hie erznn

de goedkuring van ‘Rome’ niet behoeven. Er kan dan aIIeen nog
I “am
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gi:_°f;C‘T’/3;3Pe,u::Et_6gf'n Se Nkieuwe Katechismus T echt niet alleen toen afgewezen (DS, 3432, 3435). Het komt in de N.K., dunkt me,
mSa'9e ilwre bestfl. nletfllleen om Wat hieruit voort, dat alleen van Christus’ ’echt menselijk weten’ ge-

’ ar O0 Omdat er V00] met m Swat‘ sproken wordt. Zou het niet mogeiijk geweest zijn, met een en-

1' A kel woord aan te geven, dat er in zijn menselijke ziel ook nog

andere ‘kennis moet geweest zijn, die ook wel menselijk (niet

goddelijk), maar toch niet louter natuurlijk en aangeworven, maar

W _/X"/,-~J .) bovennatuuriijk was? Het is n.l. niet in te zien hoe die ’iongen’,

hoe intelligent dan ook, vanuit zijn echt menselijke kennis en

ervaring ooit tot het bewustzijn zou gekomen zijn, zou hebben

kimnen komen, dat hij Gods Zoon en de Messias was. Hij zou

dan zijn Ieven iang in het geloof geleefcl hebben, wat met veel

van zijn uitspraken in het evangelie niet uitkomt.

Theologische overwegingen
de 2 - Wat de N.K. over de ’diepe zin’ van Christus’ geboorte uit

d ; de maagd Maria zegt, heb ik uiteraard met extra aandacht gela-

oor zen. lk vroeg me daarbij wel af, waarom cle gewone, NIET diepe,

Prof. Mag, D,-_ Vimmnt Kuiper O_ p_ maar voor de hand liggende en eeuwenoude zinoniet duidelijker

. werol aangegeven, nl. dat Sint Jozef of een andere man er geen

=I= deel aan heeft gehad. Maar ik dacht: nu ja, dit zit dan blijkbaar

opgesloten in de algemene bewering, dat er niets was in de men-

De seiijke vruchtbaarheid dat Hem VERWEKKEN kon, en dat wij Hem,
mus lb een book. dat Ik iedere avond weer behalve aan Maria, aan niemand anders dan aan de Geest Gods

graag tar hand neem °m er °"k°'° bladliiden in fe |eZen. te danken hebben (90).

Het '5 merkbaar vanuit 9°" |°"°"di9 Qeloof en met veel liefde g0~ Maar volgens het commentaar van prof. Schoonenberg, in De Tijd
Zzhixgjgélenkmen wordt tialkens weer getroffen door de gloed an van 17-‘I2-’66, zou het juist daarom zo geformuleerd zijn, om ’de

w‘$"e 99" "Jk‘e‘_" belludenswaardig innerlijk levun. vraag of Christus’ maagdelijke voortkomst lichamelijk te verstaan

e"5 '"°"'|Uk|1eden, en enkeie daarvan zou ik * is, open te houden.’ ’Het Nieuwe Testament als geheel wekt (na-

wme" "°°"|e99e"1 °m 1° '"09e|ijk te horen hoe ze overwonnun »a melijk) de indruk dat de maagdeiijkegeboorte een dichterlijke uit-

moeten Worden’ °f e"°"t"""| k"""e" bijdragen mt Verh@|‘|"I‘iI1u * drukking is... .’; bovendien rijst de vraag of, wanneer ze letterlijk

Van de waarheid wordt opgevat, ’aan Jezus’ waarachtig mens-zijn.... niet wordt

1 tekort gedaan.’ - Als dan Maria geen maagd IS geb-Ieven, zou ze

genie l°"9e" die ZIJ" I‘""|"IH| ook wel méér kinderen gehad kunnen hebben. D|t IS wel ’u|terst
Mtdekt en a|$ t“'aa|fi1"iSl0 Gen eerste Vermoeden heefi vml Ill“ onwaarschijnlijk’ (93), maar geheel uitgesloten lijkt het toch niet;
ievenstaak (108). lets dergelijks is ai eens meer 98269" "" W""| en als men bedenkt, hoe de loden toentertijd nog dachten over
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kinderzegen, zou het eigenlijk niet zo vreemd geweest zijn! Ovwschaduwd d°°l' de Hemge Gees? (§_§3)' Hie.‘ deed dus GodsHet is dus niet zo, dat de schrijvers van de N.K. de maagdelijke Almahl, rehtslieeksi luist dél Wat ZU "°"maa| d°°': r:u:s;:L;
geboorte van Christus ONTKENNEN. Zij hadden, zo meent prof. komst van een man als werktuig of twenecle oorzaak doet, to
Schoonenberg, ’persoonlijk geen zeker antwoord gevonden, 66k ' dat nu ’aan lezus’ waarachtig mens-zijn ook maar lets e
niet een negatief antwoord’. Zij hadden echter wel argumenten deem? Vooral wanneer inderdaad ’God en mens met concur:'2OD,
die zwaar genoeg wogen ’om de vraag naar de interpretatie (er- zoals Ole i@i‘0I“- Z99“ 9" de mens aneen maar doe" kan’ wavan) opnieuw te stellen’, en dan met dien verstande, dat die ar- hem te doen GEEFT en waartoe Hij hem BEWEEGT!
gument-en een reden zouden kunnen zijn, om de maagdelijke ge- it is, met betrekking tot de lvloedermaagd, de Ve'he"e"_ _e"’eer'boorte van Christus NlET lichamelijk op te vatten, maar als ’een

\ biedwaardige leer, die ook het tweede Vaticaans COI‘lClll6 wel-
dichterlijke uitdrukking’.

Qverwgen leert’ (§ 67), en daar kan de afwijkende mening van
Mijn moeilijkheid - en die van mijn collega’s hier, voor zover ze enkelen en zelfs van sporadische gwepen "lets aa" Verande':en'althans iets erover zeggen wilden en zich niet ertoe beperkten ’He1; spreekt vanzelf dat DlT Concilie (zoals ieder nder) "lets
de schouders op te halen - zit niet in die argumenten, die voor

‘ ‘denieert dan wat het zelf uitdrukkelijk aangeeft’ §NOT|FlCATlO-
mij weinig of eigenlijk niets ter zake doen; ze zit eenvoudig in

I NES). De Paus heeft zelfs in de slotzitting op 7-12- 65 9@_Ze9d’ dflt
dat idee, dat de maagdelijkheid van Maria en van Jezus’ geboorte het GEEN ENKEL leerpunt me! bHile"§@W°"e d°9mat'sche :’t'een OPEN VRAAG zou zijn; want voor de Kerk, die toch als spyakg heeit wilen definiéren (AAS 1966, p.57). Maar dat 8-
LAATSTE instantie ons voorhoudt wat we geloven moeten, is ze tekent natuurlijk niet, dat nu alles wat het zegti en vaak uit vro:-
dat m.i. beslist NIET. Ook al werd het maagdelijk moederschap gem Concilies of pauselijike verklaringelien "It de e°'"'we"°:ne
van Maria door geen enkel oecumenisch Concilie of pauselijke algemene leer van de Kerk overneemt, gee" 9el°°f5|ee_r Fm; Z30}-ex-cathedra-uitspraak als geloofsartikel gedefinieerd, er kan niet De gelooisieer van de Kerk bestaat niet alleen rnaar uitldan :10
de minste twijfel over bestaan, dat het vanaf de vroegste tijden den op een dispuut’ of ’bes|issingen OP °|l"del'Jk gefste e Wesconstant en algemeen door de Kerk geleerd en beleden is. En het ties’, Als dit de maatstaf voor een strikt 9e|°°f5a"t_'ke| was’ zouis ook HEDEN nog evident de algemene leer van de katholieke men in de onmogelijke situatie van een vicieuze oirkel Qerakem
Kerk, zoals duidelijk blijkt uit het prachtige achtste hoofdstuk van Wang ’kwesties’ en ’di$iIwfeH’ Zij" secundairi ze H-‘zen t'a'v' be-de DOGMATISCHE CONSTITUTIE OVER DE KERK van Vaticanum paalde gelooisAFFlRMATiES. Deze zij" EERPER; f" "°" kwrefll, dat door meer dan 2000 bisschoppen uit alle delen van de we- die dan zekel’, véordat de ’kwestie’ of het ’dispuut of de -e erg
reld aanvaard en door de Paus goedgekeurd en ondertekend ontswnd? De verkondiging van de Kerk bestaat, zoals die Va"
werd.

afzonderiijke predikers of leraars, in het voorolrageni :'te§"Z;:;E’
Het Lateranum van 649 mag dan ’geen algemeen concilie’ zijn, het ’zeggen’ van ole geioofsleer, en slechts in twe-e e ms yer:
zoals prof. S. terecht opmerkt, Vaticanum ll is het wel en verwijst eventueel, in het antwoorden op bezwaren, hetlafwuzenf vlant
ernaar, daar waar het zelf van de ’MAAGDELlJKE ontvangenis van keerde interireiiliies, het uilmaken van een dlspuut o Ce
Christus’ spreekt, en van de Zoon, ’die de MAAGDELIJKE ONGE- slissen van ontstane kwesties. De Kerk heeft op het dvgraan
SCHONDENHEID van zijn Moeder niet gedeerd maar geheiligd HAAR leer P5901159 en met gezag Wine“ Véorhouden fen ..a slobheeft’ (§ 57). Tegelijk Maagd en Moeder ’baarde zij op aarde de moat een ieder zich in geweten houden, zen de Paus in zijn
Zoon van de Vader, EN WEL ZONDER EEN MAN TE BEKENNEN, woord (AAS l.c.).
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Dag | | - __
dit onze eenheid nog redden, dat we wat meer en beter naar hem

za we licht cle reden z| n
J waarom hU; nog Q86" drie weken |ui5tere|1_)

voor het commentaar van prof. Schoonenber --g verscheen, zun ver- De ’vraag’ waar het hier over gaat is werkelijk te belangrijk om
driet en zijn verontrustin 'g uitsprak over nieu ' 1 -we If] erpretaties, o.a. ze maar ’0pen’ te laten We hebben het recht te weten of we nu
Va" de maagdelijhheid van de Moe '\ d G d ..142366 er 0 is (cf. De Tnd van mogen doorgaan met onze vanouds vertrouwde gebeden, als het

voeriger enkele dage l t .

drukkejk 992995 dat hij déze i|1ter;reia€:lZ- Huhhieft wel met um nog een open vraag is of Maria wel ’maagd’ en ’ongeschonden
o

p e 009 had’ maar moeder’ was. Want om er nu mee door te gaan en dan telkens die
moet hij dan alles meteen met naa

i
m en toe ..

l Mam meme“? zou hu ’clichterlijke’ zin erbij te moeten denken, gaat echt met, omdat het
met lever hebben, dat wie oren heeft om te hor '
goed verstaande h ft V

.9“, Ifustere? Es" een heel andere, maximaal tegenovergestelole zin is. Het oude
I‘ e maar een half woord d ."0 "9, hu kan weten, eloof ziet met een gerust hart de beslissmg tegemoet; zijn aan-

dat er °l° het ogenblik geen andere interpret t‘ ' -- . 9
El I88 In omloop Z|_]I"l, hangers zijn met de vernieuwers er vast van overtuigd, ’dat ook

en als ze er wél zijn er, ger dan deze kan niet, , 1 '
’maagd’ ’ e d’ Wm mer betekent in de discussie over lezus’ maagdelijke geboorte de Geest het

9 en maag .

H h \ - _

geloofslicht zal doen doorbreken’, precies 26, als het al eeuwen
et eeft geen zin om over deze d| \ . . . . , .l"lgGl1|I1(.l,(.ll(tl-llt(. redetwnsten.

l geleden doorgebroken was en smdsdlen onafgebroken bewon-
Er blijft niets anders over dant l ; .1 \ -

_

e 1Op€|1 dat (.| r-s|10(.(lIq antw00l‘d clerd en bemind werd, voordat een paar geleerde heren in ole
komt o - ~

lfietzetn::e‘<:::=‘l1|:|f:.|elIIlIa;:|al 'lntl1:*|‘1w0,0rdi§f lage landen, en elders, OP het onzalig idee kwamen, dat het on-

of ’vermeldt’ of ’veronderstelt’ en geen ’l><-ri|l»lesl|1<|Ml- zegt
danks alles misschien toch nog wel een dichterlijke mystificatie

duidelijk Qestelde kwestie’, ’als antwoord ll! n.,,,‘I(|f"
14 1 '|l‘l een zou hebben kunnen zijn. - Maar hoe merkwaardig intussen, dat

men eenvoudig of er NIETS gezegd is on |nn1|| |||H:|ml.".1,do?t
in deze tijd van zgn. ontmythologisering er telkens maar‘ we-er

overheen. Bij een dergelijke houding zit er |m||.m,h Iinmuv mshg nieuwe mythen of mystificaties, ’symbolen’ en ’d|chterl|jke Ult-

dan ')H;";. “Idle .i~.|||(l0rs drukkingen’, ’stij|fi9Llren’ en ’diep8 zinnen’ bijkomen,- w-aar het

im|.".“W 0:/1| n ;nm>_ oucle geioof het nuchter en gewoon over obiectieve realiteitlen had

lukkiy, voor ons alien, ook voor de £|fZ0nd0l'll]l<uylll'n H“ “H waarmee iedereen vemouwd Was: Hchamelijke. maigdelukhelfi’

kerkprovincies en professoren, de baken (4.H)
|l|("‘|'I|l'|)|"|'i“ll

‘ engelen,) verrijzeni: van het vlees, e‘:|z., é;l;;)chr|stel|_|k geioof IS

fakkel d,-aa t e - -- _ “ ' ‘ ‘ (immers geen myt e, ...geen sproo je .

Qdg bl1en:;tee llzgelite V\;e1rk€>;|:lj|:|r:i]"z<>l |vm|<|'.nl||c| v.m (Iv j

wij hier leren op ons provinciaal Conciliej .:)(|.]|:'::'(:" ,l.|,l“:“:d W1" 3 - Ook wat de N.K. over de heilige Eucharistie zegt, schijnt

'l;u.0l.‘jU' .:|:| min.-.1. i op zichzelf genomen, aanvaardbaar. Maar met de uutleg van Prof.

$lI‘0Om’ van ole leer van de Apostolische Stoel (I lmll//‘ U -INN“
Schoonenberg worolt het er weer niet beter op. ’Het weaen van

inderdaad, zo schreef ole Paus terug, de bron on q":

, I >1. Illa brood verandert’ schrijft hij. Vroeger hield men da-t dat met kan:

de leer van alle andere kerken, opdat ze één zijn inmm |l" WW
wezenheden zijn onveranderlijk. Maar als ’de relatie tot de mens

wereld (Ep_ 181’ 1 en 132’ 2; N_K_ 431 432)‘ (W_'V"' '“ "‘ Hi constituerend is voor ’t wezen van ’t brood’ kan het natuurluk wel;

eigenlijk ac,hterb'.]kH -u:l|u||||wnl=ll als dan die relatie verandert, krijgt het brood een ander vvezen,

maar heel kort weergegeven, in een verloren l1o<;kj1»'I"l‘|i‘¢‘|,m ml II
ook al blijft het brood; tenzij men het wezen van BROOD |n the

en in ons land waar zoveel onrust en verwarring isl Mlnnl-lljlfjn
RELATIE laat opgaan! - Maar de transubstantiatie van het Concllie
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van Trente betekent, niet dat 'het wezen van brood verandert' of 

dat het brood van wezen verandert, maar dat het wezen van brood 
verdwijnt, 'niet blijft', zoals de N.K. 

heel juist weergeeft (403), en 
door een ander wezen VERVANGEN wordt, nl dat van het ver- 
heerlijkt lichaam van Christus (Vatic. II, DE KERK IN DE WE-
RELD...., § 38). 

Zo leert ook de Encycliek MYSTERPUM FIDEI dat er eerst transub-
stantiatie is, vervanging van het ene 

wezen door het andere; en dit 
brengt dan secundair met zich mee, dat er óók transignificatie 

en transfinalisatie is, niet van het BROOD dat immers niet blijft, 
maar van de GEDAANTEN die wel blijven, en die nu een nieuwe 
betekenis en nieuw doel krijgen, OMDAT ze een nieuwe 'realiteit' 
bevatten (AAS '65, p. 766). Hieruit blijkt dat de transignificatie 
GEEN transubstantiatie is, omdat ze alleen kan worden toege-
schreven aan de gedaanten die GEEN verandering ondergaan. En d:t is 

nu juist wat prof. Schoonenberg wil, dat nl. de verandering 
van relatie tot de mens wezensverandering, en de verandering in 
betekenis werkelijkheidsverandering  is, want zo wordt ze 'uitdruk-
kelijk beschreven' (alsof dat helpt!). Het verschil tussen deze bei-
de stellingen is voor sommige 

lezers misschien wat subtiel, maar het is reëel, hemelsbreed, en onmogelijk weg te praten. Zoals de Kerk eeuwenlang de maagdelijke geboorte letterlijk heeft 
opgevat en NIET als een dichterlijke uitdrukking, zo heeft ze de 
transubstantiatie altijd als een zijnsverandering begrepen, d.w.z. 
ais een verandering in het zijn 

zoals dit op zichzelf bestaat, on-
afhankelijk van zijn relatie tot mij, of ik het zo opvat of niet, het 
geloof of niet, ervan profiteer of 

het versmaad. Natuurlijk is de 
heilige Eucharistie 'voor ons' bedoeld; maar ze is iets 'voor ons' 

en betekent Iets 'voor ons' (en wat voor iets!), omdat ze in en op 
zichzelf 'Christus' lichaam is' (265). 

Zeggen dat de verandering van relatie 
tot de mens een wezens-

verandering is, en de verandering van BETEKENIS een WERKE-
LU

KHEIDSverandering, berust op een vervaging of verwarring van 

begrippen die duidelijk van elkaar verschillen, dezelfde verwarring 

als wanneer men zegt, dat de phenomenologische beschouwing 

14 

een ontologische is. Kant zei ook, dat we de dingen alleen maar 

kunnen kennen zoals ze 'voor ons' schijnen te zijn; maar hij heeft 

hun EIGEN zijn, waarnaar ze op zichzelf bestaan, niet tot die 

'phenomenen' gereduceerd. Dat bleek onhoudbaar, maar het was 

eerlijk. Hegel heeft het zijn wal tot denken herleid, maar ook hij 

wist en heeft het niet verdoezeld, dat hij daarmee 'n ander zijns-

begrip en zijnsbereik invoerde dan het oorspronkelijk zijn waarop 

het natuurlijk denken spontaan gericht is; hij heeft zelfs uitvoerig 

de weg beschreven die van DIT zijn en van het realistisch denken 

wèg, en in de idealistische wereld binnenleidt. Ook de Phenome-

nologie weet heel goed, wat zij precies tussen haakjes zet. Maar 

zeggen dat de verandering van betekenis of van relatie tot mij een 

wezens- of werkelijkheidsverandering is, en een 'echte transub-

stantiatie' zoals MYSTERIUM FIDEI die bedoelt, is typisch epigo-

nentaal, van mensen die uit het oog verliezen, wat hun theorie wil 

en waarover zij het heeft. 

Het spreekt vanzelf dat de katholieke theoloog zijn voordeel moet 

doen met alles wat er in de moderne philosophie waar, winst en 

bruikbaar is; maar hij moet er zich ook van bewust blijven, dat niet 

alle komende en gaande theoriën of denkwijzen even geschikt 

zijn om de geloofswaarheid uit te leggen; dat men bijv. met een 

consequent hegeliaanse gedachtengang de leer over de Mens-

wording of de Verlossing niet kan uiteenzetten zoals de Kerk die 

belijdt ...... (bijv. K. Rahner, Werke V, 201.206) en met een CONSE-

QUENT prenomenologische beschouwingswijze geen verandering 

kan uitleggen, die plaatsvindt op een zijnsvlak waartoe die me-

thode niet doordringen wil, en ook niet kan. 
Met het beginsel - dat al eerder werd aangehaald (De Tijd van 

26-11-'66) -, dat in een andere cultuur het woordelijk herhalen 

van oude dogmatische formules de geloofsaffirmatie zou kunnen 

'ontwaarden', is in principe geen enkele geloofsinhoud meer 

veilig. 

Wat wij voor onszelf en voor onze tijd vast geloven, dat nl. 'Jezus' 

Geest de Kerk niet zal laten verdwalen in het uit-leggen' van de 

geloofsschat, zoals de N.K. zo geruststellend zegt (401), dat geldt 
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van Trente betekent n‘ *, let dat ’het wezen va b y . . . .
n r°°d veranda" Of een ontologische IS. Kant zel ook, dat we de dmgen alleen maardat het brood Va" wezen verandert

' maar dat het .. .. ..
wezen Va" bl'°0d kunnen kennen zoals ze ’voor ons’ schunen te zun; maar hij heeftverdwijnt ’niet blijft, zoal

’ , $deN.K.hel"
d e mist weergee (403), en hun EIGEN zijn, waarnaar ze op zichzelf bestaan, niet tot die

’ h db a maar het was

oor een ander wezen VERVANGE.. _ N d
h@erl|_|kt lachaam van Christus (Vatic wl(lW l;En|l.( dat van het ver‘ ’phen0menen gereduceerd. Dat bleek on ou a i‘,

HELD - - -, §38).
I , ERK IN DE WE" eerlijk. Hegel heeft het zijn wél tot denken herleid, maar ook hij

wist en heeft het niet verdoezeld, dat hij daarmee ’n ander zijns-Zo leert ook de Enc 'y¢|l8K MYSTERlUM FID . ,El dat er eerst transub-
l begrip en zijnsbereik invoerde dan het oorspronkelijk zijn waaropstantiat" ' .re ls, vervanglng van het ene wezen door het 1

andere; en het natuurlijk d-enken spontaan gericht is; hij heeft zelfs uitvoerig
' h cl nken

dii brengt dan secu ‘ndair met zich meg d
9" fl‘ansfanal|satne is, niet van het BROOE Zr oék tm"s'9n|f|¢at,e de weg beschreven d|e van DIT zun en van het reallstnsc e

at lmmers met blijfl weg, en in de idealistische wereld binnenleidt. Ook de Phenome-maar van de GEDAANTEN d5 \e wel bli' - . ' ‘

b ' .. Wen’ en d'e "U 9°" meuwe nologie weet heel goed, wat zij precies tussen haakjes zet. Maar

' ' I tie tot mij een

etekenls en nleuw doel krueen, OMDAT -

ze een meuwe reameif’ zeggen dat de verandermg van betekems of van re abevatten (AAS ,65
* P- 766). l-lieruit bl"k . ..

U t dat de translgnlcatie wezens- of werkelijkheidsverandering is, en een ’echte transub-GEEN Tiansubstantiatie iS, omdat g|

Ze a een kan Worden t stantiatie’ zoals MYSTERIUM FlDEl die bedoelt, is typisch epigo-schreven aan de gedaanten die GEEN vera d '
0e9e-

l

'1 l . . . .

enng ondergaam E" nentaal, van mensen die ult het oog verhezen, wat hun theor|e w|lcm is "U luist wat prof. Schoonenber '. g Wll, d 1 _van relatle tot de mens wezensveranderin a "Ci. de verandermg
en waarover zij het heeft.

9' en e veranderin 5 Het spreekt vanzelf clat de katholieke theoloog zijn voordeel moetbetekenis werkelijkheidsverandering
is want 9 n

, Z0 Won" Ze ’u5tdi'lIk doen met alles wat er in de moderne philosoph|e waar, wlnst enkelijk beschreven’ -(alsof dat helpt!) H E .

e versch“ tussen dew bei- bruikbaar is; maar hij moet er zich ook van bewust blijven, dat niet
eschikt

de stellin '9811 IS voor Sommi99 lezers misschien v - ..
mt subtle’ maar alle komende en gaande theorlen of denkwuzen even ghet is reéel hemelslor’ eed, en onmogeli'k 7

J weg te mate" zijn om de geloofswaarheid uit te leggen; dat men bijv. met eenZoals de Kerk eeuwenl .

3'19 de maagdel"k . ..
m U e gebowte leerhlk heeft consequent hegeliaanse gedachtengang de leer over de Mens-

tt zoals de Kerk die

ogvgevat en NIET als een dicht "erluk =td -

e U mkkmg’ Z0 heeft Ze Ole wording of de Verlossing niet kan uiteenze entransubstantiatie alti' MJd als een zijnsv -

erandermg begrepem d W Z belijdt = (bijv. K. Rahner, Werke V, 201-206) en met een CONSE-
d rin

als een veranderin 'Q In ht Zijn zoals . ' ' '

on zlchzelf bestaat ° QUENT prenomenologische beschouwingswijze geen veran e gafhankelijk van zijn relatie tot mij of ik h u

, ,1-
1 et .zo opvat of met‘, het ‘| kan uitleggen, die plaatsvindt op een zijnsvlak waartoe die megeI°°f °f "lei, ervan 'profiteer of het ve ..

rsmaad Natuurhlk is de 7 thocle niet doordringen wil, en ook niet kan.
T'd an

hei“9e Eucharistie ’voQr ons’ bedoelol; - ~ , l
.

maar Z9 '5 lets voor ons’ Met het beginsel - dat al eerder werd aangehaald (De i_| ven betekent iets ’voor ons’ (en
wa voor iet ! .

S )’ omdat Ze '" 9" °P 26-11-’66) -, dat in een andere cultuur het vvoordelijk herhalenzichzelf ’Christus’ lichaam 5 ,
S (265).

Zeggen dat de verandering van relay van oude clogmatische formules de geloofsaffirmatie zou kunnen

Vera"de"i"9 is, en de veranderin v He gag de mens een WeZen5- ’ontwaarden’, is in principe geen enkele geloofsinhoud meer
a9 " TEKENBS een WERKE- veilig.LllKHElDSveranderin

9, be t -

ms op een Vervagmg °f Veiwarring van Wat wij voor onszelf en voor onze tijd vast geloven, dat nl. ’lezus’
’ n de

begrippen die duidelijk van elkaar vers h."c | .

en’ ezeude verwamng Geest de Kerk niet zal laten verdwalen in het uit-leggen vaals wanneer men ze
9*, dat de pheno | -

meno oglsche bes°h°“W'"9 geloofsschat, zoals de N.K. zo geruststellend zegt (401), dat geldt
‘l4

‘l5



ook voor d I - - --
. . .

e V9 e Qeneratles dle °"$ ZIJI1 Voorgegaan. De 96- Waarom was de vroegere ultdrukkmg met zo goed? Omdat ze met
loofsschat was er al eeuw ' ' den voor at Kant, Hegel, Husserl enz. twee dingen ’wat weinig rekening houdt: met het feit dat de
ten tonel .e verschenen. ls het aan te nemen, dat d|e Geest de Kerk l schepping zelf een werkelijkheid is die stuwt van lager naar hoger,
eeuwenlan on I hterwi-9: nhoze eeft laten geloven dat Marla echt maagd en met het felt dat hchaam en ziel met te schelden zun’ (449).

eenlyricxhtii ,;e et met was? Het geloof geeft niet alleen maar *

Met andere woorden: daar ziel en lichaam niet te scheiden zijn,

9 aan’ het gee een ""|l‘|°lld; en hoe onuitputtelijk die is het beter NIET te zeggen dat God ’de afzonderlijke zielen tel-

°°k Zll" mag het is uit Iii 99$ Olen dat hij ’in een andere cultuur’ in kens direkt schept’. Deze ’vroegere’ uitdrukking houdt bovendien

e P i i 1
. . . . . . .

e zou omslaan, dat ya nee zou worden en we|- te welmg rekening met de hu|d|ge theorie van de evolutle. Wat
maagci niet-maagd. God schept is ’een werkelijkheid die van lager naar hoger stuwt.’

Als nu een nieuwe mens ontstaat, wordt daarbij zijn scheppings-

macht op een heel bijzondere wijze duidelijk. Een ’ik’ wordt in het

leven geroepen ’uit menselijke erfelijkheid en daardoor uit Gods

H hand. Deze twee zijn samen één werking’ (450). Want het is God

die de schepping, die stuwing en de menselijke erfelijkheid zo

"" gewild en gemaakt heeft, en ze nog steeds zo wil en maakt. lk
E d 5 I -en an ere zonde van de Nleuwe Katechnsmus betreft de mense- ben dus werkelijk uit Gods hand. la, ’MlJ heeft alleen God gewild’;
lijke ziel.
Door het smeekschrift wer

mijn ouclers wilden ’n iongen, ’n meisje; (misschien wilden ze mij

den hem drle Verwllte gemaakt: wel NIET en hadden ze liever een meisje gehad).

:2: ::a:¢::::tI:%k\l!1:dde ziel niet vermeld wordt; Nu wil ik niet beweren dat ik, met deze andere woorden, precies

3- dat nietse" °"bTi|’fellJkheId Onilfentl Worden; dat gezegd heb wat de N.K. wil. Maar het zit er toch in; en als hij

over, ut dan de verruzems van een dit NIET beoloelt, zou het in ieder geval beter geweest zijn, als

aaml e Tud’ 22'H'66)- hij deze verkeerde maar mogelijke interpretatie duidelijker had

uitgesloten.
1. - W t h .dzt zerste PI-mt betreft, wordt In de N.K. u|tdrukke|ijk Want ook de eerste bladzijden over de oorsprong van de mens

» IJ Bf Olslaan van een meuwe mens, Gods ’schep- 4 geven geen uitsluitsel en laboreren aan dezelfde halfslachtigheid.

Pl"9$maCl1t op een heel bijzondere manier duidelijk wordt’ (449-
4

Enerzijds wordt duidelijk gezegd, dat de mens meer is dan zijn

l;:;l;'e::°;:zee';bd9I:J°::l:el:t fijarbij aan: ’:4.\ls er ergens dui- 4
lichaam; dat het mysterie van zijn ’ik’ onherleidbaar is; dat hij

Tia: 17e1c;n’m|ddel||_|ke schePPin9 van door zijn denken en zelfbewustzijn, zijn vrljheid en verantwoorde-

Jdit - -(16). lijkheicl van het dier verschilt (8), zij zijn ’de kroon van de mens

3 ml 00 weer met! Duldelijk is boven het dier’ (9); zijn leven komt uit zijn ouders, maar toch is

ze vroegere '-"ld'"kk'"91 een paar regels eerder, zijn ontstaan ook weer een gebeurtenis 'die boven ouders en

als minder goed door de
dat die ’beter lijkt’ (449),

rD°llll$t geciteerde vervangen wordt, om- wetenschappers’ - laat staan boven de dieren - uitgaat; de sprong

e vraag |s dan of beide uitdrukkingen, ’naar een ’ik’ dat er geheel niet was’ (11); ’want al is de over-
zoals be d i , . .. .weer wordt, hetzelfde anders of elgenlljk lets anders . gang. . . . geleidelijk, toch is mensworden een zo nieuwe bestaans-
zeggen.
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meer ,,het”, maar ,,iemand” geweest moeten zijn’ (13). Dit laatste
1 zijn, Omdat gee" schepsel vat he op ITHETS’ madar op Isl]? 2:5:klinkt wel wijs9eri91 maar ze9t toch niet zoveel, want het betekent werken om werktuig te kunnen zijn, actie-ve ove; rag-6|‘

tensiotte dat ooit levende wezens niet meer dier, maar mens ge- macht en WeFki"9- Daamm is °°k__ev°_lut'eve Sc oeppmgCoN-I-RA_weest moeten zijn, - waarmee iedereen het eens kan zijn. Maar schepping DOOR evolutie of erfelukheld (N.K. 45 ) zen
goed; de aangehaalde woorden geven in ieder geval duidelijk te DICTIO IN TERMINIS: het samenvoegen van tweeh Tie"
verstaan, dat mens-zijn een heel ’nieuwe bestaanswijze is tegen- kaar uitsluife; Want °V°|"e is de__v°°_rtk°mst ‘fan _et voortkomtover die van het dier.’

andeh dus Va" iets uit IE1-S’ terwul bu scheppmg le sMaar als dit nu zo is, hoe kan dan anderzijds ’een diersoort,
‘ uit Fliets d-W-L NIET uit Ms‘levend in wouden en vlakten, in een Ian zame ontwikkelin (evo-

.. -lutie) opstijsen, tot. . . .. ONS’; ’het IglER zich Oprichtin tot ‘ Dat nu de onmidde'"J'k° ‘scheppmg Van de.-'I°"$e"’.'§§a§'i'MENS?’ (13). En als de redelijke ziei, die het ENIG beginsel van GELOOF raakt, komt omdat ze onverbrek8|I,J sameenisc
leven in ons is (DS 902 en 1440), nu werkelijk rechtstreeks door haar onsterfelijkheid, die me" V°|9e"s het we oecugln
God geschapen wordt, kan men dan nog zeggen dat ’het leven cilie niet ontkennen kan, zonder afbreuk te doen a
dat door mij stroomt, van de dieren komt’ (ib.)? Het is waar, de (DS 1440 v-)-
heilige Schrift gaat nog veel verder terug en iaat God de mens Wan: als de menselijke ziel van nature onsterfeiuk IS. oislan
boetseren uit klei (Gen. 2, 7]. Maar dan staat er in hetzeifde vers geestelijk, niet samengesteld en dus niet ontbmd-laaar IS,
nog iets prachtigs bij, dat het zonde is om weg te iaten: en Z9, em diezeifde reden, ook niet uit iets stoffeluks vooro
GOD ’blies in zijn neus de adem van het leven; zé werd de MENS Dan meet haar ontstaan inderdaad, zoais de zegtf (ndi,m:;_
een levend wezen.’ lk wil hier geen argument van maken; ik vind gebeurtenis zijn die boven de ouders uitgaat, eerstj, Lg

alleen dat, als men dit vers aanhaalt, men de tweede helft net zo tale gave GODS, het éérste ontroerend bewus dat 6 ° PP
.. . . ' ‘ t |i'k verbandgoed citeren kan als de eerste.

héar heel persooniuk wll en ilefheeft U“ dd na um’Tenslotte moet men kiezen of delen, en wat de menselijke ZIEL met haar onsterfelijkheid V°|9t! dat men °°:de|dn"?:t:e:c;1:|Z|{:q?9f
betreft, niet onduidelijk, a la Teilhard, blijven zweven tussen evo- van de ziel niet ontkennen kan zonderitel wa e
lutie en direkte schepping. Mij dunkt dat men op zo’n teer en be- zoals Pius IX zich uitdrukte naar aanleldlng kva? 9
iangrijk punt ronduit moet kiezen, en dat men van een ’ge|oofs- volgtrekking (D3 2333); me" kan dan geen HS; 92879 2880).verkondiging’ verwachten mag dat zij, ook bij de groeiende ze- den, maar verdient toch wel een -andere bliaznié haa;
kerheid der evolutie, toch kordaat eraan herinnert: ’dat de Z|E- Beide zijn het eigimschappen _d'e_n°;)_flkzateU nsu dat de °nmid_LEN (van de mensen) onmiddellijk door God geschapen worden, Iijke natuur voortvioeien, en hleruit -bu -t eve te,
dit vast te houden gebiedt ons het katholiek geloof’ (DS 3896). dellijke schepPi"9 van de mésenzlel--kin.

e.e;lst in het wezen vanOok Pauius VI herinnerde daaraan in juli ’66 (cf. ’Confrontatie’, kwestie is van geioof, maar van natuurhj I-I-[:(ZIC

nr. 18-19, p. 28-29). Omdat nl. de geestelijke ziel niet uit iets geest en stof, en daarmee In hun weze_:_1h|j 02 evoor
anders - uiteraard niet uit iets geestelijks, en vooral niet uit kale onherleidbaarheid. Daarom durft Ema
iets stoelijks - kan voortkomen, wordt zij dus voortgebracht dat dit inzicht mocht ontbreken en m<:1H:|s
uit NIETS; dat is schepping in de eigenlijke zin van het woord. dat een geestelijk wezen door een sto :1. e
Daarbij kan geen schepsel of stuwende werkelijkheid werktuig gebracht - een krasse term te gebruiken Ie m
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zachtmoedige "ppen Va": ibelachehjki (H CG 86)! in zijn Theologie De christeiijke traditie heeft die overtuiging bevestigd. Voor een
gebruikt hij uiteraard een andere kwaiificatie: ’het is ketters’ apologeet kwam aueen aan God het ,zaaien Van de zieleny

G’ H8’ 2)‘ toe; zij worden niet door de ouders gegeven, maar alie door een
T°°h V°"me" 9969* en mhaam, °"da"k$ hun Weleniijk Verschiiv en dezeifoie Vader: God (Lactantius, ML 7, 73). En uit het woord
$ame" het W°"de|'iijk Qeheei Va" de é"e me"$- Mam‘ *9"/"iii me" van de Prediker, dat ole levensgeest terugkeert naar God, die hem
dan nu die éénheid centraal wil zien en daarom liever niet zeg- gaf (12, 7), cQm;|u@|eert de hemge Hiergnymus dat dug alleen God
gen wil ciat de ziel apart geschapen wordt, overheerste vroeger de Zgegen voobrengt en niet de mensen (ML 23, 1169), Sint
eeuwenlang het levendig besef van hun verschil. Lang voordat de Augustgnus wegfegde; hij zag gee" uitweg uit de moeilijkheid, hoe

Wijsgeren het bewiis 9"‘/°°" Wisten te Vindenv hebbe" de meme" de ziel besmet kan zijn met de erfzonde, als ze rechtstreeks uit
in de °Vei't'~'i9i"9 Qeieefd dat de Qeestv in he"! iets anders was dan Gods handen komt. Dat bezwaar heeft lange tijd cie traditie door-
hun iichaam 9" daamm °°k een andere °°"'$Pl‘°"9 had- Hi] W°°"' kruist, zonder ze te oncierbreken; maar het moest toch eerst wor-
de in het iichaam als een vreemde gast die uit een andere wereld den opgegost, voordat Ze algemeen aanvaard kon worden. Dat
komt en zich er dan ook niet in thuis voeit, maar eerder als in ward ze en bleef Ze Qnafgebrgken, vanaf de 12e eeuw
een kerker °f 9°" 9raf- E" de kem Va" het antieke 9e|°°f in de tot nu; dat zai ze ook ongeirwijfeid blijven, ondanks materialisti-
zielsverhuizing was evenzo het ievendig bewustzijn dat het eigen- she stmmingen die menen dat de geest van de mens MET on-

iilike iik’ Va" de mens ONAFHANKEI-UK is Va" het |iCi‘laam dat middeliijk van God komt, maar met meer of minder onverklaarbare
vergaat, ai eerder bestond en ook daarna neg voorrtduurt. ispmngen’ “gt de 5101*,

Uitgaande van deze oeroude, diepmenseiijke overtuiging zijn de

9”’°‘e °ie"k‘="s Va" de Oudheid 'a"gZaa‘"“ 8" '“°°‘Z“‘a'“ Va" °'° 2 - De onsterfeiijkheid van ole ziel wordt door de N,K. nietduidelijk
stoffelijke dingen’ die onze eige" vertmuwde wereld zijn’ °pge' uitgesproken, wei iaat hij uitkomen, dat er ’iets’ van de mens zijn
kiommen tot een zuiverder begrip van het geestelijkei totdat de dood overieefd en dat is niet het iijk (555). Als dat ’ets’ de ziel is,
grootste onder hen, als in een fiits, tot het inzicht kwam dat, wat is dan mg de waag Of het met of Zondei. "Chaam ;s_ Want mark-
onstoffeiijk en niet deelbaar is, geen wordingsproces kan onder- Waardigerwijs spyeekt de N_K_ Wél Van ens toekomstig ’geeste|ijk
gaan en claarom niet door generatie, verandering of evolutie kan LECHAAM, (561) maar Mei Van onze »geeste|iJ-ke ziep, akhans niet
voortkomen, maar op een andere manier en in een ondeelbaar ‘ dam, waar men dat mu Vei,wachten_ Wij mensen, zegt hij, zijn 155-

ogenblik moet ontstaan whys‘ Vm’ 6)‘ Hoe’ wist hij niet; het L GAAFD met een zekere vrijheid en geestelijkheid’ (6). luister
enige antwoord was ’door schepping’, maar daarvan heeft hij geen zou zijn, dat Wij uit Sm; en geest 5E3TAAN_ Wij staan Op de bo-
idee gehad. Toch ging zijn gedachte duioielijk in de richting van I venste trap van de stoffeiijke wezens en op ole onderste trap van
God, en niet van cie stuwende evoiueiende werkelijkheid; want de geeswmke; het hwgste van het |age,»e E-aakt in (ms het |aag-

Zoais hij in de Iaatste iaren Van zijn ieven in de machtige bewe' H ste van het hogere, of iiever, zoais Vaticanum I het uitdrukt: onze

ging Va" het heeiai de zekerheid v°nd Van het Godsbestaan’ 2° éne natuur is uit geest en iichaam samengesteid (D8 3002 en 800).
ervoer zijn grote geest innerlijk, in de rijkciom van het kennen en Dat onze ziel een igeesty is, LHKT U52 ham Werken, haar denken,

het geiuk Van de beschouwing’ zijn verwamschap met het g°dde' haar vrije wilsdaad en zeifbewustzijn; maar het BESTAAT in

“jke (Met XI!’ 7)‘ eerstei instantie niet in wat ze doet, maar in wat ze is: een on-
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stoffeiijke zeifstandigheid die in haar bestaan niet van het lichaam voortbestaat: ’wat ONTKEND wordt is dat de ziel geheei "96-
afhangt. Maar ze is een behoeftige geest die door middel van het scheiden” zonder enige lichamelijkheid blijft voortbestaan’; zodat
iichaam en de zintuigen zijn geesteiijk leven voeden en ontwik- dus al dadelijk na de dood en ’reeds vanaf zijn INTREDE in de
kelen moet. Daarom is ze op een lichaam aangewezen en bestaat vereeuwigde besfaanswijle (de mens) °P ee" Zekere Wijle be‘
dan ook vooreerst IN dat Iichaam, dat ze bezielt en leidt en waar- lichaamd is’ (cf. De Tijd Van 17-12-'66) Daaf‘ echter zij" ieieni
mee ze een natuurlijke eenheid vormt. "Maar als geestelijke ziel lichaam als Iijk achterblijft en begrven W°l‘di, heiemaai, iierwiji
is ze niet in de stof ondergedompeld; ze kan op zichzeif bestaan van de andere kant dat, wat de eeuwigheid ingaaf, NIET iets is
en dat doet ze dan ook feiteiijk, na haar scheiding van het lichaam ’dat geheel Z0l1del‘ iihaam is’, m°eten we Wei aannemen dat dit
bij ole dood van de mens, als het lichaam tot ontbinding overgaat, ’iets’ ’niet geheel Zonder band met een NiEUW ii¢i1aam is’ (555)-
terwiji zijzelf, zelf-standig, voortleeft voor altijd, omdat zij als Dit ’nieuwe’ lichaam is dus blijkbaar een ANDER dan het ’ei9e"’
gees: niet sterven kan, lichaam dat immers ’achterbiijft’. Zo mogen we dan ’vermoeden’,
Maar ze was voor DIT lichaam bestemd, of ioeter andersom, dit dat er voor onze doden ’inderdaad HEDEN al iets begonnen is,
lichaam voor haar, en ze blijft dan ook voor altijd onveranderlijk en dat dit NIET is Zondei‘ ii¢i1aam- HET BESTAAN NA DE DOOD
op dit, haar ’eigen’ iichaam betrokken. In ZOVERRE kan men met

> I3 DU3 REEDS iE-is Ai-S DE VERRUZENIS VAN HET NIEUWE
recht zeggen dat ze ’nooit GEHEEL L08 van iedere IichameIijk- LICHAAM’ (ib-)-
heid’, d.w.z. ’nooit zonder een band met dat EIGEN lichaam’ is Kan men nu eerlijk zeggen dat dit ’hetzelfde’ is, alleen ’iets an-
(554), omdat ze tot in haar diepste iwezen juist bij DiT lichaam ders uitgedrukt’, als dat wat we tot voor kort geloofd ihebben?
hoort, of liever andersom, dit lichaam bij haar. Daarom is het zo Als dat Wefkeiijk eeriijk Qemeed is, haperi 9" iets aan de "meg
goddeiijk miicldadig, dat ze bij de verrijzenis van het vlees weer of het inzicht; maar ’ergens’ zit een fout.
met DIT lichaam wordt verenigd. Maar in afwachting daarvan be-
staat ze_op zichzeif alleen.
Dit zijn tie gronden waarom men tot voor kort, zoais de N.K. zegt, 3 - Daarmee komen we aan het derde punt, de Veffijlenis, die
het 20 voorstelde dat de ziel, na de dead, GESCHEBDEN blij; reeds door Sint Paulus als een van ole meest fundamentele waar-
voortbestaan, terwiji het lichaam vergaat; totdat dit, tijdens het heden van ons ge|00f be$ChOUWd Wefdi andefsi lei hi]: iis "W
laatste oordeei, wordt verzameid uit de aarde. En dit was dan geloof ijdei’ (i K°|'- 15, 13 en 14), ’Zi"i°°$’1 Zegt de N-K-‘ (323)-
’een eerlijke poging’ om zich de bijbelse gegevens (en de leer Daarom heeft ole Kerk, vanaf de vroegste tijden, er noolt mee
van de Kerk die ze uitiegt) voor te steiien (554). Maar de N.K. wil I willen ’schipperen’, en moeten ook wij, vandaag nog, uiterst voor-
het liever ’iets anders uitdrukken’ en ’hetzeii‘de geioof op een zichtig met dit 0p Zi¢hZ6if Wei kfasse 9ei°°f5a"tike| °m9aan' °m
iets andere manier vertoiken’ (ib.). Van beiang is oiaarbij natuur- het ’zuiver en integraai (!) te behveden’, me’! afschuw "°°" eike
Iijk weer, dat het niet heel iets anders wordt; en daar lijkt het, vertekening, verdraaiing en verarming (241).

dunki mev i°¢ii Wei W9 °P- Want hoe moet dat nu bij de ’verrijzenis van de lichamen’ (502)?

De N.K. wil de ééinheid van de mens centraal steilen, wat uiter- Als die Op OHS ’ei96n’, ardse ii¢i1aam beirekking heeft ' Wat men
aard uitstekend is. Daarom heeft hij, zo zegt prof. Schoonenberg, zo zeggen zou, omdat er anders van een verrijzenis van het vlees
’een dualisme of de schijn ervan willen vermijden’. Dit betekent eigenlijk geen sprake kan zijn -, dan zit de ziel na de opstandmg
hier, dat voigens de N.K. de ziel van de mens NIET zeifstandig voor de rest van de eeuwigheid met twéé lichamen, het ’nieuwe’
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van na de dood en het oude van daarvoor. Als ze NIET op het hebbem ’DA-TZELFDE dat in het graf ward neergelegda’ _z°a|s
oude Iichaam betrekking heeft, zou men beter niet van de ’ver- Augustinus zei (Sermo 263, 6), door Gods wondermacht uit het

rijzenis van het vlees’, maar eerder van een nieuw soort ziels- graf 2°“ °pStaan °m deal te hebben in de emdeluke rust en de
eindeloze vreugde zoals het hier deei had in onze voortdurendeverhuizing moeten spreken, daar de ziel, direkt al bij de dood, ’

van haar aardse, vergankelijke Iichaam in een nieuw en geestelijk st"ijd' °"ze Vale hemge wmmumes en onze moeuame °nthech'
tin Hoe zouden ’wi'zelf’ anders volmaakt gelukklg kunnen zun?overgaat. Het gaat dan bij de verrijzenis ’niet om een nieuwe op- 9' J

Z6 hebben onze ouders en voorouders het geloofd, eeuwen lang,bouw van DIT AARDSE Iichaam’, maar ’om de voltooiing (?) van
ons geestelijk Iichaam’ (561). Dat de doden zullen opstaan en ’uit t°t 7" de Hide" die Vlak achter °ns H999“ (554); dat hee hen
het graf komen’ betekent NIET dat er iets ’uit het graf zal komen‘, 9esterkt toen ze ervan scheiden moesten. Het hoefde ook niet

maar 'dat wij het ZELF zunen zijn, (ib_)_ meteen; ze wilden graag wachten, als het maar ooit gebeuren

mocht op de jongste allerlaatste dag: ET EXPECTO. . . .!Maar daar zit nu juist de moeiiijkheid. Want hoe kunnen wij het ’ ’
Z6 staat het ook in de uitspraken van meerdere Concilies, oecu-ZELF zijn, zonder ’nieuwe opbouw van DIT aardse Iichaam’, dat zo ,zi_ zullen

intiem, zo wezenlijk, tot ons eigenste ’ik’ behoorde? Hoe die op- memsche mg we’ °'a'_ e e en e e' J , __ p
hun EIGEN lichamen die ze NU hebben’ (DS 801); Wlj geloven debouw zal geschieden, is het geheim van Gods Aimacht. Maar juist d NU meedra en, (DS

omdat ’wijzeif’ zullen opstaan moet het Iichaam dat hoe dan ook waarachtlge vemjzems van V ees a we 9
1 ’ ' s54).uit het stof zal worden opgewekt, numeriek hetzelfde zijn als dat

Z6 staat het m.i. ook bij Sint Paulus. Vaticanum ll verwijst naarwat we hier op aarde hadden- zoals ook het afgeleefde Iichaam1 , nu I 1 1 h fvan een grijsaard en hi]. twijfelt zelf Ogenblik Rom. 8, 11. dan zal Hij, die Jezus Chrlstus uit de doden eet

danks aile wisseling van moleculen nog altijd numeriek hetzelfde opgewekt, ook uw STERFELIJKE Iichaam ten leven verwekken
. . .. . door zijn Geest die in u woont’ (PASTORALE CONSTITUTIE OVER
IS als dat van het kind dat h|_| was, en nog steeds de httekens VAN VANDAAG §22)_ En drie
draagt van zijn eerste wonden; zoals ook de verrezen Christus,

verzen verder dan die welke de N.K. citeert (561), staat er zoals bewijs dat Hij het‘ zélf was, tot Thomas zei: leg je vinger hier, _

|eg ie hand in mijn zijde (_|°h_ 20, 27)_ Want zoa|S de N_K_ ze" prachtig en ontroerend: Want DET BEDERFELIJKE - dus met.

k : -- h - ’het BESTE van de mens’, zoals de N.K. schrijft (515), want dat
er em Wat we zun’ angt zozeer ook met ons “chaam samen’ is uit zichzelf al onbederfeiijk; maar juist on" BEDERFELIJKE -dat we ons ’zelf’ niet zonder verbondenheid met dat EIGEN Ii

i — moet onbederfelijkheid aantrekken; DIT STERFELIJKE onsterfe|ijk-
chaam kunnen voorste len (554).

heid’. Pas daarmee is de zonde met haar naar gevolg, de dood, de
Met de |ets andere vertolkmg van het oude geloof wordt het er scheming van DH "chaam en DEZE ziely werzwolgen in °ve|.w;n_
werkelijk niet eenvoudiger en begrijpelijker op, en die verrijzenis ning, (I Ken 15, 53 en 54)!
van het VLEES als de overgang van de ZIEL, zomaar opeens bij
de dood, van haar ’eigen’ Iichaam in een ’nieuw’, Iijkt welhaast 1 Fribourg, Driekoningen 1967 \/_ M_ |(U|PER
wéér een sprookje. lk misgun het natuurlijk niemand, maar ik voel
het zelf als een grote teleurstelling. Dat was vroeger, in het oude
geioof, juist zo heerlijk en onzegbaar troostvol, dat DIT Iichaam
waarin we hier op aarde geleefd, gejakkerd en getobd hebben om
God te dienen, waarvan we hier zoveel genoten en ook geleden
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Kort geknoopt , 

Aide Mémoire 

'Men klaagt er zelfs over, dat centrale posten, massa-media, 
priester-opleiding, enzovoorts, in handen zijn van de zgn. avant-
garde. Men vergete dan echter niet, dat de bezetters van deze 
functies door hun overheid benoemd zijn.' (Drs. 1. H. Huyts (pr.) 
in de Volkskrant van 18-2-1967). 
(Het wordt niet vergeten! Het wordt van de daken geschreeuwd 
door vertwijfelde gelovigen.) 

Sjaloom, bedoeld als echte eucharistie-viering 

'De kerk maakt geschiedenis. Zoals ze er nu voor staat is ze niet 
altijd geweest. Ze is begonnen rond een tafel met mensen in 
burgerkledij. Doet dit tot mijn gedachtenis. Dit is ook wet de 
Sjaloomgroep wil. Werkelijk gedenken wat toen is begonnen. Een 
echte eucharistie, de verklaring der bisschoppen ten spijt. Met 
enige goede wil kan men de bisschoppelijke verklaring een sus-
send gebaar noemen naar Rome om de goede zaak van de Sja-
loomgroep niet in discrediet te brengen en haar de kans te ge-
ven zich door te zetten Mok voor katholieken. Een stukje politiek 
voor de goede zaak.' (Dat was De Wan, tijdschrift van en voor 
priesters' 5-66/67 pag. 6). 

The lady with the wire-recorder. 

Wil de dame, die in een biechtstoel met een band-recorder, zoge-
naamd namens Confrontatie, opnamen gemaakt zou hebben, In 
het Haagse, zich alstublieft bij ons melden? Of de kapelaan, die 
deze geschiedenis wereldkundig gemaakt zou hebben? Mits bel- 
den überhaupt existeren natuurlijk 	 

Ping Pong 

'Een foto in Paris Match was voldoende om de zeer oude mannen 
in Rome te hoop te doen lopen en ze was ook voldoende voor de 
Nederlandse rooms katholieke bisschoppen hun erkende progres- 

siviteit te vergeten door de Sjaloomgroep ernstig te vermanen 
niet vooruit te lopen op de eenheid van de christenen.' 
Kapelaan L. Brueren neemt bovenstaand citaat uit het blad 'M 67' 
met instemming over in het Dagblad van Noord-Limburg (23-2267). 
Niet verbazingwekkend, want kapelaan Brueren van de Jongeren-
kerk in Venlo is zelf medewerker van M.67. En medewerkers en/of 
redacteuren van M.67 werken weer mee aan de Jongerenkerk. 
Men pingponkt. 

Beeldenstorm 

Zaterdag 25 februari had de Maastrichtse provo-groep 'Lux Be-
weging' een pop-show georganiseerd. Tijdens het 'feest' werden 
heiligen-beelden binnengedragen, die per vrachtwagen uit Den 
Bosch waren aangevoerd. De vrouw van de café-exploitant pro-
beerde volkomen overstuur het 'schennend spel' met deze beelden 
te verhinderen. De aanwezige politie beval toen de beelden bijeen 
te plaatsen in een hoek van het gebouw, waar ze met lakens aan 
het oog werden onttrokken. Ook de daarop volgende 'geheime 
riten' werden op bevel van de politie gestaakt. 

Ommekeer bij de Tijd? 

Met vette letters las men in De Tijd van 27 februari: 

ROME 

Rome is als goede wijn. Rome behoeft geen krans. 

Kerkbesturen en orthodoxie 
Mogen wij slepende kerkmeesters en kerkmeesteressen eens at-
tenderen op hun plicht het hunne ertoe bij te dragen, dat in hun 
kerken de rechtzinnige leer van onze Heilige Kerk ongeschonden 
verkondigd wordt? 
Denken zij aan hun eigen geweten, hun mondigheid, hun mee-
denken, meespreken, meewerken in hun parochies? 

Sem schools 

Volgens De Tijd van 14-2-1967 vindt de meeste sexuele voorlich-
ting op de katholieke scholen plaats. 
Om trots op te zijn? Waarom? Gewoonweg conformistische trim-
biose. 
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Kapelaan L. Brueren neemt bovenstaand citaat uit het blad ’M 67'
met instemming over in het Dagblad van Noord-Limburg (23-2-'67).
Niet verbazingwekkend, want kapelaan Brueren van de Jongeren-
kerk in Venlo is zelf medewerker van M.67. En medewerkers en/of
redacteuren van M.67 werken weer mee aan de longerenkerk.

Aide Mémoire Men pingpQnkt_

'Men klaagt er zelfs over, dat centrale posten, massa-media, B M t
priester-opleiding, enzovoorts, in handen zijn van de zgn. avant- ee ens orm
garde. Men vergete dan echter niet, dat de bezetters van deze Zaterdag 25 febmari had de Maasmchtse provmgmep '|_uX Be_
functies door hun overheid benoemd zijn.’ (Drs. J. H. Huyts (pr.) Wegingl een pOp_ShOW geo|,gamséerd_ -I-U-dens het qeesti Werden

m de volkskrant Van 1824967)" heiligen-beelden binnengedragen, die per vrachtwagen uit Den
(Het wordt niet vergeten! Het wordt van de daken geschreeuwd Bosch Waren aange\/Oef'd_ De vrouw van de cafe-exploitant pro-
dO°r Vertwnfelde 9e]°Vi9en') beerde volkomen overstuur het 'schennend spel’ met deze beelden

te verhinderen. De aanwezige politie beval toen de beelden bijeen
SiaI°°m' bedoeld als echte eu°haristie'vierin9 g te plaatsen in een hoek van het gebouw, waar ze met lakens aan

‘De kerk maakt gesohiedenis. Zoals ze er nu voor staat is ze niet
altijd geweest. Ze is begonnen rond een tafel met mensen in
burgerkledij. Doet dit tot mijn gedachtenis. Dit is ook wat de
Sjaloomgroep wil. Werkelijk gedenken wat toen is begonnen. Een
echte eucharistie, de verklaring der bisschoppen ten spijt. Met
enige goede wil kan men de bisschoppelijke verklaring een sus-

het oog werden onttrokken. Ook de daarop volgende ‘geneime
riten' werden op bevel van de politie gestaakt.

Ummekeer bij ole Tijol?

Met vette letters las men in De Tijd van 27 februari:

send gebaar noemen naar Rome om de goede zaak van de Sja- OME
loomgroep niet in discrediet te brengen en haar de kans te ge- I R
ven zich door te zetten ook voor katholieken. Een stukje politiek 1 Home is ags goede Wijn_ Home behoe gee" krans_
voor de goede zaak. (Dat was De Wan, tudschrift van en voor
priesters’ 5-66/67 pag. 6).
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Kerkbesturen en orthodoxie
Mogen wij slapende kerkmeesters en kerkmeesteressen eens at-

The lady with the wire're°°rder' ‘ tenderen op hun plicht het hunne ertoe bij te dragen, dat in hun
W11 de dame, die in een biechtstoei met een band_,~eCO,~der’ Z0ge_ kerken de reohtzinnige leer van onze Heilige Kerk ongeschonden
naamd namens Confrontatie, opnamen gemaakt zou hebben, in , \/el’k°"dl9d wordt?
het Haagse, zich alstublieft bij ons melden? Of de kapelaan, die Denke" ZU aan hun eigen 9eWeten> hun m°"dl9h9ld, hun mee"
deze geschiedenis wereldkundig gemaakt zou hebben? Mits bei- 4 denkenl meespiekeni meewerken in hun Pa"°Chle5?
den Uberhaupt existeren natuurlijk. . . . .

Ping Pong
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Sex schools

Volgens De Tijd van 14-2-1967 vindt de meeste sexuele voorlich-
’Een foto in Paris Match was voldoende om de zeer oude mannen P ting op de katholieke scholen plaats.
in Rome te hoop te -doen lopen en ze was ook voldoende voor de Om trots op te zijn’? Waarom? Gewoonweg conformistische trim-
Nederlandse rooms katholieke bisschoppen hun erkende progres~ biose.
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Pluriforme informatie lingen in de Kerk. Te weinig beoefening van de deugd van hoop
in de trant van ’Alles sal reg kom.!’ Schijnheiligheid bij de oudere

Denken pastorien en kloosters en leeszalen er aan om naast G3, generatie_ Te Wemig Vriendschap bi] te vee] bjsschoppen voor hun
Nieuwe Lime, Balui, Te E|1’d6F Ure, Volkskrant 9" Tijd bU\/-i Ook clerus. De ceiiibaatsverpiichting en de macht van de Curie.
Confromatie een Piaatsje Te 9e\/9"? Het ZOU Fea<>ti0I’Iail' Zijn om Dat kan dan toch maar allemaal gezegd worden daar in Rome, bij
piuriforme informatie te weren. de Curie in de buurti Eerst werd kritiek op de vrijzinnigheid ge-

smoord met de slogan’ Foeii Denk aan medernenselijkheid!’ Nu
De Pecunia dan met een beroep op de deugd van hoop. Maar vermetei ver-

Kerkbezoek en coiiectes iopen terug. Bij velen is dit een kwestie
trouwen is een ondeugd, verbasterde hoop.

van ongeioof of onverschiiiigheid. Maar ook is er een toenemend Minder werfkracht
aantai gelovigen, die er (gewetens)bezwaar tegen hebben dat huh I

geldeiijke bijdragen direct of indirect gebruikt worden voor aan- Volgens het Dagbi. v. N. Limburg d.d. 3.3. ’67zou Rector]. Schoen-
tasting van geioof en liturgie. Het is afschuweiijk, maar de normaie makers, directeur van het Nationaai Bureau v. d. Pauselijke Missie-
vertrouwensreiatie krijgt deuk op deuk. aktie gezegd hebben: ‘dat de werfkracht van de Pauseiijke Missie-

werken heeft geieden. I-iij schrijft dit toe aan de reserves onder de
Tekenen des tijds? Nederiandse katholieken t.a.v. het oentraie bestuur in Home en

diens financieie politiek.’ |
Tauoze 9Fa\/en Werden Qeschonden in meet dan 36 Qemeente Of weilioht aan de enorme reciame voor saecuiarisatie in de Kerk,
O\/ei’a| vond men de Opschrifteni Satan |'1ei|', Satan is OHZ6‘ God’, die de beminde geiovigen voorhoudt liever aan saeculiere organen
'D°°d aan de Paush en Verder “O9 Wat SChUttin9W°°i’de"i W631“ gelden af te staan? En toch, hoeveel beter werden deze gelden
O‘/er men Zich te9enW°°rdi9 Opwindt 31$ een of nder Omroep" ' benut door de Missie? Of aan de ’verkondiging’ van alierlei gees- '
bestuvr Z9 Hit de Teksten laat Coupererh telijken in de trant van: ’de Missie is overbodig. Waarom het
00k in Engeiand he9i'$t een dergeiiike '3atan'C'~"tu$'- En °°k Evangelie verkondigen aan mensen die reeds reiigieus, zij het dan
daar speurt men vergeefs naar de daders. anders, ZU-n?’

4

Kathoiiek Polen ’GQD 2|] MET QMS’

Ten gerieve van verschillende Iezers delen wij mede, dat ‘Le mii- Verschiliende openbare colleges hebben het besluit genomen het
iénaire catholique de la Pologne’ (Confr. 18-19, pag. 77) binnen- traditioneie gebed om wijsheid voortaan achtervvege te laten. Zij
kort in het Nederlands versohijnt met een voorwoord van prof. dr. hebben aan huneigen wijsheid méér dan genoeg. Ais het ’God zij
F. Peeters. met ons’ maar als randschrift op de Nederiandse guiden blijft
Besteiadres; Mej. M. S. Convent, Van Rijswijcklaan 158b, Ant- ii staan, dan is ons saecuiaire heil voidoende verzekerd!
werpen.

TRAPPEN TEGEN ROME!

Engeise theoiogen zijn in tegenwoordig, bij de 'progressiviteit

Zonder lmprimatur

Het maart nummer van Wij in huweiijik en gezin is verschenen:
zonder het gebruikeiijke lmprimatur van de Bredasche vicaris-i

h b id enre bma te Over; generaai Mgr. H. Ernst. Mogeiijk vond deze de voorliohting over
iiuirsgfnvcgggnisn h:mDS:gg,anVeEn Lsgrg gem 3 3J 1967 heeft i het gebruik van voorbehoedsmiddeien, speciaai de vulgaire be-

' ' ' ' ' ' ii ' ' ‘ . 5 h b dnu daar in Rome de Engeisemoraal theoloog pater Murphy CssR
(een der 56 Murphy's die Rome herbergt!) een nummertje weg-ge-
geven. Te veei angst voor vernieuwingen bi] Rome en voor dwa-

28
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woording voor de coitus interruptus (pag 7) too ene en zijn
waardigheid?

‘X’
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Een soortgelake vraag stelt Ds. van Andel over de ‘trans b t -De N‘K* en de tiatie’, welke hij in de N.K. geinterpreteerd ziet als 'transfin:1]isZt1a;:

,-N A K
1 ”Op wellse wijze verdraagt de in de N.K. voorgestelde leer
‘ omtrent de praesentia Christi zich met de uitspralcen van

het vierde Lateraanse concilie en met Trente?
En om in de orde van de tijd dichter bij huis te blijven, met

In ‘De Nieuwe Mens' no. 5 lazen wij met veel aandacht het prach- de encycll-eh Mysten-um Fidei mm 3 seph 1965, lwaarin de
tige en doorwrochte referaat, gehouden door dominee C. P. van . .. . —

Andel, Azn. tijdens het week-end, dat het katholiek Gespreks- en
v paus uztdrukkelzjk vasthoudt aan de middeleeuwse formu

lerin en waarschuwt voor de edachten die vertollct wardenVormingscentrum 'Limburg' 9, 10 en 11 dec. te Valkenburg-Houb 5 * 5
hem organiseerde. De besprekingen waren gewijd aan: De Nieuwe 1 in 618 irdnsfimlliwiie en <16 transsignifivaiie?”
Katechismus.
Wie zich, in kort bestek, wil orienteren over de overeenkomsten
en verschillen tussen het katholiek geloof en het reformatorische,
zij lezing van dit referaat - 'dat ook door de aanwezigen bewon-

En Ds. van Andel twijfelt’ of de N.K. hier de authentieke katho~
lieke avondmaalsleer verdedigt’.

derd werd door de opvallende kwaliteiten van voordracht, woord- i Het is D$- Van Andel V°°rt$ Opgevauen, dat de Plaats Van Maria
keuze en logica-' (N.~1\/1.) van harte aanbevolen, het is helder en in de N.K. ’onevenredig klein is‘ ’dat haar blijvende maagdelijk-
verhelderend, irenisch, eerlijk zonder terughouding. heid slechts vaag wordt aangeduid' en dat ‘over het Dogma van

Iv1aria’s ten-hemel-opneming |n grote soberheid gesproken wordt’. |
De Nieuwe Katechismus was voor dominee van Andel het stramien, 1 138- \/an ANGIE] '8a1’Ze|t niet <16 Nieuwe Kafechismus een Zeker CO1"~

waarop hi] de overeenkomsten en verschillen rustig kon uitbor- P"°mi$'k@FakteF te VBFWUTBYV 9" hi] besluit ZUFI Feferaat
duren. Voor dominee van Andel heeft D.N.K. het katholicisme na-
der tot cle reformatie gebracht, misschien zelfs ook op enkele pun- 1

ten de reformatie bij het Katholicisme (‘De verschijning van de 1 ”....er is m.i. vooralsnog geen aanleiding de reformatie
N.K. is ook voor de reformatie een evenement'). Maar ds. van Andel haar eigen I-zarakter te ontzeggen en te beweren dat ”de
stelt zich ook enlkele malen de vraag of de N.K. het katholiek ge- katholieke kerk goed als dues erkent Wat de reformatie
loof volkomen ]UIS1I weergeeft; het valt hem op .. .. . . ,,

1 belljdt, terwgl het omgekeerde met het geval is (N.K. pug.
469). Want op deze wijze neemt men noch Rome, noch de

”dat de N.K. zo summier spreekt over het offerlcarakter reformatie serieus.”
van de Eucharistie. Waar het gebeurt, treft ons een grate
teru houdendheidg Het zal overbodig zijn te zeggen, dat de ‘bezwaren van dominee
E9" vmag die ik "iet ha" Q” Ooh met hoef ‘*3 b9a”t~w°"" van Andel door het befaamde ’Smeekschrift’ ten volle gedeeld
den en die ik toch wil stellen, is deze: gelden de decrvlrvn werden.
van Trente niet meer op dit punt? Aan duidelijkheid lalvrz,

immers niets te wensen over. Op welke wijze lmn men, do

in de N.K. voorgedragen mening over het offer imr!rm|zii5-
ren met de dogmofs van Trente?”

1

J. A.

>1<
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Necj‘ erts: De N.K. 

In het weekblad van de Katholieke Leraren-vereniging 'Sint Bona-

ventura' troffen wij onderstaande kritiek op de Nieuwe Katechis-

mus aan: 

Om met enkele kleine aanmerkingen te beginnen: De formule-
ringen zijn soms dubbelzinnig en voor niet theologisch geschoolde 
lezers onbegrijpelijk. Wat moet bijv. een eenvoudige huismoeder 
denken van eén zin als: 'brood moet niet als een fysisch, maar 
als een antropologisch begrip genomen worden' pag. 406, of over 
de engelen: 'Is hun bestaan vooronderstelling uit het wereldbeeld 
van de Schrift? Of is het onderdeel van Gods boodschap?' Wie 
hier nog iets van begrijpt, concludeert hieruit, dat er wel geen 
engelen zullen bestaan, dat het althans onzeker is, of ze bestaan. 
Maar verschillende concilies, o.a. het 4e Lateraanse concilie heb-
ben het bestaan van engelen als geloofswaarheid vastgesteld. 
Typerend is ook, dat de N.K. de 'Schrift' steeds met een hoofdlet-
ter, maar bijv. de 'mis' steeds met een kleine letter schrijft. Is dit 
om bij de protestanten in het gevlei te komen? Is het in dit verband 
ook niet opvallend, dat de N.K. spreekt van 'Sefanja', terwijl de 
rest van de R.K.-kerk (d.i. 99%) van Sophonias spreekt? 
Maar om belangrijkere zaken te noemen: Over de wonderen, die 
in de bijbel vooral in de evangeliën, verhaald werden, lezen we 
in de N.K.: 'het wonder gaat niet tegen de krachten der schepping 
in' en 'wij moeten niet spreken van uitzondering op de natuur-
wetten' (pag. 128) en (pag. 127): 'Er gebeuren in het N.T. in ver-
band met Christus goede, bijzondere dingen, waarover Men zich 
verwondert en die iets betekenen. Wonderen, tekenen, werken, 
krachten worden ze genoemd.' 
Volgens mijn woordenboek is een wonder 'iets wat tegen de na-
tuur der dingen is en aan God wordt toegeschreven.' Zo heeft 
de Kerk het ook altijd geleerd en Christus beroept zich tegen- 

over de gezanten van loannes de Doper op zijn wonderen om zijn 
goddelijke zending te bewijzen: 'Gaat aan mannen boodschappen, 
wat gij hoort en ziet: blinden zien, kreupelen gaan, doden verrij-
zen.' (Matth. IX, 4, 5). Is het verrijzen van doden geen uitzondering 
op de natuurwetten? Men krijgt de indruk, dat hier getracht wordt 
het woord 'wonder' te handhaven maar de indruk ervan te ont-
kennen. Wanneer ik echter aan de wonderen van het evangelie, 
als echte bovennatuurlijke feiten twijfel, waarom zou ik dan bijv. 
niet twijfelen aan de Verrijzenis van Christus? en dan is alle basis 
aan het geloof ontnomen. Het le Vaticaans Concilie zegt dan ook: 
'Als iemand zal beweren, dat er geen wonderen kunnen gebeu-
ren.... of dat wonderen nooit met zekerheid geconstateerd kun-
nen worden of dat daardoor de goddelijke oorsprong van 't Chris-
telijk geloof niet bewezen wordt, hij zij in de ban' (d.w.z. hij hoort 
niet in de Kerk thuis) (Denz. 1813). 
Naar aanleiding van het paradijsverhaal zegt de N.K.: 'Wij hoeven 
niet een bijzondere betekenis toe te kennen aan een eerste zon-
de'. 'De zonde van Adam en Eva is nabijer dan wij denken - In 
onszelf'. Het concilie van Trente verklaart evenwel: 'De heilige 
en algemene kerkvergadering van Trente, wettig vergaderd in de 
H. Geest.... verklaart volgens de getuigenissen van de H. Schrift 
en van de heilige Vaders.... en volgens het eenstemmige oordeel 
van de Kerk zelve, dat de eerste mens, Adam, omdat hij het gebod 
van God in het paradijs had overtreden, zijn heiligheid en recht-
vaardigheid verloren heeft.' (Denz. 787 en 788) en verder (Denz. 
789): 'Als iemand beweert, dat de zonde van Adam hem alleen 
geschaad heeft en niet zijn nakomelingen, hij zij in de ban.' 
Hoe is de N.K. met deze uitspraak in overeenstemming te bren-
gen? Of is de Kerk niet onfeilbaar? In dit geval kan er ook geen 
leergezag zijn, laat staan enig gezag bij de Nederlandse bisschop-
pen of bij de Nijmeegse hoogleraren. Dan moeten we zelf uitma-
ken wat we moeten geloven; dan zij we protestant. 
We lezen verder in de N.K. nog (pag. 469), dat 'de katholieke kerk 
zo goed als alles erkent, wat de reformatie belijdt.' De predestina-
tieleer bijvoorbeeld? En de traditie? 
Het weesgegroet en de 12 artikelen des geloofs heb ik niet kun-
nen vinden. Over een 2e huwelijk na echtscheiding lezen we ook 
vreemde zaken. 
Het heeft de schijn, dat de Nieuwe Katechismus uit pastorale en 
oecumenische overwegingen de waarheid wel eens geweld heeft 
aangedaan. 

A. L. GEERLINGS 
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over de gezanten van Joannes de Doper op zijn wonderen om zijn
Nqqr 66%;; D e N. K. goddeiijke zending te bewijzen: ’Gaat aan Joannes boodschappen,

wat gij hoort en ziet: biinden zien, kreupelen gaan, doden verrij-
zen.’ (i\/Iatth. IX, 4, 5). is het verrijzen van doden geen uitzondering
op de natuurwetten? Men krijgt cie indruk, dat hier getracht wordt
het woord 'wonder' te handhaven maar de indruk ervan te ont~

l 5+“
‘ kennen. Wanneer ik echter aan de wonderen van het evangeiie,

35 5‘
i als echte bovennatuurlijke feiten twijfel, waarom zou ik dan bijv.

niet twijfelen aan de Verrijzenis van Christus? en dan is alle basis
aan het geioof ontnomen. Het 1e Vaticaans Concilie zegt dan ook:

In het weekblad van de Katholieke Leraren-vereniging ’Sint Bona- ‘i 'A|S iemand Za| bewereny dat er geen Wonderen kunnen gebeu_
i

ventura’ troffen wij onderstaande kritiek op de Nieuwe Katechis- \ ren. . .. of dat wonderen nooit met zekerheid geconstateerd kun-
mus aan: nen worden of dat daardoor de goddelijke oorsprong van 't Chris-

teiijk geioof niet bewezen wordt, hij zij in de ban’ (d.w.z. hi] hoort
niet in cie Kerk thuis) (Denz. 1813).
Naar aanieiding van het paraciijsverhaal zegt de N K ’Wi_j hoeven

Om met enkele kleine aanmerkingen te begmnen: De formu|e_ niet een bi'zondere betekenis toe te kennen aan een eerste zon-ringen zijn soms dubbelzinnig en voor niet theologisch geschooide i r zcfnde
lezers onbegrijpeiijk. Wat moet bijv. een eenvouciige huismoeder ' ar_‘_ m en Va ls n Uer an WU ,6“ en _'_ n

onszelf. Het concilie van Trente verkiaart evenwelz De heiligedenken van eén zin als: 'brood moet niet als een fysisch, maar
als antro Clo Isch begrip genomen Worden, peg 406 of over en algemene kerkvergadering van Trente, wettig vergaderd in de
de e|en_ ,l|OS hfn ‘bestaan Vooronderstemng uit heé Wer'e]dbee|d H. Geest. . . . verklaart volgens de getuigenissen van de H. Schrift

9 '
i en van de heiiige Vaders. . . . en voigens het eenstemmige oordeelvan de Schrift? Of is het onderdeei van Gods boodschap?’ Wie

hier nog iets van begrijpt, concludeert hieruit, dat er wel geen
engelen zuilen bestaan, dat het aithans onzeker is, of ze bestaan.
Maar verschiiiende concilies, 0 a het 4e Laiteraanse conciiie heb-

van de Kerk zeive, dat de eerste mens, Adam, omdat hi] het gebod
van God in het paradijs had overtreolen, zijn heiiigheid en recht-
vaardigheid verloren heeft.’ (Denz. 787 en 788) en verder (Denz.

b het b staan van en elen 515 eioofswaarheid vastgesteid. § 789)‘ ‘AIS iemand beweerti dat de Zonde Van Adam hem aneen
en e 9 9 . h d h r k 1 h ~d bTyperend isuook, dat N.K. de Schrift steeds met een _noofd|et- Elescéad at‘ en 1“? 2'1“ '3? °mi“_“9e'"" '1 2'1 tm e_ at

ter maar bi v de mis steeds met een kleine letter schruft is dit oe ‘S e me eze U‘ Spraa ‘n Overeens emmmg e re”
0 yb" de I-!O’t8S‘tal’1t6l'1 in het eviei te komen? ls het in ditverband 99“? of is de Kerk niet onfenbaar? In dit geval kan er ook geen
oglk giet Oppvanend dat de NQK Spreekt van rsefanja» terwu-I de ieergezag zijn, iaat staan enig gezag bi] de Nederlandse b|sschop-

’ " ' fb"d N" h i D t if ‘t arest van de R K-kerk (di 997) van Sophonias spreekt? pen O '1 e Umeegse 009 erare“ an moe en We ze U] m '
Maar om beiangirijkere z-a-ken t)e noemen- Over de woncieren die ken Wat We moeten geloveni dan ZU We protestant-

We iezen verder in de N K nog (pag 469) dat de kathoiieke kerkin de bijbel vooral in cie evangelién, verhaald worden, iezen we - - - _'
in de N K. »het Wonder gaat met tegen de krachten der Schepping zo goed ais ailes erkent, Wat de reformatie beiudt. De pre estma-
. , ,' . k -t d - d t r_ tieleer bijvoorbeeid? En de traditie?
In en WU moeten met Spre en Van U1 zon ermg Op e na uu Het weesgegroet en de 12 artikeien des geioofs heb ik niet kun-wetten’ (pag. 128) en (pag. 127): ‘Er gebeuren in het N.T. in ver-
band meat Christus goede bu-zondere dmgen Waarover men zich nen vinden. Over een 2e huwelijk na echtscheiding iezen we ook

verwondert en die iets betekenen. Wonderen, tekenen, werken, Vreemde “ken-
krachten worden ze genoemd ’

1 Het heeft de schijn, dat de Nieuwe Katechismus uit pastoraie en
Voigens mun Woordenboek iS' een Wonder riets Wat tegen de na_ oecumenische overwegingen de waarheid wel eens geweid heeft

tuur der dingen is en aan God wordt toegeschreven.' Z0 heeft aan9edaan-
de Kerk het ook aitijd geleerd en Christus beroept zich tegen- A. L- G*EER*L|NG$
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B‘ t “I b d d door de heer Bongaarts voor Confrontatie afgegeven duideiijke
B i weeriegging. Haar kalmerende werking wordt echter teniet ge-

‘ daan door uw slotzinz ’Confrontatie is een groep, die zich voor-
Onder ibovenstaande kop kon men o.a. in de Volkskrant het v0i- “amehlk in Qeschriften Yicht 11699" Ve|'"iellWi"9$P°9i"99" i" de
gende Iezen; katholieke kerk’. Deze vette omschrijving is van mij, want dit is "

(van onze Correspondent) geen informatie meer, maar een beschuldiging, - om het uniet ster-

In de omgeving van Den Haag heeft oniangs een dame bij de 2:1 ’fa;e§iie,"géS‘ifri§e2',eg;’§:;nkE';Ltmake“ als U tenmmste 00¢
biecht een bandrecorder ebruikt. Zi' nam de o merkin en van '
een J-Onge kapeman, die fa biecht hfmde op en” lei nagaoopz Met dank voorpiaatsing. Prof. dr. P. ZAOHAHIAS O.F. i\/i. Cap.

'|k ben een vertegenwoordigster van Confrontatie. Wij controleren
hier in de omgeving, Wat de jonge priesters in de biechtstoei Ee|"||]ke V09|'||Ch't|nQ?
verteiien.’ Confrontatie-woordvoerder Bongaarts in Tegeien zei Her pereehiebieedje ’Qp de heogte Van de Hemge Geeebparoohie I
gisteravond, dat de vrouw onmogeiijk een medewerkster van zijn in Arnhem deed de Veigende mededeimg:
groep geweest kon zijn. Hij vermoedde, dat dit het werk was van '
een gestoorde. "WU vinden zo'n methode volkomen verwerpeiijk', ”E@" dagblad met Be" grate Oplflge, dat Zich graag ’Neu-
zei de heer Bongaarts. ’A|s iemand met een bandreoorder op de trawl’ noemt, had dezer clagen met een vet-gedrukte kop
eerste bank van de kerk een preek zou opnemen met deze be- ’NIEUWE KATECHISMUS AFGEKEURD’ een bericht
doeiingen, zou me dat ook niet juist iijken.’Confrontatie is een ’van bevoegde zijde’, dat de nieuwe katechismus van ole Ne-
groep, die zich voornameiijk in geschriften richt tegen vernieu~ derlandse bisschoppen door Rome was afgekeurd. Dit nu is
wingspogingen in de katholieke kerk. volstrekt onwaar. De paus heeft er zelfs grote bewondering
De vrouw had de biecht iang gerekt en was over alierlei ver- voor. Wel heeft men van bepaalde zde in Rome bezwaren
schiiiende religieuze zaken begonnen. Pogingen van de kapeiaan tegen een hier en daar wat vage fonnulering. We hebben
om een einde aan de zaak te maken mislukten verschiliende ke- respect voor elke krant met een eigen mening. Maar dit
ren, tot hi] er na een uur genoeg van had. Daarna liet de onbe- blad is hier meer op sensatie uit dun op eerlijke v0orlich-
kende vrouw de bandrecorder zien, die zij onder haar jas ver~ ting.”
borgen had gehouden, en verteide de bedoeling ervan. De kape- Over eeriijke vooriichting gesproken! !

laan had geen geiegenheid haar goed op te nemen. De parochie Het ’dagblad met een grote opiage, dat zich graag ,,neutr"aaI”
zag geen reden om contact met Confrontatie op te nemen.’ noemt' (blijkbaar De Telegraaf van 21 februari), had geen vetge-

drukte kop ’Nieuwe Katechismus afgekeurd’. U bent, mijnheer

Prof. dr. P. Zacharias vroeg aan de Volkskrant per 22 februari pastoor’ nfet eerh,-Jk In “W VOOrh?ht'n9_' De kop |u'dd,e‘ ,N'euwe
opname van onderstaand ingezonden stukje. Daar opname niet catecmsmus "fat 9°ed,9ek?_urd' D't {S W,at finders’ met? B0Ven'
plaats Vond drukken WU het hie], at dien had U, ter wiiie van 66i’ii_jk6 voorlichting moeten vermelden,

' dat het Teiegraaf-bericht, het K.N.P.-berioht - dat goedkeuring
Geachte Redactie, van Rome voiop suggereerde -, tegensprak en neutraliseerde.
Met een variant op wat een bekend Fransman gezegd moet heb- ’Neutraie’ kranten zijn namelijk heden ten dage de enige media
ben zou men sommige publiciteitsmiddelen wel eens de stelregel om niet-neutrale berichtgeving wat te neutraiiseren.
toe wiiien schrijven; ’Publiceer maar raak, er blijft altijd wel iets Nog eens bovendien: U citeert tendentieus: de Telegraaf meidde
van hangeni’ in uw nummer van 21 dezer brengt U op blz. 3 een niet, zoals U schreef, dat het bericht ’van bevoegde zijde' kwam,
wild verhaal over een in-de-biechtstoeI-met-een-bandrecorden maar ‘van absoiuut be-voegde en betrouwbare zi_ide'.

vo0r-Confrontatie-opererende-dame, dat wel te dwaas is om er Misschien wilt U voorts mededeien hoe U weet ’dat de Paus er
over te praten, maar niettemin gesohikt om Confrontatie in discre- zeifs grote bewondering voor heeft?’ Of heeft U dat ook zo maar
diet te brengen (subsidiair: te houden). Weliswaar vermeidt U de neergepend? J. A.
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$1 is f " ' gezag. l\/laar het wordt veel mechanischer aan de paus en de bis-
E ’- 0 ‘ schoppen verbonden. We geven hier uiteraard maar een heel gro-

ve situatietekening. lntussen heeft het kerkelijk leergezag te maken
Gezamenlijke uitdaging aan met allerlei modernistische uitingen in de rooms-katholieke kerk.

de reformatorische christenen en katholieken

In cle strijd, die rechtzinnigheid en vrijzinnigheid op leven on Een nieuwe roomse vrijzinnigheid
dood strijden in deze Kerlcprovincie, blijkt, dat het orthodoxe
Protestantisme en het orthodoxe Katholicisme erg dicht bij- Bluyssen heeft terecht gewezen op de geémotioneerde discussies
één staan. Dddr is men verder in de Oecumene clan waar vrij~ rond de meest fundamentele dogmata. We willen in dit verband
zinnige verbroedering plaats vindt. op enkele zaken wijzen.
Protestant en Katholiek dienen daar, waar wezenlijke geza-
menlijke geloofswaarheden aangetast warden, samen te staan a) Op 11 oktober heeft de bekencle pater Van Kilsdonk in de
en elkaar te helpen. Wi]' laten hieronder een artikel volgen, K.R.O.-rubriek ‘Context’ (volgens een verslag in ’De Tijd’ van 12
dat ons gelukkig stemt_ Het is onder bovenstaande titel ge- oktober) gezegd: ’ln de literaire uitdrukkingswijze houdt het bi]-
schreven door dr. M. J Arntzen, Gereformeerd predikant te voegsel de maagd zijn bestaansreden voor ieder die de religieuze
’s-Gravendeel, in ”De Protestant” van 1967 no. 2. diohtkunst van het Nieuwe Testament en van de oude Kerk ver-

staat. Die uitdrukkingsvvijze betekent, dat lezus ons gegeven is
door genade alleen. . .. Door de fysieke voorstelling van de maag-

Op 26 oktober j.l. werden te Nijmegen pastorale gesprekken ge- delijke geboorte draagt heel de leer van Christus de gedaante
opend, met het oog op het Nederlands Concilie. Volgens de van een verstarring.’ Aldus pater Van Kilsdonk. Ook echter in
Volkskrant van 27 oktober zei mgr. Bluyssen, bisschop van Den protestantse kringen wordt dit punt uit onze geloofsbelijdenis
Bosch bi] deze gelegenheid, dat men in Nederland met een ge- disputabel gesteld, bijv. in ’Opspraak' (uitzending van IKOR/CVK
loofscrisis maar ook in belangrijke mate met een gezagscrisis te van 18 dec. j.l.). Alleen dr. Kuitert nam het, zij het zwakjes, op
maken heeft. De bisschop noemde in dit verband enkele ’branden- ' voor de letterlijke opvatting van 'geboren uit de maagd Maria’.
de’ kwesties van morele aard, de geboortenregeling, zondags~ Het staat echter niet aan de rand, zoals wel gezegd wordt, de
plicht, maar ook dogmatische vragen, bijv. de godheid van ChriS— hele zondeloosheid van Jezus hangt er ten nauwste mee samen.
tus, en de maagclelijke geboorte. Blijkens het krantenverslag zocht
Bluyssen de oplossing in een nieuw beleidsklimaat in de kerl-<- b) Als tweede voorbeeld, hoe groot de invloed van het moder-
provincie. nisme wordt in de rooms-katholieke kerk noemen we een boek
Al deze vragen zijn echter niet alleen van belang voor Nederland, van prof. H. W. van de Pol ’Het einde van het conventionele
en ook niet alleen voor de rooms-katholieke kerk. christendom’. In dit boek wil prof. Van de Pol niet alleen afreke-
lntussen had de Bossche bisschop m.i. gelijk toen hij zei, dat We nen met nutteloze conventies, en nietsbetekenende tradities, maar
niet alleen met een geloofscrisis te maken hebben. Ook de ge- hi] tast het wezen van het christelijk geloof zelf aan. Prof. L. J.

zagsverhoudingen en die vooral komen in het geding. van Holk heeft onlangs in deze periodiek een belangrijk artikel
NU H999" de lake" in de F00m$—l<ath0|i9ke Kerk Weer and9I’$ den gesohreven over dit boek. In waardering van een en ander moet
bij ons. Een reformatorisch christen gelooft niet op menselijk ik meerdere malen een ander Standpunt innemen dam prof \/an
gezag, maar Omdat Ole Heilige (36981 \/an de Waarheld Qetulgenls Holk. l\/laar helemaal val ik Van Holk bi_j, als hi] opmerkt, dat ook
geeft in onze harten. Natuurlijk zal geen enkele rooms-katholiek het hart van het Christeiijk geioof, ni_ het geioof in God a|S

001126999", dat hi] alleen OP mel"'3elUk 99139 9e|°°ft- Uitelndehlk Schepper, Koning, Rechter en Vader door Van de Pol gedregra-
heeft Christus Gods Zoon zelf het hoogste leergezag aan Petrus deem] wordt tot COnventiona|;teit_
en diens opvolgers overgedragen. Het is dus uiteindelijk goddelijk Veel zou over Van de Pol‘s vrijzinnigheid nog te zeggen zijn; de
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Wederkomst Van Christus meet VO|kOmen Symbohsch W0,-den Op- Confrontatie-groep verweten, dat ze met hun bezwaren niet eerst
gevat (pag. 399v), en wat in Handelingen 1 :9-11 staat klinkt de naar de bisschoppen zi]n gegaan, en zich direct op de paus heb-
moderne mens mythisch in de oren. Hi] kan dit onmogelijk ge- be“ beroepem
loven. Dit voorbeeld zou nog met vele vermeerderd kunnen wor- »

den. Z0 is het niet duideIi]k wat \/an de Pol geiooft van de geiigegttzpednezShizaiiigopbgiaggqioggird:énhete;§§CO°_

Hchameluke Opstandmg Van Christus Op Dag‘ 125 zegt hu: yde 14 juii 1965 Men heeft daarop ecbte nooit erea eerdp Ook <1:historiciteit van de geboorte~ en opstandingsverhalen wordt door houding Var; de rOOmS_kath0Heke gartigi Véjorar die
weinig bi]beIonderzoekers aanvaard.’ Op biz. 133 iaat hi] zich wat Van de volkskrant in mmdere mate Ook D: Tié gen ander
positiever uit. Maar ook dan komt hi] niet verder dan het volgende: brengt ander Ondem/erp_ J '

‘Wat men ook denken moge van de wonderbare en tegenstrijdige '

opstandingsverhaien, éen ding staat historisch onomstoteiijk vast,
ni. dat de ieeriingen vast en zeker in de verrijzenis van Jezus heb- Hoe is de houding van Pauius VI? '

ben geioofd.’ Maar geiooft de schri]ver het nu zelf ook? AI wil
hi] aileen maar beschri]ven, hier zal hi] toch duideii]ker kieur Het is niet te miskennen dat de paus de laatste Hid emstig 9'3"
moeten bekennen_ waarschuwd heeft tegen aileriei modernistische tendenzen. We

noemen maar enkeie voorbeeiden.
c) Voorts vinden we bi] vele rooms-katholieke auteurs een duide- Op 24 juli heeft Ottaviani, steiiig met medeweten van de paus
li]ke neiging de"‘goddeii]ke natuur van Christus naar de achter~ aan aiie voorzitters van de bisschoppenconferenties en aan de
grond te schuiven. Jezus zou zich bi]v. meerdere malen in zi]n kioosteroversten een schri]ven gezonden, waarin werd gevraagd
uitspraken hebben vergist, en zich ooi-< pas iangzamerhand van hun inzicht kenbaar te maken over bepaaide meningen, die ver-
zi]n Messiassohap zi]n bewust geworden. Deze opvatting vinden warring veroorzaakten. Op de congregatie van de iezuieten vroeg
we bi]v. bi] Kari Rahner en in een artikei te zi]ner ere bi] zi]n 60e de paus of de stri]ders voor deze Societeit Wilden bli]ven wat zi]
verjaardag geschreven in ’Gott in Welt‘ door A. Vogtle. Met be- voor de Kerk en de Heilige Stoel geweest zi]n. Er waren nl. be-
roep op moei|i]k te verkiaren teksten als Matth. 10: 23 verdedigt richten tot hem gekomen, waarover hi] zi]n verwondering en some
men een zekere onwetendheid en feiibaarheid van Jezus. (Zie , zelfs zi]n ergernis niet kon verbergen. Ook bi] de opening van
Vogt|e’s overigens interessante artikel ’Exegetische Erwagungen het pastoraal conciiie in de Nederiandse kerkprovincie is een
Liber das Wissen und Seibstbewusstsein Jesu’, Gott in Welt I, boodschap van de paus voorgelezen door kardinaal Aifrink. Daar-
Freiburg 1964, pag, 608/667), in sprak de paus o.a. de verwachting uit, dat dit Nederlands Con-
Genoemde meningen zi]n geen extreme opvattingen van enkele 1 ciiie bepaaide onri]pe en verkeerde meningen afremt, die de zui-
progressieven, die ai te hard doorholien. Er is een brede moder- verheid van het geioof op enige punten hebben verduisterd en
nistische vieugei in de huidige roomse kerk. Bovendien vindt men de standvastigheid en het evenwicht van vele katholieke gelovigen
bi] zeer vele rooms-katholieke theoiogen een grote vaagheid en hebben verstoord (Voikskrant 28 nov. 1966).
terughoudendheid als het gaat om het formuleren van leei'stei- Ook op zi]n wekeiijkse audiéntie in de St. Pieter op 1 dec. j.I.
iingen. heeft de paus weer in sterk afkeurende woorden gesproken over
Wat men overigens ook denken moge van de groep verontrusten a||ei’iei dWa|ii'i9-

in de Nederlandse rooms-katholieke kerk met hun maandelijks

orgaan 'Confrontatie’, ze hebben m.i. gelijk ais ze de nieuwe Ne- Crisis
‘

deriandse Katechismus onduidelijkheid verwijten, juist als in dat

b°ek °ver de meest centrale punten Van het geloof gesproken de paus gaan critiseren. Men zal veeleer pogen, de redevoeringen
W°l'dt- E" begrijpelijk acme" Wij het 00k, dat me" Zi¢h met ee" van de paus aileen te pubiiceren, en ze verder te iaten iiggen en
smeekschrifi: richt tot de paus, om in te grijpen. Men heeft de zi]n gang te gaan. Of men probeert er een onschuldige uitleg aan
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te geven. Dat maakt echter niet zo'n geloofwaardige indruk. Een 
feit is het dat er wel een zekere gezagscrisis bestaat. De mo-
dernistische theologen vervreemden meer en meer van Rome, van 
de oude en ook van Paulus VI. En er ontstaat ook een vervreem-
ding tussen de vooruitstrevende vleugel In de rooms-katholieke 
kerk en diegenen In de kerk, die aan de traditionele leer vast-
houden. 

Dan worden er nog wel eens harde woorden gesproken en ge-
schreven. Zo viel prof. Schillebeeckx toch wel buitengewoon fel 
uit tegen de mensen van Confrontatie, en hun theologische woord-
voerder stelde hij nog beneden een eerstejaars student. Merk-
waardig is, dat Schillebeeckx niet meer zakelijk op argumenten 
van de conservatieve groep ingaat, en zijn zelfbeheersing verliest 
('dit nemen wij niet meer, zie Kath. Archief 2 dec. j.l. 1302-1305). 

Crisis betekent oordeel of scheiding. Juist het tegenovergestelde 
van de eenheid waarnaar ieder gelovige toch verlangen moet. 
Diepgaande geloofsverschillen scheiden de leden van de kerken 
echter van elkaar. Wie zijn nu echter schuldig aan zulk een ge-
loofscrisis en aan een gezagscrisis? Aan het uit elkaar gaan van 
de geesten? Hoe is de verdeeldheid In de kerken ontstaan? Door 
de mensen die zich afscheidden? Of hebben degenen die de 
Schrift verachtten en de vrees van God verzaakten de breuk ver-
oorzaakt? We moeten hier wel onderscheiden. 
Men kan streven naar een eenheidskerk, maar wanneer in zulk 
een kerk Christus als de Zoon van God geloochend zou werden, 
is deze eenheid gefrustreerd. En zij, die Christus niet als Zoon 
van God belijden willen, verbreken in feite de eenheid, en ver-
strooien de schapen, in plaats van hen bijeen te vergaderen. 

Gevaren voor rooms-katholieke en reformatorische christenen 

Wij hebben veel begrip en tot op zekere hoogte ook waardering 
voor mensen als Robinson, die het evangelie 'vertalen' willen voor 
de mensen van deze tijd. 
Maar wanneer men zich dan laatdunkend afmaakt van het geloof' 
in Gods Zoon, die mens geworden Is Cals een in zilverpapier ge-
wikkelde chocoladereep?') dan komt ons toch het woord van Jo-
hannes in de gedachten: 'Alle geest, die niet belijdt, dat Jezus 
Christus in het vlees gekomen is, is uit God niet, en dit Is de 
geest van de antichrist.' Zo staat het niet letterlijk In I Johannes 4 

maar dit is de duidelijke zin. Van de Pol moet oppassen, wanneer 
hij zo duidelijke bewondering aan de dag legt voor figuren als Ro-
binson. En als in verband met zulk opkomend modernisme ver-
ontrusting in de kerk ontstaat, mag men zich van de ongerusten 
niet met enkele minachtende opmerkingen afmaken. Trouwens, 
iemand als Schillebeeckx heeft bij een andere gelegenheid duide-
lijk gezegd, hoevelen in de macht van dit modernisme waren, in 
zijn lezing: 'Zijn er crisis-elementen In katholiek .kerkelijk Neder-
land?' (zie Kath. Archief 1966 340/353). 
Nu is het voor ons bijzonder moeilijk een oordeel uit te spreken, 
waarmee de rooms-katholieke kerk worstelt. Ook kunnen wij te-
genover een opkomend modernisme niet altijd meegaan met de 
pauselijke uitspraken, hoezeer wij zijn zorgen begrijpen. Maar we 
kunnen Palus VI weer niet volgen als hij In de encycliek 'Myste-
rium Fidei' zegt: 'Bijgevolg is onze Verlosser naar zijn mensheid 
niet alleen tegenwoordig aan de rechterhand van de Vader.... 
maar tegelijk in het sacrament van de eucharistie' (vertaling 'De 
Gelderlander', 15 sept. 1965). 

Echter, wat zien wij de splinter in het oog van onze broeders? 
Als christenen van kerken uit de Reformatie zuchten wij ook onder 
een geloofs- en gezagscrisis, die zeker niet minder ernstig is. 
Hoe heeft het gezag in de anglicaanse kerk gehandeld, toen Ro-
binson zijn boek schreef, waarin hij afrekende met alles wat tot 
het zaligmakende geloof behoort? De bisschop van Southwork, 
Robinson's 'superieur', heeft alleen gezegd, dat hij nog geen ge-
lijke tred kon houden met zijn suffragaanbisschop, en voorts 
noemde hij R. een moedig denker en een dynamisch christen (zie 
Van de Pol a.w. pag. 328). Is er dan geen gezagscrisis? Karl Barth 
heeft nog de moed gehad de nieuwe modernen te vergelijken niet 
de bende van Korach, Dathan en Abriam. Dat is hem kwalijk ge-
nomen, maar we dachten dat deze vergelijking niet misplaatst is. 
Natuurlijk willen de modernen nieuwe stijl dat de mens van deze 
tijd niet verder vervreemdt van het evangelie. Dat wilden de mo-
dernen van de 19e eeuw echter ook, maar wat is het resultaat 
geweest? 
Als Dorothee Seine, die eenvoudig het bestaan van God loochent, 
en spreekt van een post-theïstisch tijdperk, vrij op een kerkedag 
mag spreken, wat moet men dan van de kerk denken? Dan is er 
een crisis. Een mens, die scheuring maakt, moet ge, na hem een 
en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen, zegt Paulus. 
Als iemand de levende God dood verklaart, wat wil men dan nog 
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1 Ite geven. Dat maakt echter niet zo n geloofwaardige indruk. Een maar dit is de duideiijke zin. Van de Pol moet oppassen, wanneer
feit is het dat er wei een zekere gezagscrisis bestaat. De mo- hij zo duideiijke bewondering aan de dag iegt voor figuren als Fio-
dernistisohe theologen vervreemden meer en meer van Rome, van binson. En als in verband met zulk opkomend modernisme ver-
de curie en ook van Paulus Vi. En er ontstaat ook een vervreem- ontrusting in de kerk ontstaat, mag men zich van de ongerusten
ding tussen de vooruitstrevende vleugei in de rooms-katholieke niet met enkele minaohtende opmerkingen afmaken. Trouwens,
kerk en diegenen in de kerk, die aan de traditionele leer vast- iemand als Sohiliebeeckx heeft bij een andere geiegenheid duide-
houden. iijk gezegd, hoevelen in de macht van dit modernisme waren, in

1 zijn lezing: ’Zijn er crisis-eiementen in katholiek kerkeiijk Neder-
Dan worden er nog wel eens harde woorden gesproken en ge- . land?’ (zie Kath. Archiei’ 1966 340/353).
schreven. Zo viel prof. Schiilebeeokx toch wei buitengewoon fel Nu is het voor ons bijzonder moeilijk een oordeei uit te spreken,
uit tegen de mensen van Confrontatie, en hun theologisohe woord— ‘*1. waarmee de rooms-katholieke kerk worstelt. Ook kunnen wij te-
voerder stelde hij nog beneden een eerstejaars student. Merk- genover een opkomend modernisme niet aitijd meegaan met de
waardig is, dat Sohillebeeckx niet meer zakeiijk op argumenten 1 pauselijke uitspraken, hoezeer wij zijn zorgen begrijpen. Maar we
van de oonservatieve groep ingaat, en zijn zeifbeheersing verliest i kunnen Paius VI weer niet volgen als hi] in de encyciiek ‘Myste-
('dit nemen wij niet meer’, zie Kath. Archief 2 dec. j.i. 13012-1305). rium Fidei’ zegt: ’Bijgevo|g is onze Veriosser naar zijn mensheid

1 niet aiieen tegenwooroiig aan de rechterhand van de Vader.
Crisis betekent oordeei of scheiding. Juist het tegenovergesteide

‘ maar tegelijk in het sacrament van de euoharistie' (vertaiing ‘De
van de eenheid waarnaar ieder geiovige tooh veriangen moet. Ge|cierianoier', 15 sept. 1965).
Diepgaande geloofsverschiiien scheiden de ieden van de kerken
echter van eikaar. Wie zijn nu echter schuldig aan zulk een ge- Echtery Wat zien WU de Spnmer m het O09 vem Qnze bmeders?
ioofscrisis en aan een gezagscrisis? Aan het uit elkaal’ 935") ‘/an Ais ohristenen van kerken uit de Reformatie zuohten wij ook onder
de geesten? Hoe is de verdeeidheid in de kerken ontstaan? Door een ge|OofS_ en gezagscrlsis, die Zeke,» met mmder emetig ;S_
de mensen die zich afscheidolen? Of hebben degenen die de Hoe heeft het gezag in de angneeanee kerk gehemjeidy teen RQ_
Schrift verachtten en de vrees van God verzaakten de breuk ver- bmson ZU-n boek Schreefl Waarm mi efrekende met eiiee Wat tot
Oorzaakt? We moeten hier W91 Onderscheide” 11 het zaligmakenole geloof behoort? De bisschop van Southwork, ‘

Men kan streven naar een eenheidskerk, maar wanneer in zulk , Fgobmsone 'eupe,»;eur'Y heeft a||een gezegdl dat mi neg geen ge_
een kerk Christus als de Zoon van God geioochend zou worden, Hike t,-ed ken heuden met zijn euffragaanbisschop, en voorts
is deze eenheid gefrustreerd. En zij, die Christus niet als Zoon noemde ml R een meedig denker en een dynamisch christen (zie
van God beiijden willen, verbreken in feite de eenheid, en ver- ’ \/an de pol a_W_ peg 32g)_ |e er elem geen gezaggcrisis? Kari Barth
St"°°ien de schapeni in pmats Van hen Ween te Vergaderen heeft nog de moed gehad de nieuwe modernen te vergelijken met

de bende van Korach, Dathan en Abriam. Dat is hem kwalijk ge-
Gevaren voor rooms-katholieke en reformatorische christenen "Omen, maar We dachten dat deze Vergelilking niet mi5P|aa’E$'£ 19-

Natuuriijk wiilen de modernen nieuwe stijl oiat cie mens van deze
Wij hebben veel begrip en tot op zekere hoogte ook waardering tijd niet verder vervreemdt van het evangelie. Dat wiiden de mo-
voor mensen als Robinson, die het evangelie ’verta|en’ wiilen voor dernen van de 19e eeuw echter ook, maar Wat is het resuitaat W

de mensen van deze tijd. geweest?
Maar wanneer men zioh dan iaatdunkend afmaakt van het geloof' Ais Dorothee Solis, die eenvoudig het bestaan van God loochent,
in Gods Zoon, die mens geworden is (‘als een in ziiverpapier ge- en spreekt van een post~thei'stisoh tijdperk, vrij op een kerkedag
wikkelde c:hocoladereep?’) olan komt ons tooh het woord van 10- mag spreken, Wat moet men dan van ole kerk denken? Dan is er
hannes in ole gedaohten: ’AlIe geest, die niet ~beIij'dt, dat Jezus een crisis. Een mens, die soheuring maakt, moet ge, na hem een
Christus in het vlees gekomen is, is uit God niet, en dit is de en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen, zegt Paulus.
geest van de antichrist.' Zo staat het niet letteriijk in i Johannes 4 Ais iemand ole levende God dood verkiaart, wat wii men dan nog
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spreken voor de gemeente van de Ievende God? Solle zet God
tussen aanhalingstekens, we komen ‘God’ alleen tegen wanneer
gneenn nv:pra;dVei_i:1aste(::eeft. Wanneer men zulke leraars en Ierares-

ria, en e mond snoert, IS er een gezagscrisis in de
- 9 nafuurlgk VFl_j spreken. Ook de godloochenaar.

Maar met in de kerk.

Uitzicht

Wat kunnen we nu van de toekomst verwachten en hoe moeten

ONAANVAARDBAAR
*

In De -Tl_lCl"V~E:\I7-I-Z8'lZ6l’d‘aQ“T29 oktober werden door dr. D. IA. J. l\/Iunier

ss.cc. stellingen verkondigd, die geheel vreemd zijn aan de tra-
ditionele leer van de Kerk. Dit mag toch wel eens gezegd worden.
In ieder geval heb ik nooit van katholieke zijde van die stellingen
kennis genomen en ook altijd vermeden aan mijn theologanten

1“ I -We] Ole hOu<_Il_ing bepalen? Dwaling is er steeds,geweest, en die dergelijke stelling als de ware leer voor te leggen, o a s aanneem
za er ook bluven. Naar de Schrift zal dit eerder erger Worden, baar voor te stellen.

" ' " ' ' h t rd tedan betelelr. Er komt een tnd‘, dat de mensen de gezonde leer niet
meer zu en verdragen (II Tim 4-3) Zo zal er altijd geloofscrisig

Sommigen schgnen net tegenwoordig theologisc veran woo
‘d i de onfeilbaarheid die de Kerk door de woorden

- - - vin en n , ,

bll_]Ve. van Christus, ongetwijfeld bezit, een mate van feilbaarheid te
Petrus deed de goede belijdenis en hoorde daarop, dat dit hem ‘ verdisconteren. De tneologie, zo meent de schrijver, zou de taak
door de Vader gegeven was. En verder zeide Jezus ‘Op de petra
(dus op deze belgdenis en op elk die uit deze belijdenis Ieeft) zal
lk mlin gemeente bouwen.’ Zo ernstig zal de crisis dus nooit

hebben om de verhoudingen tussen onfellbaarheid en feilbaarheid
en de grenzen tussen het een en het ander, verder door te Iichten.

Deze taak heeft de Kerk aan de theologie zeker niet toegekend.
k I theoloo het\/I/_0Fde, of Christus zal zijn gemeente bewaren, en het geloof zal Het komt mi] daarom juist voor, dat geen en ee g

met ondelgaan eenmaal aangenomen dogma ’doorlicht'. Trouwens dat is ook niet
lg/Iaar de kerk zal voor dit belijden moeten staan en haar gezag

andhaven, dat overigens een liefdevol gezag is.
mogelijk, omdat de dogmatische formuleringen, post factum, geen

doorlichting toelaten. Wel kan men feilen menen te vinden, maar

dan alleen door de dogmatisohe stelling te vervormen. Het is

N“ dacht lk’ dat hier een Qelamenlljke ’"I'tda9l"9”is voor Rome
‘ daarom ook duidelijk, waarom professor Rahner zo behoedzaam

en ons. In zoverre hebben we hier een oecumenisch probleem.
We kunnen ons teirecht afvragen, of we in deze tijd nog al te veel

te werk gaat.
Laten we daarom ook altijd de onfeiIbaarheidsverklaring zo nemen

als Vaticanum I haar aan ons heeft voorgelegd en zoals het Vati-moeten twisten over geschilpunten met Home (die overi 'gens met ‘
. . . . h

onbegangri-k -- b-- d _ I canum II ze heeft herhaald en zeer stellig heeft uitgebreid in aar
J Zljn) uv e onbevlekte ontvangems van Maria en ‘ toepassmg en gebondenheid

de reéle tegenwoordigheid van Christus’ vlees en bloed bij het
V ' I t ’Daarom Worden de definitieve uitspraken vanavondmaal. Er is een appél op ons, rooms-katholieken en protes- aticanum zeg ;

tame" telamen Om het geloof te bewaren in Ch;-isms a|s de zoo" ; de Paus terecht onveranderlijk genoemd uit zichzelf (en niet krach-
I ' ' " ' dtens de instemming van de theoloog). Ze zun geschied onder eGods, zijn lichamelijke opstandin " d k _

delen (tot het eeuwige Ieven of degeezgizigveedjodimganfm :8 (:0: I
bijstand van de H. Geest, die aan de Paus in de persoon van de

' en e srU' I H. Petrus is lbeloofd en ze hebben dientengevolge geen goed-
den voor zuiverheid van Ieven, de heiligheid van het huwelijk en keuring van anderen nodig en Iaten geen enkel apipél op een

ll t er no aan toe: ’Detegen discriminatie en onderdrukking van mensen, zowel in het I ander oordeel toe.’ Het Vaticanum voeg g

westen als in de communistische landen. Dan is er een zinvol
samengaan en samenwerken. M.i. is dit oecumenisch werk in de
beste zin van het woord, tot een zegen voor de wereld

eerbiedwaardige instemming van Wll en verstand moet men op

bijzondere wijze geven aan het authentieke leerambt van de Paus,

ook wanneer I-Ii] niet ex-cathedra spreekt.’
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De voorwaarden, die hierop volgen, bepalen wel de grenzen van Daartegenover roepen We ieder overtuigd katholiek Op Om ge_
de draagwijdte, maar verzwakken de kracht van de uitspraak niet Zamenmk te Verklaren’ dat we ons houden aan de richmjnen van
Het gaat hier dus niet over vernieuwingen, die zi'n toe te 'uiche ' de Kerk 9" de uitspraken Van de Kerk en het Qnfeilbaar pauselijk

J J n' eza Dlt gezag dan omschreven door het Vaticanum I en uitge-maar over dogma’s, die de geloofsleer onfeilbaar bepalen en om~ 9 9'
$ChFU\/ell Het is duidelijk, dat pater Munier op het behandelde breid door het vacanum H‘ .

Punt en Op andere punten van de door de Kerk Voorgesteme |eer Ook hier gaat het weer niet over toe te juichen vernieuwlnlgen

bmnen de Kerk maar over uxtgesproken afwgkmgen van de eerafwijkt. Een tegenwoordi | -» ,

9 mgerma en Voorkomend Verschunse-I’ d t‘ h za van de Paus en de Kerk. (Zie toe-waarover de regerende Paus z|ch meermalen met grote droefhetd over het Ogma '30 ge 9
heeft uitgesproken. spraken van de Paus).

,5 * Ir. W. A. MOLENGRAAFF, ss.cc.

*
Al even onaanvaardbaar zijn de stellingen van pater Spee ss.co., ‘

\als die van pater dr. Munier ss.cc. Men vindt het verslag van de t

opvatttngen van pater Spee in het dagblad De Stem van '13 jan. U

1967, onder het motto ‘Rome zal mi] wel op het matje roepen.’
r

Het moet toch eens openlijk gezegd worden - zolang de Neder- 1

lloandse provincie van zijn Congregatie nog Ieden zal tellen, die,
oven alles, de trouw aan de Herllge Stoel willen bewaren -, dat

wie zich tegen de Paus verzet, zich richt tegen de Kerk en tegen *
Christus zelf, die met de Kerk zal zijn tot aan het einde der tijden.

k h Is ik al in het priestertijdschrift Ned. Kath.Beroep op geweten of Hever op eigen oordeel in deze geloofs- Laat mi] 00 ier - zoa
zaken heeft, tegenover het hiérarchisch gezag van de Paus, geen * Stemmen twee jaar geleden deed - beginnen met een hermnermg
enkele redelijke grondslag of werkelijke waarde. Het is dan ook 1 aan een gebeurtenis van een 20 jaar geleden. Er werd in Maas-

b W k ehouden, waarvan de voordraohtenniet ons geweten, dat ons tot afwijkingen brengt, maar wel ons tricht een Lim urgse ee g
gebrek aan geloof en nederig inzicht. plaatsvonden in de toen nog zeer nieuwe (binnenbinnenkort wel-
Wat zijn nu de red
de Curie’:

ene" \/an pater SDee's wens: 'Verlos ons van lioht verkochte?) aula van het Theologtcum aan de Tongersestraat.

Een van de laatste voordrachten werd gehouden door de toen
Pater Spee's bezwaren tegen het gedelegeerde gezag van de H, zeer bekende (glorie vergaat snel!) Jezutetenpater Donooeur.
Stoel zijn: Uit mi_jn geheugen geef ik het verloop van zijn toespraak kort

weer Hij zei- lk kom uit Parijs en ken de toestanden op het terrem
1_ D |-- - - .. . .

2 De Onm-en-Set Uke mstruche OVer.het gemengde huWe|Uk' van de zielzorg aldaar uit ruime ervaring. Nu verzoek ik U in ge-

' -6-‘ Vemletlgmg van de Oecumemsche gezmdheid Van het Con‘ dachten mee te gaan naar een van de Parijse parochiekerken.
c|he.

Het is een kerk in een Faubourg, in een van de arbeiderswnken.
3. De uitspraken over de geboortenregeling. Daar gaan zondags van de mannen niet veel meer dan 2 procent

de Mi van de vrouwen omtrent 5 procent Veronderstel nu,Pater Spee is het stellig niet oneens met de opvatting, dat deze naal’ St ' ,

stellingen eigenlijk pauselijke uitspraken Zijn, die We reeds ge_ dat ik er in ben geslaagd een arbeider te overtwgen, dat 20}:

odsd|enstIo0s Ieven God en mens onwaardtg ls, dat h1_1 toodurende geruime tijd hebben gehoord en beluisterd op de weke- 9
lijkse pauselijke audienties en bi] andere 9e|egenheden_ ook verplicht is zijn afhankelijkheid van God tot ultdrukkmg te

Wat is nu in het besproken artikel het voornaamste bezwaar van ‘ brengent aan de Hear de eer te 96‘/en dle Hem toekomt’ en
daarom het offer en de genademlddelen van Gods Zoon ons doorpater Spee? Hij zegt oprecht en ronduit de volgende zorgvuldig ,

overwogen woorden; ,|k het
1 de Kerk aangeboden niet te versmaden. Enfin, |k breng he[\rr/11zov;r,

.. _ . .. d ' ’ j‘-
gezag van de Paus! ’ dat hn na lange onderbrekmg emdeluk weer eens e 1s J
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woont’. Ik accentueer ’ " - .

reanseren dit Voogito ti”eJ¥223n6e\Q/j(ltn:UHm0et U ZlCh eens Qeestere Izouden Worden. En bij mijn weten,was er niemand die

Schunmk staat, achter in de kerk -k U Zlt, meer vvaar- tegen dxt Ik heb medeluden met de memgte bezwaren had in te

de priester tevoorschijn in een kle-di' waan 0%“ wt een Zudel-Jr brengen -

totaal ontgaatl Er ele g/tan. ehm de betekems Atleen beweerde P. Doncoeur met, dat men deze vernieuwing OP

nodig StO?|’lSC everhandehng elgen houtJ§ zou moeten _be‘werkstel||gen. Zoveel Ibrutaliteit had

Ieggen; hetgeen bovendien dan neg We’, We_a'_ amlct enz. u|t te men, gelukklg, toen nog met. En denkelnk meer |nz|cht en bezon_

teren! lnlg effect zou sor- nenheld dan heden veelal wordt getoond.

De priester murmelt - " " .
~

aan de Voet van Wat alt:/ai agdnggngggrd d;a\::l:;t§f|;ptert'>°?e! ‘ In vvat Confrontatie aanhaalt, in het laatste nummer pag. -47, uit

driejujken enz_ dikwms Weinig Van ogertafel £3 es?" de Volkskrant van 7 februari, staat een zin die de kern van het

gebeden die Onze arbejder Verstaga QD, enége vraagstuk raakt: ’De Iiturgie zal slechts in nauwe verbondenheid

klimt de priester een paartreden, maakt Wat gebaren
enllb _aY‘ e- met de kerkelijke gemeenschap officieie eredienst van de kerk

en [east mt een gmot boek Zelfs al Zouden miégllngen kunnen zijn.’ lnderdaad, zoals reeds ole Griekse betekenis van het

en Iuidsprekers noro oons - woord aanduidt is liturgie niet een Drive-aangelegenheid, maar

Woord Van Verstaany Want hi] kent lawn agatgierg heeft betrekking op de Qemeenschap en staat onder het 9eza9

verden Het emge moment’ hu mag-‘kt tegk e F van de gemeenschap. Zodra ze zich daarvan Iosmaakt en tot

begrijpen en emg Voedsel Van ZUn geeStes_ zieleleven teulnen persoonlijke _Iie_fhebberi_i wordt omgevormd, is er geen sprake

nen Opnemen is aangebrokeny kanSel.;n~ 1 meer van _OfflC_l€Y|e openbare eredienst van ole Kerk. Qeen Sprake

niet tot ieders Vrwgde nu veelal afgeschaft bes h“ dns van |sturg|e, hoezeer men ook de woorolen ’liturgie' en ’litur-

rechtstreeks tot de keen’ égn elukif g|sch OP het Drocustusbed van eigen inventie tot onherkenbare

er worden eerst allerlei mededelingen gedaan over diens€en mg. vormen heeft uitg.erekt'.
intenee, oveedenen en huwemkeny die hem intereséeré '3' Qat ohe vormen nlettemm de aandacht trekken, is niet verwonder-

Tenslotte komt dan een, korte, preek (de gelovigen moeten
Iken. - Ink. De fraale opnamen in ’Paris Match‘ van dergelijke vooral

kunen 'verbeurten')_ Hjer vormt gemkkig de taal een e fir 1

Nederlandse vormen van vernieuwing, _hebben overal de ronde

heid- Maar wellicht het gelujd’ dat n|_ de Stem vangde Te%e.LU _ 96daan. Ook de ’Feuerreiter’, het veelgelezen katholieke"ge'1'l-

lang niet tot a||e kamen en banken doordringt En miSsCF?nen' '3': lustreerde blad van het overigens op dit gebied zeer bezadigde

neg de inhoud’ die zodvanig kan ZUHY dat het Hem hood Duitslanol, brengt in zijn nummer van 18 februari vrijwel alle foto’s

heengaat, of hi_j er elthans geen aanknopmgspunt voor ._
0 die in ‘Paris Match’ over Nederland zijn gepubliceerd, zij het _niet

Crete |e\,en in Vinden kan_ 2'1" con‘ allemaal in kleurendruk. Onder de aandacht Worden gebracht de

lk wil hiermee dit beto en: Vemnderst , bijeenkomsten van de Sjaloomgroep en ole beat-mis in de St.-

paar maal meer zondagg naar de kerk gilgtdizjndgagivnggheelq Antoniuskerk te Nijmegen. Aan de goede, christelijke en aposto~

zeggen; Maar dét kan God toch met m’U Verfangen (jat ikzeu Iische bedoelingen daarvan wordt niet getwijfeld. Wei echter aan

vda‘?He.dere Zondag Aterwijl Vrgigu Edgfrgchtmahtighetid van het karaktgr xéanl de Iiturgisclhe ergdéenslii

we mete van ~ . ’ " " e euc ‘aris isc e*viering:van' e "jta oomgroep-at "een e‘ oie

begrup en er dus Ook meta van kan meenemen? h wordt als een ’agape’, liefdemaal, of als een -in volle zin eucha-

ristisch offer kan hier buiten beschouwing blijven; uit de ver-
Daaro vol d I - . .

p 9 e as perorahe ee" "°eP Om vemleuwmg. En wel klaringen van de theoloog van deze groep moet men wel het

EZTk”?§"lZ?"§Faidd'Ze'L‘i§CEfe'HYeZ§éeZ°§ gag? “'8” we "“ ‘" de ‘am °P"““"e">~
baren, tag], die de aanweziden inmiddem: "' U51 $Ymb°|9'"h 99' 5 'Feuerreiter’ stelt tegenover deze 'experImenten vooreerst een

geschiedkundige Verhéandelm J , en met eerst na een
Y uitspraak van Kard. Lefebre, aartsbisschop van Bourges en voor-

9 '9 9? QFOS T0<>h met Z0u kuen zitter van de Franse bisschoppenconferentie: ’Hier gaat het niet
volgen, zou aans reken t

p ’ Waar Ze door gepaktt 99$“-3‘1’k’E en be— ,. meer om ware katholieken, maar om een sekte’, een wtspraak
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die ons in beide oordelen onrechtvaardi toe h" E
echter aan toegevoegd een gemeenschapg " so Um Wordt

. . .. .

peluke verklann van ooz" een klzmaat zn vrg ez
de R-"t -

. . 9
1 encongregatre en‘ de Raad tot Urtvoermg van de Constitutie

over de L1turg|e (voorzltter Kard. Lercaro)-

»O , Z .. Mgr. de Smedt, bisschop van Brugge, heeft een echt niet onver-

ngeom Oofd gun‘ dienstelijk boek gesohreven: 'Voor een klimaat van vrijheid’. Het

' ' ' ' M .1. Mzssen dze bniten de salcrale ruimte gecelebreerd warden, ademt een mllde en open geest. De T.V.-ultzendmg, waarln gr

zonder egn bgzonder verlof_va_m de bisschop; de Smedt als hoofd-figuur optrad, wekte een nogal progressieve
3. Cigglpen ~ze Ineteen eucharlitlsche viering versmolten zijn; indruk ~ vooral door de onverholen aanprijzing van De Nieuvve

' h dmunlgultrelken, waarln] de Hostie de gelovigen in de Katechismus. Een nieuwe Belgische Katechismus is overbodig,

4 an ‘P07’ t $ele§d5 zei hi]; ’We hebben hier de zeer goede Nederlandse . .. Iaten wij

' Jazz“”tm'9” "1 de kerk-” in Vlaanderen maar de Nederlandse gebru\iken'.

Men kan zich natuurIi' -Jk afvragen, of er If] deze n'e
nlets aanvaardbaars, meer betekenends en moois lstiglft VgraTe}2 WU

' chis
hebben het boek gelezen. Het put rijkelijk uit De Nieuvve Kate-

mus. Maar met een weldoend onderscheidingsvermogen. De
echter niet de norm waarnaar geoordeeld moet _ '_

_

\/erlng van bovengenoemde Raad Mdt. Worden De mo“ F toon van het geheel is te irenisch om een polemiek met de Nleuwe

Kate-chlsmus aan te gaan.
,, i

l deze kultzsche plechtlgheden, dze op persoonlgk imtiatief \

d h" en daar zeer po-tigugfgfjz l°P@"d{w0dl0lFig@rw_ijze danrop uit, dat ze de Litur- . Mgr. de Smedt lost die moeilijkheid op, oor ler

5 P a Bren, ze toch cle zuwere uztdrukking moet zijn van 1
sitief de puntjes op de i te zetten - zonder daar uitdrukkelijk naar

de leultus die aan God door de Kerk wordt gebracht.” de N.K. te V6|’WI_jZe: r

L: deze C|1"nor<iveIZingi/vkomt het vooral aan op ’profaneren’ en 'Cu]-
s van e er ’. anneer de ritus niet meer '

”
, |s omkleed met het

'
‘ b" ien zo aan weer anderen ooh fundamentele waar

Zoals sommigen aan de grondnormen van de zedenwet

gezag van de door God gewllde gemeenschap, maar sleohts berust vow yz ’ 5
‘ ' h ll‘ tt . Men hoorthaden van het chrlstendom op de e mg ze enOp een prive-inventie hoe waardevol hi‘ ' --

1 _| overlgens ook moge zgn, ’
dan’ wordt mderdaad aan de handeling onttrokken het sacrale nieuwe geluiden, waarvan men zich moet afvragen of ze

H " y
d barin van Christus en dus met de waarheidhelhge karakter, en zakt Zl_j af tot het louter menseluke, profane met e "P9" 8

nog overeenstemmen De verwarring is cliep cloorgedrongen.niveau. Wat de essentiéle waarde ' ~geeft aan de hturgnsche vormen -

IS met allereerst - hoezeer ook gewenst! - net originele, frappante ‘
Staan we hier in de christelijke rijen voor een scheiding

sprekende en kunstzinnige van de vormen, maar her emver u;t_ van de geesten? Er komt een ogenblik dat wie waarlijk ge-
. . . . . t

looft moet besluzten' zo ver kan en wzl zk met gaan, wan
9e9Pt9n patina van Gods gemeenschap, de band van eenheid in , .

Chrlstus Kerk. Uit dit besef, dat als een echte honger wakker is ii‘ geloof in Jezus ChTi5t”s= de Z09" "an God en mm de
' ' ' .” . 87).geworden onder tallozen die door de verwarring der experimenten

‘

met verbijstering zijn geslagen moet dan ', groe|en he-t verlangen
U Dlaagcl Marla, In de verrezen Zalzgmaher (pug

naar nog betere de mensen van nu inI geest en hart _

Sprekende, gestalten; onder Gods gnspirae Wemcht Lnifgerdgigpt Ook zonder naar de Nederlandse Katech|smus te VGFWUZSH zegt

'
M r. de Smedt:door de begaafde enkeng maar in her leven der - - 9

1
gelowgen |nge-

voerd door de leldmg van de kerkelijke gemeenschap.
L. A. HOOD S.J.

\

i

”Men ontmoet tegenwoordig heel wat christenen die de fun-
damentele christelijke levenshoudingen gewoon behandelen
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l - .. ..
a sof het wane" WW6", die de Kerk vrljelljk kan wijzigen vo<os' kunnen behoeden, want hij weet, dat er andere Belgische

d N d | dseZfeilznpgzien aan de nieuwe behoeften. Ze gaan eisen dat de bésschoppen zijn, die ernstige bezwaren tegen e e er an

» nu asnmaal maar eens moet veranderen” en he; N.K. hebben.
iwat gemakkelzjlcer maken”. ]_ A_

Q11-3118?/flatten als de berezdhezd tot edelmoedige vruchtbaan ‘

/ eo , " C‘ ;
Zjgdlby de geguwden Of de onvoorwaardelijke eerbiecl voor “M GHRIFTge Def Ilnfelwseitylif pergoon kunnen door de Kerk Q

esc a , _ " , ~5 wor en Ze zyn geen wettuz dze Blijkens een K N P-bericht in d-e Tijd van 17 maart, heeft Mgr. De Smedt
de Kerk - - -

gemaakt heeft voor de Belgische televisie verklaard, "dat echtgenoten bij het bepalen van

D d hun kindertal, zelf objectief moeten uitmaken of een bepaalde techniek

eze Z6 Bnwet vervangt het persoonlijk geweten niet Ze wil menswaardig, waardevol en voordelig is voor hun persoonlijke en geza-

het gm/veten helpen en Uoorlichten Om zi-n - ' . menlijke vooruitgang in gelukkig makende Iiefde." \

' J elgen mtsprw Het gebruik van kunstmatige middelen werd door het Concilie niet afge-
ken zuwerde I; - .jjjgrzzefgdjgrti tregen. ge zjizlélezz zjlztsljiraken keurd of goedgekeurd - aldus Mgr. De Smedt.

oor en. ee t Q »

chrzsten er zlch wel enoe e en aagse Het verzoek van de Paus om terzake geen publieke uitspraken ts doen,
.. 5 g Te ensfihap van dat een der e r

lljke ’wet’ uiteraard niet verand d . g ' ‘ zolang hij zi_jn beslissing niet genomen hee, wordt dus - als het K.N.P.-

er of gewzlgd kan w0r- be-richt juist is - door Mgr. De Smedt zonder meer genegeerd. En hij geeft
d e r|i‘k en on-d .9 D ' - -5;? at ze ooh nzet de uitzonderzngen toeluat, die de p0- een strekking aan de olesbetreffende Concilieteksten, ie on e _]

eve wetten -lwnmerken? waarachtig is, en die indruist tegen de uitspraken van de Paus, die een

exegese a la Mgr. De Smedt, bi] herhaling uitdrukkelijk heeft verworpen.

Ook Mgr De Smedt heeft te wachten op de pauselijke beslissing. Dat zou
| .

.

n bovenstaand “Cm bezlen, maakt onderstaand citaat uit een H collegiaal zijn, ooktegenover zijn Belgische collega-bisschoppen.

Verslag in D9 Tijd van 7 maart wel ' ‘ - r

, een elgenaardlge lndruk: Het is weinig passend als één Belgische bisschop de interdiocesane tsv.

gebruikt om zijn afwijkende inzichten te verkondigen.

nop Umgen met betrekling tot inzichten in het vraag
1: - . . ‘

ZZZ ‘iztgezoorteiregelzng zez cle bzsschop van Brugge:  
d_ P” all‘ als het gezag voor ’zelcer’ verk0n_

lgt, ‘wat twyfelachtzg Ls”,

De indruk " ' -~ \

hem:»2%:§;";“;2:1:‘1:%12a;::mi:;>::; its 2:
H

a s

;;;;;;Va;¢;;h;:m;W n N leuw sexueel mensheeld
juist J 60 lg IS - kan met anders dan on-

Als men mgr. Heylen, professor aan de Leuvense Universiteit

~ - - .. . _

geloven mag, dan was het zgn. ’vroegere mensbeeld’ ’gekenmerkt

xXeellt°£1eL:;t, a;:te;°:'|Jh';e;:g:::, :;tMon;egl1§UF V00!’ de 99- door boosheid, onmacht en onderworpenheid.' ‘Het werd be-heerst

ert e Nrsuwey _Katech|smus door de Godheid, de natuur, de Qee-st, d€ gemeenschap en de

belangjke (irenische) cdrrece aa Va" Vrllheld IS BI’ l1-|- een Qevestigde orde.’ ’Trouwen was een overeenkomst sluiten, waar-

Collegialiteits-gevoel van de bisschiz e .. »

door lbeide partijen rechten ontvingen en plichten op zich namen

hem °nvo°rwaar|;|:l_nkvan zunrlabuurland d_ee_d met als doe! het biologisch voortbestaan van de mensheid.

ten met Beigische breeder '1 e aa"P"UZ"19- C°"e9la||- 'Het aandeel van de liefde was zeer gering, omdat ole achting voor

S '" et '5$°h°P$ambi had hem daar- de persoon gering was."

so
,
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Arme, arme mensen - -- .

Hefde gekend hebbefnoraiggjetuwen, die blukbaar noolt echte 'Nieuwe inzichten in de huwelijksmoraal‘, 9af hij aan een vraa9'

p m°nSe'9neur Heylen Onlln? steller ten antwoord 'Paus en Kerk verklaren dat er redenen zijn

’DQQr de Wetenscha -- _
om zelt het aantal kinderen te bepalen. Indien er mensen zijn,

meer bewusty dat hu Zlioeil%l?£e"\’i<:jg:<}i<£ggék<ipuH\:verd de men-s zich die daar niet over kunnen beslissen, moeten zij zich laten leiden

ping’ Z6” optredeneyrlgs van de schep- door 90ede raadgevers,
baa‘, Archimedes, Aristoteies . at ebben blUk- Dat bijv. de Paus een goede raadgever is, zei mgr. Heylen niet.

Zenden Creatieve mensen noéit gewetengi en "O9 h0nd6Fddu|— Natuurlijk niet. Want hij stoort zich zelf niet aan diens directieven

* ' ‘Gebruik van contraceptieven kan soms een liefdesplioht zijn’,

‘ aldus mgr. Heylen.

”De kwantitatieve democratie wordt th " * v 4‘
door de KWAL ‘ans voorldygestreefd >:<

Zullen Iifigggfn iilézezicratze. De mznderheclen,
heid. De homosexueel Zaaévefpiln aan de meer£ler~ OD een teach-in ’Tien over bloot', Qeorganiseerd begin februari

kreeg zelfs Nederlandslz katsezz e mtiatschappy en door de Algemene Rotterdamse Studenten Vereniging in samen-

C ‘Sm”5~ werking met de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Herv0r-

ming werd medegedeeld, dat in Amsterdam een computer-centrum

Leve di ' - - 1 .
in o richtinu is, dat studenten in de ele enheid zal stellen een

e kwamaheve democratlel Honm Son qui ma’ Y DGFISGI (sexele) pgrtner voor één nacht te lgiezegn. In Amerika zou een

dergelijk centrum reeds bestaan en honderdduizend studenten

”De witeerde bBw-- .
zouden er bij zijn ingeschreven.

momil waardeZd:7;f;3?et£lP;§?Z:Zn oolk Zn de hewely-ks- Ter vergadering Wilde de N.V.S.l-I. broefpaketten‘ voor jongens

sclwnken kulmur gde far uc 1: en ruzmte ge_ en meisjes uitdelen om de jongelui te laten kennismaken met
réchten Z; cgtre overeenkomst met voorbehoedmiddelen. Dit werd echter door de Hogesohool-|eidin9

uitgebouwd, persoonliz Znflrtzf werd een verbond verboden, maar ze konden gratis bij dr. J. Ruigershuis Worden af-

moeda hill mz met hart. en ge- gehaald.

g‘€l7;jkheden heel d l__ '1 __e”‘J 9 u”d'"ukk"1gSI1l0— Voorzitter Peter van Eeten diende zich aan als homofiel en be-

e geeste Uke "Ji~d0m- Aldus week het pleitte o.a. de nlet strafbaar-stelling van homosexueel contact met
legalistische d " ' ..voor e persoonlylce en lnterpersoonlzjlce om- minderjarigen vanaf 16 jaalq
moetin ; he; i -itensel£);£Se(?klfe'l:J€;‘jhl7,](:3’:£€Ef§c tot ezn onderdeel van het Pater van Kilsdonk zeide nergens in de Bijbel te hebben Qelezen

dc ket le rel; tgt zn de geest en dat sexueel verkeer voor het huwelilk is; als men sexu-

schrijdt 31 te elem ell seelevzng over- eel contact voor het huvvelijk voorstaat, kan dat een onderdeel

anticipeerd waafdwol ii esc ato ogzsche werd ge- zijn van het mens-zijn. Een min of meer uitvoerig verslag van deze

leveme ‘ ‘ ‘ OW God gezegend aardse teach-in troffen wij aan in de ons toegezonden Havenloods van

9 februari.

We dusmtd' t 1

H

9 e re s ar ' ' -- .

miljarden gesloten werldeen.e|gZ2sI3§eCu}$eh|3d/gfnv dig Ymeger Ook katholieke dagbladen gaven een verslag van deze sex-teach

En natuurlijk spelen de contraceptieven d mr He Van hat in. Maar was er één die zijn status-van-bij-de-ti]d~te-zijn, zijn pro~

rijke rol. aar U een Zeer belang“ gressieve reputatie durfde ’vergooien' door een hartig en gepe-

perd protest’?Tijdens de gedachtenwiss I‘ d ' ' .
-

e mg na e lezmg dle mgr. Heylen haeld Om wat wéldoende Iectuur over deze aangelegenheid te lezen, ‘

voor het Antwerps Centrum voor d d‘ ' - -
~ ~go s l8l"lS'|IIg6 bezmnmg over moet men - helaas - de eertijds zo verfoeide 'neutrale' pers raad-
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P1999“ We le99en daarom het in hetzelfde nummer van de neu- menselijke vrijheid in ieder geval ’".‘?gel‘jk en alles bl-Z-Jgt
trale Havenloods voorkomende redactionele commentaar (moedig Z°d°end9 in de sfeer van de PeT$°O"lU-Z“? verafnwofdell] '
en vrij) aan onze lezers voor: heid en de persoonlijke risico. Overhezdssanktze, stzmuleren

van vrij‘ selcsueel verlseer, ongevraagd verschaffen van v00r-
behoedsmiddelen, het beschzlsbaar stellen van kamers voor
”l0sse scharrels”, enz. leiden onherroepelijk wt 11111851118

De kuitus van de trog prostitutie, geestelijke ontreddering, grote toename van ge-

slachtszielcten, impotentie, robotzserzng van de mens.
Onwetendheid is op zichzelf niet erg, zolang deze niet tot al- 1"» daze Context wordt de "mm" verlaagd tot 89" ho"-WmPffe"

gemeen geldende wijsheid verheven word; en daarmee tot artikel en de man doet zonder selectie en verantw00rdel1]_.l_s:- \

gelegaliseerde domheid wordt. Dit is 00.1: van toepassing op heid Zijn behoefta Me” Zie_t_ niet in dat er fen 0';”f9telUk
d8 $80011-ins, waar over het algemegn de geémogioneerde verschil is tussen de natuurlgke lceuze waarby aller ez weer-
dvmheid vanaf druipt maar niettemin de imiruk gewekt standen moeten worden overwonnen en zelfs het 0nge00r-
wordt als zouden hi-er de lichten ontstoken worden over een loofde liefdesavontuur en9"Zi]'d-9= (f_” hat l_W7“‘f<*""i“ dat de ‘

wereld van achtergebleven en hypocriete dampers. bétreffende Siudenien 6"» hlm gelljken 1/Mlle” 0Pen_e”_'
‘

Dii beéld werd ooh opgeroepen tgblens de verleden week in Het moeilijlc te verkrijgen menu in een _resta_urant ZS zmmers
Rotterdam gehouden teach-in van studenten, enkele h00g- W3"? ti’ Uerkiezen boven de "O8 waarm wt] Onsflls Parkens
leraren en deskundigen Onder dg Onthullende titel ”TiQn kunnen verzacligen. Belangrijker is dat het hzer met Om

Over blot”. Afgezien van alle ethiek an momal is misscmen ,,vee” gaat, maar om meisjes en vrouwen dze het bewarend
we! het meest verwonderlijke Uerschijnggl bij zO’n teacl-L_in’ en genererend element van _0nze kultuur vormenl Het Icon-
dat een aantal ondoorleefde en ondoordachte lcreten serieu- sumeren "an ”lO55e scharrels” is altijd de Praktyk “an Om
ze gespreksstof kunnen vormen voor hoogleraren en des- hun moeder schreeuwende Don ‘hams $"“’€““’ maar dlt
klmdigen, tenzrj men zou moeten veronderstellen dat a]_ verschijnsel I-can niet ongestraft uit het klzmaat van het on-
thans een deel van hen nun puberteit niet te boven zn geoorloofde ‘wonmur gehaald Worden‘ _

gelwmen en hun onvolwassenheid projecteren. Een zonde die ”exemPlaTi$ch” i5 ha" QR" beschavmg met U9”
Een gegeven als de selszsualiteit, 2:0 gghegl gn al ygrweven me; nietigen, maar als het exemplarische tot regel vvordt verhe-

de 1118118 L’-n zi]'n menselijkheid, wgrtelgnd in lagen mm de ven gaan ooh anderon tot pralcthen over de met door. nun
existelliie die veel dieper liggen dun dg blote [mt waaman aandriftzzn geboden warden en ontstaat een nachtmerrze als
voldaan moet worden, lean niet zinnig beoordeeld en 159- Aldous Huxley in Zlj" Brave New World geschetst heeft In \

sprolcen warden als zou het een veel gevraagd c0nsumptie- de door Huxley b9$Ch"e'Uen ma“tfchaPQij_dOin de kzjieren
afiilél De teach-in ”Tien over 5100;” vertolkte bij m't_ selcsuele spelletjes, bloost men bl] het vzeze woord m0e-
Stek de snel opkomende kultus van he; mt afgod werheven der” en gebruilcen mannen en vronwen ellcaar met de st0mp_
gvslachtsorgaan, dat a.h.w. een zelfstandig leven leidt, ver- Zinnige liefdeloosheid mm geprogmmmeerde robom E6”
zadigd moet warden en daarbij de ”overige” mens in steeds heerlijk Uooruitzicht!
toenemende honger en leegheid achterlaat. Deze teach-in
demonstreert gebrelc aan kennis van de levenswetten die aan =»

de seksualiteit ten grondslag Ziggen. -» M “‘

In dit lwestelc moeten alle religieuze normen op dit terrein 0n- /"
genoemd blijven, maar uit algemeen menselk oogpunt ’“‘ eh I

de‘ bezwaren tegen een ongeremde seksuele ”k0nsumptie”
evzdent genoegl Individueel toegeven aan de verlangens van
een ongeremde en ongerichte seksualiteit is op grond van
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I '11 d Waarom meteen het onwaarclige motief aanwijzen als achter-

H e S grond van al hun weric? Waarom niet begonnen met enig ver-
trouwen in hun loyaliteit en zich afgevraagd, hoe de zaaic

(Aan de Redactie mm De Nieuwe Mens) zien? Uw uitval is geen telcen van de gezindheid die U nag bij
punt één toonde, maar veeleer ’het teken aan de wand’, dat U

even verder in Confrontatie meent te vinden.

* Zou het voor Confrontatie, dat boven alles trouw wilcle
Zeer geachte Redactie, aan het lcerlcellc gezag, dan niet een heel zwaar besluit zijn

gevveest, Ioen kritiek op de N.K, opnam en zelfs een artikel,
waarin dit werk in grote lijnen werd afgelseurd? Het ‘was een

Uw Wiikel LEVENDE KERK (van deg,/jam had zeker de op grondige en deslcunclige studie berustend stuk, waarin geen
Z cl t d bisscho en voorkwam Er werdverclienste, oolc wat licht te werpen op Qnigg negatieve aSpec_ respect oos woor egen e pp .

$9" in J8 tegenwoordige situatig van Katholiek Nederland_ A18 met lof is gesproken over het ’vele goede’ dat in het boelc te

eerste Plmi Iwemde U de ONWELWILLENDE SFEER die gr vinden is. Met dat al: het ging hier tegen een ’gezagsuit0efe-

Ondel‘ 011$ heerst. En toch; wanneer werd Ooit (althans in ning van de bisschoppen’. Hoe kan men znllc optreden als

tvoord) Christus’ qweede gebodx de naastenliefde’ katholielc rechtvaardigen?
lglcgesteld met eerste gebod: Bemin de Heer uw god?

Door woorden alleen lean de oude Adam niet worden afgelegd, Ik ‘mtwoord:
7 ' .

Z943 met dlleen door goede bedoelmgen. Ongemerkt vallen we
telkens weer zn de fouten waartegen we ons (0,a_ met die 1. De redactte volstond met met ezgen oordeel, maar had een

woorden) zo lcraehtzg dachten te hebben bewapend_ beroep gedaan op theologen van erkend gezag;

[Ha ik U " 9 ..

schfift Con1frL{)€1et,;t?epal;::¢:ll§r¢§l1:lfzggnarggfr f(fZagt_
U het tlJd— 2. Bijfile verspreiding op grote schaal (en de aangekondigde

foeilyk iet dpeirgezzirtkzig: eertalmgen!) stond wel vast, dat het boelc groot_g¢-Bvaar meg-

chismus lcritizeert, neemt U als volgt Op de lmréek ' ~/~‘;q;o0r het geloof van zeer velen; het gaat hzer om essen_

' tze e zngen;

’Dit nummer is onth ll d ' '
u en voor de mentahte“ van de re" 3. De verspreiding was een voldongen feit; een beroep op de

dactie. Als de redact' -- - -ie consequent was, zou zu kr|t|ek|0oS bisschoppen zelf zou dus te laat lsomen.
Mgelukkig moeten zijn met de Nieuwe Katechismus.

Eggel?EendvandCor|i:o:1t;tie hebben de bisschoppen als het ,

LII e aa " ' -

Nu kqmgn deg bijgéhigpeaocgeiegeleilggwt }%z::nl;.(' ' ' ') Hierbij voeg ilc een stulcje voorgeschiedenis. Hoewel de bis-

die zij op hun gezag uitgeven en nu acce teert Contf: I821:-S’
schoppen zelcer sinds 1959 herhaaldelijk cle leer der Kerk te_

daze éezagsuitoefznin Zion ale gen oplcomende dwalingen vaststelden, werd de toestand steeds

schoppen met Dit is °nthu"end_ MEN BERIEQP z|CHeKE: Ezlrgerzlvoorial ‘doorelat mensen 01) slgautelposiges fniet sehrZ0n;_

NELUK SLECH-I-S OP . en, e ge ovzgen Ln verwarrmg te rengen. on rontatze ee t

HET GEZAG OM DE EIGEN MENING sedert zijn oprichting in 1964 naar best vermogen en met steeds
ME 1

ER KRACHT B“ TE zETTEN' toenemende kracht zich in ole stri]'d geworpen, maar stand vrij- ‘

(Kapimal gedrukte woorden mi.) wel alleen_ Toen ongeveer tweeduizend geestelijken en leken

J ' zich in een petitie tot de bisschoppen wendclen, om hun be-
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jorgolheid uit te spreken over de moderne dwalingen was C0n- kn
rontatie van de arti', Het onhrui ' ' ' ’ j Z0 I J [°% 2

alle lcanten op telichigten en schijnlliftl:€1tnh€1hhf1rZ;l:z:(h(:a:lthcgl § U [NZ 4/lye @@( Ky O

land te overwoekeren.

Bij zeer vele hatholiehen ging een zucht van verli h ' -0-c ttng op,
$0811‘ le lnsschoppelyke verklaring van 18 aug. j.l. althans drie
Zllffn cle voornaamste leerstuhhen der christelzjlce leer boven alle

tscusste scheen te stellen - wat heel spoedig een illusie bleek. De krant heeft tot taak om de mensen zo goed en zo eerlijk mo-

D b, h gelijk voor te Iiohten. Natuurlijk zullen de beginselen, die de
eze tssc oppelglse verhlarzng was door Confrontatte met kranten dragen, bij de beriohtgeving een woordje meespreken. De

geestdnft en dank °”t”“"z‘§@"- kafhoiieken van Nederland hebben er zich altijd op beroemd een

Reeds aantal landelijke en plaatselijke bladen te bezitten, die onder hun

in P2!" Wzlaun en kwam de N.K._ uzt, dze de ver- titel het woord katholiek dagblad met ere schreven en het volk
221: hlzgen 982 aglln e. Wat stond de redactte anders te doen, zo goed mogelijk op de hoogte hielden van Wat er in de kerk en

guzzvarfl Z33 tttitt nemen, waarvan hterboven was gespro- Wereld gaande was.
- 1] an e e aardoor zeker nzet lnconsequent, zoals U Deze katholieke bladen hebben in de Iaatste tien jaren een bij~

aar tn de schoenen schuzft. Steeds tmmers had zij met nadruk zondere evolutie oloorgernaakt. Gebiologeerd door ole gedachten
€@W\*‘?Z8n 0p de conctliaire en pauselijke documenten. aan een open christendom vaak op ondeskundige wijze door

journalist-theologen vertaald, zijn zij geworden de verdedigers
He"lw“ld9_llJk had zt] met name de nivellerende tendenz be- van een nieuvve richting, die, met voorbijzien van de grono|begin-
freflen, dte zich ook in Nederland openbaarde en de c0llegia- selen, vastgesteld op het tvveede Vaticaans Concilie, de Kerk
llifeli der btsschoppen wilde misbruilcen als dekmantel voor 0n- alleen willen interesseren voor de vage, en ook wat gevaarlijke
dermtjmng van het pauselijk oppergezag. Het is zeer misplaatst taak van het humaniseren van de mensheid. En hoewel ik maar
0m hzertegen het scheldwoord ’integralisme’ op de proppen re als oloodgewoon pastoor een simpel toeschouwer ben van het
b_r<-zngen, zoals U doet. De pauselijlce vermaningen, die gewoon_ krantenbedrijf - in de tijd van het 'triomfa|isme' mocht ik mi] zo
ltjk door de katholieke pers worden weggepraat, zijn niet alleen n nu en dan ook eens bezondigen aan een artikeltje in de krant ~

voor de bisschoppen geschreven, maar ook voor alle gelovigen, toch meen ik ta mogen zeggen dat de kranten zo sterk gegrepen
zijn door hun opdracht van humaniseren, dat zij in hun bericht-

Had U er niet beter aan gedaan bij uw punt 1, als voorbeelden gevingen niert eerlijk meer zijn.

mm aonwelwillende Sfeerg, (if? Slechte perslnanieren te vemO;~_ In onze kranten is voorpagina-nieuws geworden het uittreden van
delen, die t.a.v. Confrontatie overheersen in plaats van zelf, in priesters en de berichtgeving over deze gevallen is soms zo spits
slaoht humour, de goede trouw van dit blad aan te vallen? Voor dat je het gevoel krijgt clat je volkomen achterlijk bent als je als
my oestaat er geen twijfel aan, of Confrontatig ml tmuw zijn pastoor nog ieder rnorgen je H. Mis Ieest en simpel op huisbezoek
aan het bisschoppelijke, maar bovenal aan het pauselijke ge- gaat. Wanneer een bissohop ole pijnlijke taak op zich neemt om

Zag, en zich met volkomen loyaliteit onderwerpen aan, ell“; dit aan de gelovigen mede te delen, wordt het nog eens extra

Pauselijke richtlijn, hoe die ook uit mag vallen_ pikant. Maar als een jaar later die priester weer berouwvol terug-
keert, vvanneer hi] eerlijk tegenover zijn overheden getuigt, dat hij

Hoogachtend, het mis gezien heeft, olan wordt daar niet over geschreven. ls dit
nu we] eerlijk? Voorpagina-nieuws is de hedendaagse ontwikke-

L’ A‘ U‘ d‘ LINDEN ling van het beschouwende kloosterlevenz met veel opmaak wordt

Waalwijk het bericht doorgegeven dat een kloosteroverste het binnen deze
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dat zij de vooriichting niet eerlijk vinden? ls het dan te ver-
muren van stilte en gebed niet uit kan houden en een apostoiaats- Wonde,-en dat er meneen Zi_jn - en niet aileen priesters, maar 00ktaak zoekt daarbuiten, maar niet wordt vermeld dat diezeifde Vooraanstaande ieken (ik ken er verschillende 0pnOem€i'1 uit WIUF1overste enkeie weken later weer aan zijn kloosterpoort aankiopt eigen pamchie) _ die eie publiciteitsmedia, en speciaai de kraieni
en verzoekt om binnen geiaten te worden, omdat hij ervan over- in Zekere zin Verentweerdeiijk stellen voor de V€f'VV3l’l"in9, Waarintuigd is geraakt dat hij alleen in het vervuilen van zi_in regei van WU thans ieven?
boete en gebed de wereld het beste kan dienen. ls dit nu we] ik Weet heel goedy dat ik ais eenvoudig pastoor van het kranten_
eeriijk? Een beetje schamper heeft men enkele maanden geieden bedruf niet vee] begrup; eie motieven, die de voorlichting bei0a|en1
het bericht doorgegeven dat een abt van een klooster ontsiag ZU-n mu geheei Onbekend meer ale buitenstaander ga je, ii] is he’!
nam wegens ziekte maar nergens heb ik kunnen lezen dat deze dam gebrekkig, er Wei eene over nadenken. En ais iemandi dieabt een geiukkig nieuw ieven met een nieuwe taak is begonnen in Iangs de “J-n de Ontwikkeiing Vain onze pubiiciteitsmedia en me’!
een Beigisch kiooster enkel en alleen omdat hij - en dat ver- name de kranten met beiengeteiiing voigt en ais priestel’. V6“/Hid
wondert mij ais pastoor alierminst - niet opgewassen was tegen- van grote zorgen voor de kerk, die ik, ondanks hare feiien ais
over vernieuwingen, die mensen op eigen gezag gaan doorvoe- moeder b|U-f besehouwen, Ste] ik aan de pers deze vraag - hoei/V9]
ren. is dat nu wei eerlijk om wel het eerste maar niet het tweede ik mi] heel geed kan indenken, dat er geen opzet in het spei is _

te vermelden? Koren op de molen van onze biaden was de hou- -Bent U Wei he|emaa| eeriijk?’
ding van een bezorgde kardinaal, die, misschien eigenmachtig,
aan de bisschoppen een vrageniijst stuurde over de ingevoerde Amsterdam B. VOETS, pastoor
vernieuwingen en met bijzondere opm-aak werd naar voren ge-
bracht dat de Paus afstand had genomen van deze vorm van on-
derzoek maar weinig aandacht wordt besteed aan de ernstige
waarschuwingen, die week in week uit door de Paus worden uit- F; __?i
gesproken omtrent afwijkingen van het geloof. is dat nu wei
eeriijk? %*
Nu zal men zich aan de zijde van de pers verdedigen met deze ‘LR? S
opmerking: wij waren van de tegengestelde feiten, die U boven '

opnoemt, niet op de hoogte. Dit argument wens ik niet te aan-
vaarden: zo goed ale een doodgewone pastoor die haast niets
anders ziet dan zijn eigen Amsterdamse parochie, erover hoort
verteiien, zo goed zal ook de journalist, die er op uit is alie moge-
iijke nieuws te vergaren, dit alies hebben vernomen. Neen: men
gaat het volgende denken: berichten, die op een of andere wijze

'

niet direct betrekkin hebiben op een 0 en katholicisme, zijn een
.

<

nieuws meer en wgrden daarom magr verzwegen. Het geg/olg Tijdens de C’°nC{I'a're per_S'Conferent|e te Dqom (13 maart) onder
- - - - ~ ‘d’ n kardinaai Alfrink werd een hernieuwde structuur vandaarvan is - en missohien zeg ik het hier heel cru - dat men '9' ‘n9 Va .

' k d‘ d. De ver aderingalieen maar die vuile was buiten gaat hangen en er niet over wii het Nedeands pastoraal Conome aange on Ii t 1 arlemgenti uit_

prawn dat deze gewassen iS' van de 130 Com“'e_ad:'S:urSe§a]n§:tengeinegr rgpresentatieve
ls het daarom te verwonderen, dat er mensen Zijn die de bericht- maken’ maardm?“ gfaan eaeierkvolk Men denkt aan een Seer’;
geving van onze kathoiieke kranten tendentieus vinden en zeggen Vecegenwoor lg ggesteld uit priesteks religieuzen, deeinemers
dat deze aanleiding is tot onduideiijkheid en verwarring? ls het par eminlekssarrjegjen COnCme_adViSeurg‘ Vertegenweerdigere van
daarom te verwonderen’ dat menSen' iedere keer als ze een krant gi€’magieSDa'?£i6S Sn instelylingen, die aan het concilie meewerken, de
inkijken zich ergeren; ja dat er enkeien gevonden worden - ik d_g andere pastorale centra enz_
ken b.v. drie priesters bi] name - die geen krant meer lezen om- ‘O09
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Wij hopen, dat de nog niet vastgesteide procedure om tot een De H. Maagdredelijke representatie van het geheie kathoiieke voik te komen
niet ai te veei van bovenaf geieid zai Worden, opdat de z. . 'pie~ ' 'naire vergadering’ geen kwantitatieve uitbreiding wordt gen ole en de vernleuwlng
eenzijdig samengesteide raad van conciiie-adviseurs. Een objec-
tief, wetenschappeiijk geieid ’marktonderzoek', waarbij een alge-
meen referendum geenszins tot de onmogeiijkheden behoort, zou

_X,de stromingen en inzichten onder de kathoiieken eerst kunnen
registreren, om op basis daarvan te komen tot de samensteiiing

ivan een pienaire vergadering, weike ieden, ook wat het aantai be-
treft, geacht kunnen Worden die verschiiiende stromingen en in-
Zighten re |’ep|'e3entateren_

’Coni‘rontatie’ heeft in enkeie artikeien het felt van de.rrg!aagEi>e-
* lijkheid van Maria moedig verdedigci tegen meer of min er e-

De aangekondigde ’nieuwe statuten’ van het pastoraai conciiie dekte aam/alien \/an modeme Theologeii
hebben ais basis een aoht-tai ’resoiuties’ geformuieerd door de Misschien is het goed nu ook eens het iicht te iaien va ed“ Iiiiiheid
commissie van theoiogen en kerkjuristen. Naar onze smaak wordt ander feit, W881“/OOI’ dezeifde menseni die Mari??? maog 9 in
daarin cie ’Nederiandse Kathoiieke Kerk’ te veei gezet naast de niet emsiig Heme“, de $<>h0Udei'$ Qlohalen also oth9__'n\_9 Genuniverse-le Kerk; voikoimen onzinnigs, ik bedoel het felt van de \/GFSC Unmg

de i\/iaagd Maria in de iaatetel honderoijaar.
”De vrede van de plaatselijke kerk met de universele kerlc Er is ieis merkwaardI9Sk_@Zn dl ‘/]:]"aS;rh'Jdne"n§gZ';-dSfhabpenl gdie ZU

as en bhlft een pnnclpléle Opdmcht” Zlrihngiu z\|'/Jaoinkeezjuoreltoinvoor Egg], het volk van God. De H. i\/Iaagd
De ’eigen gestaite’ van de ’Nederiandse Kathoiieke Kerk’ wordt treedt hadelend 09- ZU komt tussenbeide in onze 9ee5r‘]5|"S'o::i"‘a'|2
Wei erg gea¢¢entueerd_

Dit is zoiets aparts, dat zeifs theoiogen van naarn in Z NP
studie van hebben gemaakt. Een ‘theoiogisch vik a19,54 ssh

Wij kennen rnaar een kerk. En de introductie van het begrip 'piaat— revue ThéO|09i¢iUe' hoeft "T novemdber en_ d?§e,Z er tions, Webseiijke kerk’ ieidt ertoe, zeifs in deze eerste ’resoiuties’ ai, om tikel gepuibiiceerd van Louis Lochet, getite poarams
over ’vrede’ tussen de ’piaatseiijke’ en ’universeie’ kerk te spre- S0|’1iJ'nin9en)- Dit amkei Werd door do auteur e"'9SZ
ken! (Si vis pacem para beiium). Er is niet één kaithoiiek, die zich voudigd voor het maandbiad La Vierge des dPauvres e(|i>iagn:I:IXge
iid noemt van de ’Nederiandse Kathoiieke Kerk: wij zijn iedematen Hi] ziet de verschijningen van de H. Maagu in Olnzt ghee}
van de Kerk. grote bedevaarten, die er het gev0ig__van znn, in [8 gt

$5 de geschiedenis van het Godev0ik.IkZu Z(:;Jnar‘?ehne(;/lcotriinstuoude

i\/Io9en WU tot siot het volgencie verzoek in de conciiiebus de|I>o-
OI? Wonderen’ die Gad.‘/O.9r ggkelggeijeken die de |-i_ Maagdneren; iaat het pastoraai conciiie er voor waken, dat ’de Neder- Nieuwe Testament. etlgun nuiek bepaiald het

iandse Kerk’ geen honderd-en-een structuren in het ieven worden brengt an‘ een bepaa o 1:: Zun
Qeroepen, die een aanfiuiting ziJn van de Drogressieve slogan; tekenei die_ G_0d OHS 99% bézoekt Zun VO]k_ HU Spreekt
we9 met die structuren. Toen wij in de Voikskrant van 14 maart werkzaamheid in Se wire him Zijn
o.a. iazen over ai die deskundigen OD het Qebied van communica- het mood H1 HU ojt To tamgnt ebbeh de Wondereny de WOOr_
tie- en organische-technieken, psychoiogie, maatschappelijk werk, 9oeoho'o|- In het Ou S lfsmst Gods Zoon aangekondigdvoortgezette Pastoraie schoiing van Pastoors en kapeiaans, super_ den van do Profeten eto
visors, enz. enz., bekroop ons de vrees voor een door curies 0ver- in onze tud gebejurt ie ji errsieél gépaard
woekerde ’Neder|andse Kerk’. schgnt en de won eren, e 1
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die er door in het leven worden geroepen, herinneren ons aan de Vei$°hU‘niii9e"- Zii doe" een beF06D OD OHS, dat eigeniijk aitijd
komst van Christus. Zij doen ons weer ieven in het kiimaat van heizeiide i$- D929 iieriiaiingi door de ‘iieie Qewilde Qesciiiedenis
het Evangeiie, maar {evens kondigen ZU de Wederkomst Van heen, in bijna eensiuidende bewoordingen, heeft iets tragisch.
Christus aan en de definitieve omvorming van de mensheid in Zijn God $F>i’<-‘eki duizeiid en "09 eens duizend maai steeds weer ho‘
heer|Ukhe;d_ ren wij het 'Bekeert U en gij zuit leven.’ Door de stem van de
In dit grootse perspectief moet men de uitingen van mariale Proieien rich? i"iiJ Zicii tot Ziiii \/°ii<- ZU Zeggeii aiiemaai iieiZ_eii°ie1
vroomheid zien, die de Verschijningen hebben opgewekt, aidus de ’Keei'i U tot i\/iiJ' en 9U Zuii Qeied W°i’den' (i$- 45, 22)-
auteu,» van het artikei Het is duidelijk, dat aiie boodschappen, die de H. Maagd tot ons
Hoeveel ruimier is deze zienswijze dan aiie benepen kritiek. FiCii'f, uit dezeiide bro“ °nt$Pi'in9ei'i- Zil H999“ in het Veriengde
[\/Ien Speelt de duh/9] We] zeer in de kaayt door aiie VersChiJ'_ Vafi i"l€t 0Ud6 Testament GD van het EVGHQGHG. i\/iO€'iI6 Wij Wei in
ningen psychisch te wiiien verkiaren en er zo het bovennatuur~ het meei“/Oud $9"-3‘i<en= ei’ is maar ééii b°°d$C‘haP- immersi ais
Hike karakter aan re Ontneme,-,_ men ze ontdoet van de omhuiseis, die de taal eraan geet en van
Trouwens, wie de gebeurtenissen van La Saiette, Lourdes, Fa- (lie V0°i'$ieiiii'i9e'% die eigen Ziin aan eik Oiei’ Zieneisi herleggen
tima, Beauraing, Banneux, ernstig beschouwt, moet wei tot de ZU aiie het éne Wooidi 'D°et b°ete’-
overtuiging komen, dat Wat de |-|_ Maagd dear gezegd en gedaan Zij richten tot onze tijd die dringende uitnodiging tot bekering, tot
heeft het verstand en de psyche van de zieners ver te boven gaat. een inneriijke Vemiebiwingi toil de imeiaiioiaii die door aiie 59”"
Aiierduidelijkst komt dit uit in Banneux. Mariette Béco, een kind Wen hee" fie Foep is \/an God Zeii naar °i'i$-
uit een ongodsdienstig milieu, dat de catechismusiessen niet be- Dai is i16if"00i<, Wat het Conciiie Wii beW9i'i<steiii9eii= eeii V9"n'e_U"
Zoekt en met of zeer‘ Wegnig bidt, Ziet de |-|_ Maagd_ wing, die teruggaat naar een zuiver beieven van het Evangeiie.
Kiest God in haar niet duideiijk een symbool voor de mensheid, De OPFOQP Va" het Conciiie is zeer °'~'°i1 maar Ook zeer n‘e“W'
die zich van Hem heeft afgekeerd, maar die Hij toch wii redden? Tot aan het einde van de wereid zal deze roep van QOOI Weier-
Versohiiiende keren heeft Mariette na een verschijning aan haar kiinken! ai’fiJ<i hetzeiide 9" aiiiid nieuwi Want de meii$ is Qeneigd
vader moeten vragen, wat de woorden die de H. i\/iaagd tot haar \/00i’9i Zoieis ie Vei’9e'iei'i- W99 ie duwen Oi W99 ie Piaiefi-_AiiUd

i

gesproken heeft, betekenen. Zij is gewend aan het Waaise dialect. Qpnieuw moet Zijn herinnering Worden Opgeiiisii Opdat hU iiiziet.
De H. i\/laagd richt zich tot haar in het Frans, waarmee zij niet zo Wat level‘! is-
\/ertrguwd i3_ ZQ kende Zjj he-1; wogrd ’natiQn3’ niet en evenmin In dit iiCh’£ ki’i_jQiI de akt, die PGLIS PEUIUS Vi aan het einde van h6'E

'soulager' (verlichten, de verschijning had nl. gezegd: ’|k kom het Concilie steide door Maria uit te roepen tot i\/ioeder van de Kerk
iijden verli<;hten’)_ een wei zeer providentiéie betekenis.
Om terug te komen op het artikei van Louis Lochet, neem ik daar-
uit nog het voigende (in vertalingn) over: ANNE DESSERS
Elke verschijning is tensiotte een appei. Ook hierin siuit zij aan
bij aiie wonderen, die God eertijds voor zijn voik heeft gewrocht.
God openbaart zioh niet met het doei te verbiinden, niet om zijn
vijanden eenvoudigweg neer te siaan, Hi] wii niet zomaar bewon-
dering wekken of vrees. Het is juist een kenmerk van Gods han-
deien, dat het aitijd opvoedend is en praktisch. Het nodigt uit tot
geioven, tot een geioof, dat in daden vvordt omgezet.
Er is een verborgen schakei tussen de zekerheid, dat God op die
bepaaide piaats is voorbijgegaan en de eis tot een vernieuwing
van ons gedrag, die zozeer nodig is om de onenigheid, waardoor
de mensheid verscheurd wordt, tot bedaren te brengen.
Ais we dit erkennen zi_in we bij de vitaie kern gekomen van deze

{O}-
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Sjaiqgm Collegiaiiieii tier priesters

volgens het Bredase Bisdomblad niet verboden

in Confrontatie no. 18-19 ’67, stelt een priester zich de vraag wear-
In een niet gesigneerd véér-pagina~artike| van het Bredase Bis- om in onze tijd de geesteiijken niet zouden ’trachten te Ieven
d0mb|ad \/an 18-2-1967 W0Fdt er OD 9eWeZ<-H1, dat de Visie \/an het zoals de eerste kanunniken? is het dan zo moeilijk om ook maar
Nederlands Episcopaat afwilkt Van die Van Slaloom en dat 'het een paar gedeelten van hun ‘brevier tezamen te bidden? Waarom
dus Verstandig “Jkti dat de meerderheid. def 9e|0\/199" Zich V00“ zouden de pastoor en de kapelaans niet ’s morgens voor de eer-
alsnog aan die Visie h0Udt- ste Mis tezamen ole Lauden bidden?’ (biz. 76).

Dezelfde vraag heb ik me ook meermalen gesteid, en nu de
Het blad vervolgt echter: (wij schrijven ’echter'): schrijver opwerpt dit onderwerp eens aanhangig te maken in Con-

frontatie, wii ik ook graag in dit tijolschrift daaraan uiting geven.
Dat niet behoeft uit te siuiten, dat Sjaloom de kans moet heb-
ben om haar Qpvatting waar te mai<en_ tr is daartoe, lijkt me, te meer reden, omdat de Conciiievaders
Saioom is met \/el’bQden_ Sjaloom is, kan men zeggen, de van \/aticanum ll zich éék deze vraag gesteld hebben, en hunJ

kudde vooruit. Zulk vooruitlopen houdt in dat men zich aan oevinding daarover, vrijwel unaniem, en ais eerste vrucht van deze
grotere risico’s waagt dan de volgers. Z0 is~het met ontginners keikvefgadering, hebben ui’i9e8p1'Oken1 meer utfgewerkf, meef
in oerwouden, met militaire aftasters in een mijnvelcl. gemotiveerd en met meer gezag dan in een vaderlands biaadje
Sjaloom zal dit moeten beseften_ |\/iaar zich met door die ge- mogelijk is. Echter met met zoveel overtuigings-kracht, dat het
varen laten afschrikken, want de weg naar een nieuw land dient tot onze kerkprovincie, naar het schijnt althans, is doorgedrongen.
gevonden te worden. Mozes zond, op Jahwehs bevel, mannen
uit om Kanaan te verkennen: uit iedere stam één man ‘en alien i\/lijn aanvankelijke vreugcle over deze conciiie-uitspraak is dus

oesten het aanvoerders zijn’ Zulke aanvoerders zijn ook wel geluwd. i\/laar er is een nationale kerkvergadering en opnieuwm i .

thans nodig. Ais de Sjaioom-groep meent, erover te beschik- mogen wij hopen, dat daar dezelfole kwestie zal Worden opge-
ken, zal ze de consequenties moeten trekken: déérgaan, maar worpen, en beantwoord_
ook vc'>c'>rgaan in een gewetensvol experiment, zé dat de tra-
gere meerdeheid _ Waarom het begonnen is _ met de vQQr_ Voor degenen die in deze materie mogeiijk nog minder thuis zijn
trekkers uit het gezicht verliest. dan sohrijver dezes lijkt me niet overbodig iets van de betreffende

conciiie-uitspraken samen te vatten.

Er zi_jn dus in Nederiand bntginnets, aanvoerders, voortrekkers’ Waar in onze vergaderzaal wei veei aandaciht aan geschonken zal
olen hun naam is Sjaloom. Verder is er een 'kudde’, een ’trage Worden aan de sociaie bewogenheid, schijnt het me goe uit te

meerderheid’_ De Sfaloom kon met B1sdQm_b|a¢|e]Uke Steun en gaan van een uitspraak in het Decreet _over het ambt en het levenJ

aanmoediging rustig \/Q()|’tgaa|']_ ' van de priesters'. Onder 6: het gaat hier om ’de weg naar Christus
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voor alle mensen te bereiden’.,. . .. ’Geen enkele chrilstelijke ge-
meenschap wordt echter opgebouwd, als zij niet haar oorsprong ’Omdat het goddelis Officie de stem is van de Kerk, d-i- van
en mlddelpunt heeft in de vlering van de heilige Eucharistie, van heel het mystieke Lichaam dat God in het openbaar looft, is
waaruit dus iedere opvoeding tot gemeenschapsgeest een aan- het raadzaam, dat de clerici die niet tot koorgebed verplicht
Vang moet nemen.’ zi]'n, en vooral priesters die samen wonen of samen komen,

althans een deel van het goddelijk Officie gemeenschappelijk
Aan de sociale bewogenheid gaat de liturgische vorming vooraf, verrichten... Bovendien verdient hende voorkeur, dat men het
schijnt cle Kerk hier te wlllen zeggen. Daarmee kom ik dan aan Officie in lcoor of gemeenschappelijk, zo mogelijk, zingt’. (99)
het belang dat de Kerk hecht aan de Llturgie, en gevolgelijk aan ’De zielzorgers moeten zorg clragen, dat op de zondagen en de
de liturgische gezindheid van de prlester. Van de Llturgie, zegt hoge feesten de voornaamste uren, vooral cle Vespers, gemeen-
‘De constitutie over de Heilitge Liturgie’, dat ze 'de top is, waar- schappelijk in de kerk worden geviercl.’ (100)
naar cle Kerk in al haar handelen streeft, en tevens de bron, ’De seculiere en reguliere priesters... moeten met alle geschik-
waaruit al haar kracht voortvloelt’ (10). Men moet zulke woorden, to middelen worden geholpen, om... een liturgisch leven te
die onder ingeving zijn geformuleerd, met wat meer aandacht leidcn en de gelovigen die hun zijn toevertrouwd hierin te doen
lezen dan een gewoon krantenartikel. (Onder 10) even verder: ’Zo delen’, (18)
stroomt ons uit de Liturgie, en vooral uit de Eucharistie, als uit een
bron, de genade toe en Worden op de meest kraohtdadige wijze Tot deze middelen lbehoort dus niet in de laatste plaats, de pries-
clie heiliging van de mensen en die verheerlijking van God in ters collegiaal te doen leven, vooral in het gebed van de kerk, dat
Christus verwerkelijkt, die het doel zijn van alle andere werken een sociaal gebed is, en dat in de individuele beoefening zeker
der Kerk.’ in onze dagen geen stand zou kunnen houden.

lk spreek op mijn beurt de wens uit, dat ook anderen hun inzicht
Wat nu de prlesters betreft: ’Er bestaat hiervoor ('voor het ver- over dit onderontwikkelde gebied zullen willen geven.
werven van de echt christelijke geest’) geen enkele kans van
slagen, wanneer niet eerst de zielzorgers zelf diep doordrongen M. J. GRANPRé MOLleRE
worden van de geest en van de kracht van de Liturgie en er leer-
meesters in worden. Daarom is het dringend nodig, dat er aller-
eerst wordt gezorgd voor de liturgische vorming van ole geeste-
lijkheid. Om die reden heeft het Heillg Concilie besloten het vol-
gende te bepalen’ (14).

Deze woorden klinken ernstig: het gehele sociaal-godsdienstige
bouwwerk heeft geen enkele kans tot stand te komen, wanneer
het fundament ontbreekt, het zal reeds blj de bron ineen storten,

t

wanneer onze priesters niet worden gevormd tot echte liturgen.

Dit schijnt me de korte samenvatting van de "\/oornaamste’ con-
stitutie (kwalificatie van Paus Paulus VI) van het Oecumenisch
Concillie. Alleen reeds waard er een nationale kerkvergaderlng
aan te wijden.

Met voorbijgaan van andere punten kom ik dan aan de kwestie
die hier aan de orde is. Hlerover wordt in de Constitutle gezegd:
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C (" toch alvast bij Home aankondigen dat het pastoraal beraad de
¢}2Q6[6/Zzéll/ld (2!/L /2'€(lI/14,2 ontkoppeling zal urgeren? Wil ’t beraad zich geaccepteerd blij~

ven voelen, dan ligt het antwoord voor de hand. Men zou nog
I b I fAan een Iang Volkskrantartikel (18-2367) van drs. J. H. Huyts, do- meer V9orb?e|dendkun;qe'?f Ver.Teeiid:V:fr]r/eTi].tTqezig] :2‘ Vigradgg Sf

cent van het Philosophicum te Heerlen, dat een pleidooi houdt het begmsg V.an e pun Om“ J
voor ’zin voor reaIiteit' tijdens het Nederlands Pastoraal Concilie, een loos a ag'um'

ontlenen WU de Volgende passages: De wereldkerk wacht niet opvonze lijdelijkheid, maar OP Qnze
- 7 " ' t h , verradenHet is alsof men algemeen bespeurt dat de katholieke kerk in xi?igvizsfaggajgesgéilligi3/It/gsfiegleonzgnggzgerg hun kerk

ons land op een keerpunt is beland. De uitslag van haar worste- J ,

ling zou wel eens bepalend kunnen zijn voor de beweging in gedlend hebben‘
het katholicisme elders. Zal haar getuigde kracht behouden bIij- I d d d ouders hebben de kerk met consequentheid ge_
ven, of zal zij terugvallen tot een voor de naaste toekomst n er aa : on, _ Id d t Wi.
Qnbeduidende religjeuze gmepering? dlend; onze voor-voor-ouders zelfs tot an de marte 00 oe. j

— — — zuilen hen echt niet verraden. En daarom zulien we - boven alles -
Het gaat erom of de hele wereld, welke zijn speciale aandacht trouw bjven aan Dengene die door Huyts als ‘Rome’ beiite|d
mom op Nederland als mogemke haard Van verdere evolutie’ wordt maar die wij de hoogste Plaatsbekleder van Christus we-niet bedrogen uitkomt doordat het officiele beleid (met de ge- ’ J A
lovigen samen) zich niet duidelijk opstelt. te"- ' '

Het officiéle beleid - bisschoppen en provinciaal-oversten - zal __i;;;_<;_5i_i—:*_ :;%f? ~—"5§J

moeten kiezen. Wanneer het beraad laat boven komen, Wat er
werkelijk leeft bij de gelovige gemeenschap, komt onvermij-
delijk het punt, waarop men niet meer tegelijk van twee ruiven
kan eten. Er komt een moment clat men bijvoorbeeld tegenover D H t
Rome moet zeggen: onze gelovigen - leken en priesters - vra- 8
gen om solidariteit en daarom ligt in ons beleid hier het besIis-

:??;eg:g,t'V2l gngsjnéaitndegzgig/Z;nN(iZ::lZiI§ ;gJ:ttOunitjg;)?£ ‘We schieten tekort in denjuiste interpretatie van het Evangelike,
in ’ als we menen dat de verrnzems-benchten en -verschnmngen o -

9 9 jectiveerbare gebeurtenlssen weergeven en met durvenuaannet
. _ _ __ . . men dat het hier gaat om een nieuwe en andere werkelgkhend.

Wanneer 1700 pnesters _ men zou Ook neg de kwahtatleve Alduys ‘De Heraut’ van maart 1967. Jammer dat ook De Heraut

521332535‘ ‘iii?95355;Zllligke3§§“p1iiZTe?§;IlZE”ii’d§e'ZZ§§ blvkbaar de wieuwe H160"? Vt." W S°'?°°"e“b§'@ aa““a$§§e§Jf
hebben zij ciit niet gedaan zonder de samenhangen te bevroe: daarmee Chflstué k|.§arbIUk?.|Uke. bedoehng om OT],-Const

. . _ bare werkelgkheld Zgn Verruzenls aan te tonen, re atnveer.
den Waarm dlt probleem gevat “gt Onderzoek Kan deze samem De Heraut is een uitgave van het Apostolaat van het Gebed. En
hangen nag helderdgr n.]aK.en' En d‘? IS hqogst nOodzake]Uk' dit Apostolaat gaf als 'V00rbede' voor de maand februari o.a.;Maar de ondertekenmg IS In laatste Instantle geplaatst vanu|t
een 9919‘/i9 mzicht OP een toekomstige k9|’k- ’Laten bidden voor allen die leven met zekerheden, dat
Wat doen we nu concreet met dit getuigenis? Laten zitten totdat gij mm bang zijn gm daze ta herzien.’
een onderzoek-instituut heeft bevestigd - en genuanceerd -

J A
hetgeen 'n grote groep gelovigen allang heeft bespeurd? Of IS De Heraut aan Zun eigen gebed ten onder gegaan? ' '
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De Ti]-d Dan leert men bidden....

>X< Schlabendorff, één van de offioieren, die aan het beroemde juIi-
complot 1944 tegen Hitler hebben meegewerkt, werd gevangen

In De Tijd \/an 23 februafi 981’ de Fedaie Wat '0bjeCtieve vOOF— genomen, verhoord en omdat hij niets losliet, gemarteld. Hi] werd
lichting’ over Confrontatie: tenslotte vrijgelaten.

STAARTJE ’Pas toen Schlabendorff het bewustzijn verloor hield het mar-
Om te tonen dat het jongste nummer van Confrontatie telen op. Toen naar zijn cel werd teruggebracht waren zelfs
toch gelezen hebben, verklaren dat de naam ’De zijn bewakers ontsteld. lag op bed met lcleren en
Tzjd’ er 26 keer in zijn tegengekomen. Wat hebben in onderkleren doorweekt van bleed. Hoewel hij fysielc sterls was,
dit geschrift willen vinden? De gebruikelke constipatie kreeg hij de volgende dag een ernstige hartaanval. Maar ge-
van rancunes, de bekende onzindelijkheden van schee_fge- zegd had hij niets. Toen h eenmaal hersteld was, werd hij
trokken citaten, de amper verhulde veronderstellingen van opnieuw gemarteld. wist, dat andere gevangenen net zo
kwade trouw? Als het waar is dat ieder mens portie behandeld werden als Later schreef hi]':
ergernis nodig heeft, dan hebben aan C. . . te veel fzoals
het blad blijkbaar aan ons). Maar wat zochten wij, behalve ’WiJ¥ deden allemaal de ontdelclcing dat een mens veel meer
wat gewone menselijkheid? lets over de nieuwe katechis— pijn lean verdragen dan hij 'u00r mogelijk zou hvbbon gallon-
mus, die er z0’n slecht onthaal heeft gevonden en die geleid den. Mensen die nooit hadden leren bidden, levrden /let nu,
heeft tot een smeekschrift aan de Paus_ en ontdekten, dat bidden en bidden alleen, hvlpvn kan in zulke
’Het muisje heeft dank De Tijd een staartje gelcregen. verschriklselijke omstandigheden, (>11 dat het 0011 nzeer dan
Wat 'u00r een precies, dat zullen we wel zien.’ Inenselijk uithoudingsvermogen geeft.

[\/Iisschien Wil dit dagblad eens een blgemlezjng van zogenaamd We merkten 00k dat de gebedon van onze vrienden en ver-
'scheefgetrokken oitaten’ en bnzindelijkheden’ uit Confrontatie lvanlm 8"0m@n vim krchi "(W ""5 lw'1d"" Overbrengen-’
publiceren?

-

Of heeft De Tijvd ole vragende vorm alleen maar gebruikt om te Manvell» G-> 9" H- Fmenkd
jnsjnueren? Het juli komplot. A’dam, 1965.
En dat noemt zichzelf dan ’een blad van grote internationale allure’ P- 170-
(De Tijd 26-1-'67).
Wij zouden de hoofdredactie van De Tijd toch in alle ernst wil-
len vragen zich ook tegenover Confrontatie fatsoenlijk te gedra-nZstrttd I Cftt't ht'S kge. e a e e aanva op on ronale oen ze e mee -
schrift’ publiceerde en Confrontatie beschuldigde van ’duistere
methoden’, 'sIinkse aanval', ’geheime sluipwegen’. Nu, na de
nieuwe insinuaties: ’de bekende onzindelijkheden van scheefge-
trokken oitaten’ vinden wij - en, blijkens de bij ons binnengekomen
reacties, vele van onze abonnees, die ook Tijd-abonné zijn -, net
welletjes.

J. A.
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In Inel-norianl in Duitslaml, Belgié, Oostenrijk, Frankrijk en Italié (Rvme).
Uw posttze tn het leven en tn de pers was door Uzelf dutdelglc

I. D A omschreven. En geen illusies maal-ate U zich meer in de laatste
' ° periode van Uw leven omtrent de werlcelijke situatie der Ne-

Vorige derlandse Kerltproviincie van noord tot zuizlz Door jarenlange
Journahst J. Schnls u|t Maastncht plotsehng gescherpte observatze van reéle en bedenkelyke felten random

°Ye“'ede" m BFUSSGL Hoe“/9| hi] "09 Onlangs van een ernstige U heen zichtbaar geworden, en opnieuw door de recente con-
mekte __herSte]‘_j_ was en “O9 maar kort geleden Qepensioneerd, frontering met het buitenland en Rome, wist U beter clan menig
nam hU met ZUT1 gewone energie Ziln Werk» ZU het anders» Wee? journalist, clieper dan de meeste land-, pr0vincie- en stadgen0-
Joaiénlan ten af te dalen tot op cle lzodem, waar de wortels liggen van

gtemng gllengznje Vioregee U fh Cg|Sl§, In de NIGUWG Llnv deze decadentte .Van dte moderne onzelserhezd’ waartn wtj
h, or o OXIG en teg_en de VFI_j- moeten aclemhalen. Soms sprah U van een moeras. Om nu en

'9 9' ,_ W535 experlmenhsme en andere 99‘/aaF|Uke tenden- dan een scherpe analyse, een rake dzagnose te geven van de
Ze_'?' Een Y‘~/‘e real’ mag me“ V‘/9| Z9999", Onder Zlln C°||99a'5- verblinding der leiclers; te sprelcen van de ’ver‘warring der
WUd en ZUd Werden Ziln St'~'kl951 Onder de naam Sk°PU3 9ePUb]i' geestr-:n’ om U heen Soms stond U alleen als een roeper in cle
Ceerd: 991919" en'9eWf9a"de9rd- A9“ Ziln 973': herdacht Patel’ Em- nacht: een roeper in de woestijn tussen labiele vervvarcle gees-
Janssen CSSR, Ult W|ttem, de overledene en memoreerde zijn mm
‘é;V2?1;:r'£:1t2:7‘; gggfqgi ‘/§_"§'e“$E<9T \/00" K_eTk en Kefkprovincie. Tussen hen vooral die lcritieltloos of erg opportunistisch; die

gZt'JhiSJ_ g Zri‘:/aonnég? esligglisles met mtstenr zgenawnd lzever ’tI;]d gelcleurd’ met de wzsselende wznden
drukker; afscheidsgroet Vang alter? F2099 h'"|U$ endln meedraaten. Kyle, dat lag U tn het geheel met. OM11 een heel

af p an sen 'er°JnBer lclem podzum, tn een beperlct hoekje mocht U, - by gratze van
' - 0- de pers - woordvoerder voor een aantal flinko rnedestan-

ders, die even bezorgd waren als U zvlf, lnaar zich oolc niet
Waarde vriend en medgwerkgr, royaal of vrij mochten uitsprelcen op awn grater vlak, ilc bedoel

0 een rot-ere a ina van de Nrzdvrlnmlsv [amlv1i"'lc0 vn re io-
4ls °”_‘_l“‘~T deelnemer mm deze uiwaart “chi ii” welgerech" nllle pegs. Het Zoiands pavrlce(>rt1>rr1>in stand vooll alle wagens
ugd blldlt grill 99" afscheidswoord 130$ U F1? 7'iCh17l"l; t9 meer open; v00r uw wagen was wvinig of gvvn plants, avmutls in de
Omdat ‘If U eens “ls lfeerling gekond hpb in R097“ jaren 1940-1945 - Dat vnrgvvt men Nil’! lioht...
;]”1Z"i§Ze]‘Z‘2Z: 0? het _gY'n”(g-“um gllciaag’ hm; Ulgmgere Juvenaat. En U voelde zich soms als één van do Vlingeéngten’. die meer
Onze ]we' 06:5) ljterrei 8 tel: )9 '9 10" an ere’? 1_Jerl"etl1d- " getolnreerll dun g'(>,('1‘(:(rv])l1'r'rfl'w(’rLl(>n tn dzt vrtje, vrtjel? land.
laatste cfiéisg g'b er Z“ 8"”! Z9 er» maul Julst In 939 get was zo rnovzlyk tot uttzng te lcomen, een klanlcbord te

* Jam" 7:119 t "P" Zekm" geestverwani-Whap 071$ 30$ vtnden. En zvltvr lwvfl; men U met aangemoedigcl, dam, waar
Ueelvuldlge 0”tmOet"”g‘_*_n5 Q" “fez OP het t9"§5'l Va" Stil Uerzet men dat toch vigvnlijlc verwachten mocht, maar waarde vriend,
en st"?ld=' "-1- OP lmrkelllk t‘f"@m- Het guilt hie’ Om UW Plains: Uw werlc zal toch moeten warden voortgezet. Vanwege de open-
gw bewu§t Stellmgnemen in _d@ Nederlafldse I_€9"kPr011i"ci9- hartigheid, het open vizier, on de onweerlegbare overtuiging,

en terrem, waar U als overtuzgd en gelovtg Chrzsten met ken- waarmee U Z0 dikwijls de vinger legde Op de wonde, in de

ms Um? zaken bewust ell gerust Stelling mod” ki@Z@"~ E" de zielce plelcken in de gemoclerniseercle, nog Cltristelljlce sa-
gust dle hede” U007‘ U mgaat Zfll met meer v9f$t00Td fwordfm menleving. - Had U in de laatste periode clandestiene en

_O0r tegenstanclers. Voor U begtnt nu cle Eeuwzge Rust - Ov€- aperte vanden, in sommige besloten lcringen: in Maastricht
rlgens U stond en staat niet alleen - De plek is hier ltlein en en daarbuitem Di; is Uoorbij; oor U tenminsta
eng. Uw werklcring, Uw uitziclzt waren zeer groot en ruim en Onze wens is nu; >Rust in Vrede
gmgen "er ‘we’ de grenzen van dit Heine landj H913 was 0-a- Mogen na Uw heengaan van clit werlsterrein, de ogen van velen
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. , - . Wat wil dr. Groot dan in net vervolg? Dat die versonillende uit-
Opengaan’ nzogt dehwaarglermg en het begnp komen U00’ [wt eenlopende meningen alle als aannemelijk Worden voorgehouden?ernstzge wer van erste en sanerin ; 1200 d ' " , ,- . . .

§0rr;1.b]\€Z0€£e de blinddoek die zelfs jeestelgjkee zzgzig :11;
Dat zlt er toch In. Waar komt dlt nu OD neer?

an e e t worden we enomen, M0 ,1 ' , ' . . 4 . ..h§£€Eeuwige Dog: ;:tzUd?£flt7i>srI;jaf€l¢:Zf
HIGFOD,‘ dat kathoheke Jon9eIu| — tot zel_<ere lee,f,tUd gekomen - de

schouwen. Dat is ons gebed. Dit is de wens van allen die hier Waarheld Vfm de kathoheke leer mlssohlen Op een of meer punten
staan rondom Uw laatste rustplaats; van de familieleden en de gaan be-t-Wwcelem - - -» -vale” die er Uolgden tot het gm gételnu Igkt voor een n|et~kathol|ek een aannemelnke mamer van

gjéfglzxeifterna luseat 6" cum Sand” nus m aeternum Echter de Openbaring en de Kerk hebben ons iets te zeggen over
dat prooes van twijfel in de ziel.
De katholiek weet namelijk, dat (bij het Doopsel) met de heiIig-
makende genade, ook de Goddelijke deugden (vermogens) wor-
den ingestort.
Daartoe behoort ook het vermogen te kunnen geloven, met de

_, _ plicht ook akten van geloof te stellen, als Gods genade daartoe
Gezamehlljke Vormlng oproept. Praktisch komt dit vermogen reeds tot aotiviteit in de

kinderleeftijd als de ouders vertellen wat lezus geleerd heeft en

r Van afnbtdragers de Kerk ons meedeelt.
Die grote gave des geloofs nu - het Iioht des geloofs ~ gaat niet

De T--d 6 . . verloren, dan door je eigen schuld: God verlaat een mens niet,

U Van Januan vermekjt Onder het hoofd Oecumemsche tenzij de mens Hem eerst verlaat. Als iemand zijn katholieke ge-
St d‘ d '

CO:CiiS?e%eZf(t:u Dgigigge“) de Volgende aldaar geformuleerde Ioof verzaakt of de waarheid ervan ernstig betwijfelt, dan moet

99 ' er schuld zijn, al is er - en nu zijn we er - alleen maar de schuld,
. . " ' " ' llerlei leotuur

Krachhg plelten voor verregaande samenwerking tussen de dat men Z-Un mnerluk geloof I-n gevaar brengt door 8
verschillende Kerken (Katholieke, Gereformeerde en Ne-derl. enkhkitiulsltegen naar auerlel leermeesters (hoe goed daze het
H d ._ oo eoeen.
djrggggdg k::Jand?jev?i:,:g?Sdc;€;ngrg/an het E‘/an9ehe' ' ' ' en bU Ten overvloede wordt hier vermelcl, dat bekoring tot twijfelen nog

Men pleit Voor gezamenlijke gilorlélin de ambtsdra geen positieve twijfel is en dat studie en raadpleging en gebed

Kathederwil rofessore . d TE I d, gers’ middelen zijn om het geloof nog meer te verstevigen.
gestimuleerd O05 Wenst men In e. I o Og'e ‘lent te worden Ook besohouwd van zuiver natuurlijk standpunt, lijkt he’: toch veel

professoren L/an de and eolaé eerstoe en’ gelewl d_°Or normaler eerst de door de ouders ontvangen - de onveranderlijke,
ting Van Gen emeensohzre r;.9k '19‘ h (Pris wens’; men °P"'Ch‘ eeuwen trotserende katholieke godsdienst te bestuderen en daar-

theologische gfaculteit ppe U e at O le e en re Ormatonsche na of daarbij - te zien of er elders iets gevonden wordt ter aan-

' vulling of verduidelijking.
M d L . _ Richt men het anders in, dan dreigt alles onzeker te worden voor
digcezeugqrgstgodrigurgfeds deze Studledagen had belegd noemt de studenten; men komt misschien sleohts tot de aanvaarding
H.. .| d d . . _ van die Openbaringsgegevens welke door allen, van welke l’lCh~

mléegn leursen Zistqtggfgneerezggsgi Sitr:“leeTqt§g’bd'e mgenlutk [T09 ting ook, Qehouden vvorden (de Qrootste Qemene delerl) of erger
, rengen me a er_ - A

lei theorieen op een nieuwe manier. Hen op de hoogte brengen nog tot Volslagen agnostlcisma
van het bestaan van alierlei theologische niet-katholieke meningen
gebeurde reeds Op de seminaries Herwen J. M. v. SCHAIK, em. pastoor
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h€t BO€t€ - sacnament
Uit de Vastenbrief van het Belgisch Episcopaat:

Vernieuwimg oler pabliciteit

Men schrijft ons:
”Er is tenslotte nog een belangrgke vorm van boete: de Brecht.

Onze katholieke publiciteit moet nodig op de helling. We zit- A15 he"der5= “an wig de Zorg Over de 5“f3T“m_("”te_n is tQe”'9T'
" ' ' ~ d . . " l d' . vermeuwm In de [neckt-ten met een vryzmnzge Volkskrant en een van twee wallet]es tram” ’ w"”$"”’ WU Z9” eve" $5 61;)” 5

t I t U lletende Ti'd en KRO. De provinciale katholieke pers loopt in pmi‘_7tijk' Dit sa‘crame”t_ mm 9 Oe 9 Pas 9 “rue en aJ
grate lijnen in dezelfde ]mders_ Wat nodig hebben is een Chrzstus’ offer op ons ezgen leven toe: het vergeeft onze zon-
nationaal katholiek dagblad, dat noch a riori aan de zi'de den en het bekroont Onze i"5Pan_ning_t0t bekering hopen’P J
mm de werkgevers’ noch mm die van de werknemers swat Dat dat de vernzeuwmg van de chrzstelyke] boelfepraktrc zal ge-

.. . . . .. . . . h .

gnafhankelyk Ls van de pohtleke. artyem Z09” blad moet paard gaan met een dteper mztcut m let oe esa ramen en
P

waarlrjlc authentiek christelijic Moet vooruitstrevend dur- een me_er geielmatlge blZChtPm‘ktUk'bHet ‘ware een zzgen voor
" ' ' " , t oetvaar-ven ztjn tn de goecle zm van het woord. Een blad dat het c0n— d? chnste U e gemeensc up '3” 9?” es e "9"" mm

ciliaire réveil mm Joannes an paulus begré]-pt gn helpt ver_ dtghetd lconden wy allen onze wtl tot bekermg regvlrnatig Zn»

' ' is ' h 'l' d h t r ment van dezverkeltjhen, Vanuit de orthodoxie dynamisch Wie ’heeft v?s”5e”' 9” m Z6 ere Zm el ‘gen OOT e we ‘Z

suggesties inzake de verwerkelking’. Onze voorouders hebben bled” in de Kerk?
het ook lclaar gespeeld in andere situaties. Waarom niet?
Het Geloof verzet bergen! iii
Wat de KRO betreft, lcomt het m wenselijlc voor, dat het Tot dusver pub|iCee,»den in 'COnf,»Ontat1e',

R.-K. Kerlcgenootschap behalve Missen, ook dagsluitingen,
manifestaties over het Katholiek in deze tijd (documen_ Dom R. Allard M. B., Vaals; Prof. dr. Zacharias Anthonissc O.F.M.Cap.,

Fllifés enz.) laat verzorgen en dun zoalg de Wereldkerk hp; Nijmegen; J. Brouwers, pastoor, Bemelen; J. Brouwers, pnstoor, Smeer-
2

ziet en niet in dg Qnge Zin van een KerkPrOvincie_ Ooh Z0“ maas (Belgié); E. Buys S.O.C., Oudenbosch; Anne Dessers, Suttard; Zr.

het mzsschzgn mogglyk Z1111, day een van de Omr0,,P(,n, (he er Maria Emonds, pnorm, Tegelen, Prof. |r. M. J. Granpre Moherc, asse-
9

zn of komen, bereid is zendtijd af to swan, voor dergelke naar; Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; Zr. M.

Zzalsen. Verstrooiing, cultuur, e.d. is zo saeculier, dat DAAR- Johanna’ Per adres Yedactiei prof dr- V- M- KUJPQF O-P-1 Fribourg ( Wit"

VOOR toch gee", eigen On')_rO(>]) nodig ]M,bb(>n_ Du; moest de serland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Ir. W. A. Molengraaff S.S.C.C., Ba-

h P f.KRO toch op de eerste plaats wvtvn in al haar saeculiere ’ver- ‘/e|? D"- Ch- Niederer SJ" Nijmegen; DP P- den Qttolande Am em; F0

kondiging’, J. v. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden (D|d.); Dr. Fr.

v. Rijnland, per adres redactie; J. M. v. Scha|k, em. past, Herwen; P. ter

N001: van de redactie Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J., Schalkwijk; J. Thywissen, Venlo;

D9 oprichting van een nieuw dagblad is geen s]ne¢ure_ Met één Dr. W. Vedel, per adres redactie; B. J. J. Visser, pr., Weeze (Duitsland);

miljoen begint men letterlijk niets. Er zijn vele miljoenen voor 5- Voets, PESJOOF. Amsterdam; W- Wesferhvven» Pstoo Egmond-Binnen;
Odig. En dan nog is de kans van slagen minimaaI_ Dr, A. v. d. W’ey O.Carm, Dordrecht; Drs. A. Wildenborg A.A., Essen

Trekken de dagbladen de huidige lijn dOOl‘, dan helpen Zij Hink (Duitsland); Dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; 1'Dr. H. v. Zunderen

mee zichzelf als specifiek katholiek orgaan overbodig te maken, M-5-C-, 3teir1 en ander<->n-

ten gunste van de neutrale pers. Dit geldt nl. ook voor de K.R.O.
De geachte inzender houde er zich van overtuigd, dat het door Redaktie,
hem aangesneden probleem onze aandacht heeft. Maar ook hier
geldt; beidt uw tiJ'd_ J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.
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