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JNHOUD Q Mogen wij onze abonnees verzoeken hun bijdragen voor de

Bij de nieuwe jaargang . . . . . . . .

Eigen geweten en persooniijke verantwoordelijkheid .

"Geest van duize|ing" (Pauselijke toespraak van 7-4-1967)

P99-
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met dit nummer begonnerrnieuwe jaargang op bovenvermeide
giro-rekening te willen storten?

Q Als minimum moeten wij f 6,- per jaar stellen, maar wij doen
een dringend beroep op allen om hun vrijwillige bijdrage zo
groot mogeiijk te maken. Het afgelopen jaar werden wij ge-

C0"t@Ct9I'09Pe" - - - - - - - - - - - lukkig ondersteund door zéér vele giften vanf25,-vele van

De vermoorde Nederlandse onschuld .

Over Doopsel en Erfzonde . . .

_;

OK)

f 100,- één van f 500 en één zelfs van f 3000,-. Dit maakte
' het ons mogelijk om in plaats van met 12. maal 16 = 192 pa-

gina’s, met 432 pagina’s uit te komen en de zo noodzakelijke

N' Van Hees n'V's'h' ' ' ' 38 i verspreiding onder niet-geabonneerden uit te breiden. En dit

Kort 9ek"°°pt ' ' - ' - ' 40 aantal pagina’s was nauwelijks genoeg om een zeer globaal

Het W00I'd "Paws" uit miSf0Fmu|ier- - 43 overzicht te geven van de crisisverschijnseien, welke het

Diverse uitspraken van de Paus . . 44 katholicisme in Nederland beroeren.
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• In steeds breder kring wordt Confrontatie gelezen. Ook In 
het buitenland. Wij hebben abonnees in België, Duitsland, 
Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, 
IJsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Zweden en in de vier 
overige werelddelen. Kwade tongen beweren, dat wij zelfs 
een behoorlijk aantal Romeinse abonnees hebben. 

al Dit neemt niet weg, dat onze pogingen om velen steun en 
houvast te geven, en kracht om het geloof getrouw te be-
waren, in het niet zinken bij de vrijzinnige beinvloeding 
door talrijke publiciteitsmedia, welke de massa dag in dag uit 
ondergaat. Het lijkt onbegonnen werk daar tegen op te tor-
nen en men zou zeggen, dat wij strijden voor een verloren 
zaak: de 'pionniers' hebben hun werk gedaan en men be-
merkt, dat het geloof verwatert en weg ebt uit het katholieke 
volk, langzaam, maar zeker. 
En toch gaan wij door. Wij weten ons gesteund door de stroom 
van vermaningen welke de Paus als plaatsbekleder van Chris-
tus, tot de katholieken richt. Zoals wij ons ook gesterkt voe-
len door de in ons aller jeugd zo vaak afgelegde belofte: 
'in en voor dit geloof wil ik leven en sterven'. 

Red. Confrontatie 

Eigen geweten en 

persoonlijke verantwoordelijkheid 
Het vernieuwde denken in de Kerk heeft de waarden von het 
eigen geweten en persoonlijke verantwoordelijkheid sterk be 
klemtoond, meer in het blikveld gebracht en zich intenser op 

de inhoud ervan bezonnen. 
De consequenties zijn duidelijk speurbaar :een naar persurn 

lijk beleefd geloof, een meer persoonlijk overwogen eo 1,1 
antwoord handelen. Gelukkige verworvenheden van hel roerli 
van de pausen Joannes en Paulus. 
Als men langer en dieper, als het ware mediterend, OUVr dat  

eigen geweten en die persoonlijke verantwoordelijkheid na-
denkt, springen er dringende vragen naar voren, toegepast op 
de hedendaagse situatie. Discriminatie om wille van het ras is 
een groot kwaad. Vervolging uit hoofde van godsdienst of ge-
wetensovertuiging evenzeer. Ook uitbuiting van sociaal zwak-
keren. Ook het laten verkommeren van minder ontwikkelde 
volksgroepen. Voorts het voorbereiden en ten uitvoer leggen 
van oorlogsagressie. 

Het is eveneens verwerpelijk organisaties, instituten en publi-
citeitsmedia, die deze kwalijke zaken uitvoeren of propageren, 
moreel of financieel te ondersteunen. 
Er zijn echter nog meer kwesties, die ons zeer na aan het hart 
liggen en die wij als consequente katholieke Christenen aan 
eigen geweten en persoonlijke verantwoordelijkheid moeten 
toetsen, willen wij geen geloof en geen moraal hebben met een 
dubbele bodem, geen fririsasche instelling. 
Mogen wij regelmatig vrijzinnig katholieke kerkdiensten bij-
wonen, vrijzinnig katholieke spreekbeurten, teach-ins, forums, • 
cursussen bezoeken? Vrijzinnig katholieke publiciteitsmedia 
ondersteunen, die grotere gevaren mee brengen dan vele zo 
genaamd neutrale? 

Katholieke seminaries en andere instituten ondersteunen, die 
vrijzinnige priesters opleiden? Moeten wij voor onze eigen 
priesterstudenten niet omzien naar nabuurlanden, als daar een 
grotere garantie bestaat ten aanzien van de orthodoxie? Mo-
gen wij ons iets aantrekken van imprimatur op pornografische 
vrijzinnig katholieke bladen? 

Mogen wij schermen met legaliteit, als functionarissen vrij-
zinnige indoctrinatie goedkeuren of toelaten? Primair zijn 
immers het eigen geweten en de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid, getoetst aan het door het opperste leergezag in hoog-
ste instantie voor te houden geloof. De uitspraken van Va-
ticanum 11 en van de pausen Jorinnes en Paulus zijn helder 
genoeg om alle verdraaiingen, vertekeningen, vervalsingen van 
geloof en moraal te ontmaskeren. 

Wij willen immers radicaal Christen zijn, dat is terecht de 
grote wekroep van deze tijdswende. En radicaal Christen zijn 
is consequent Christen zijn. Het lidmaatschap van de Kerk, 
van de Christelijke gemeenschap au seriéux nemen. 
In deze verwarrende, tot vertwijfeling brengende religieuze 
situatie, waarin het gezag van vele functionarissen tot een 
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schimmig iets is gedegradeerd, hebben God dank nag
- " !Isteeds als een vuurtoren Chrzstus’ plaatsbekleder, wzens gezug~

hebbende stem meer dan ooit de uiteinden van de aardv Im-
reikt.
In onze Kerk is geen dogmatische coéxistentie in wezen,l|:jI\-v
dingen mogelljk. De vrijzinnigheid heeft alle vrijheid; Bl/I~
'I'I']/V de Kerk wel te verstaan. Want elk huis, dat verdeeld is. conciliaire vergadering mm de [mliaanse Bisschoppem
gnu! Ivn gronde. - , .

I51-n umlvrv nmatsta_f leidt tot een indroevige en soms gr0tvsIn- Conferentle Op 7'4'1967"
.wiIuuIi4*. /VI:-nsvn, (lie zeer idealistiseh belastingen ontdu/ilrvn.
In-I m*rlr<-w" in rlv wur sturen, of het collectief bezit al vast up ‘

1-iegwu /mnl/'1' (Ivor cliefsl-(ll praktiseren, of staatsgeheimen ‘v4-r— ”D@ eerste 9” belangrilkste Uraag is the “an het geloofa die wij>
rm/1'11. H'n!'l/4'1! mrllgqmlrl. < 1 Bisschoppen, moeten beschouwen in volle ernst. Iets zeer

vliv (Iv I\ 1-rlr mm (1/!!'I'.*;l!I.\‘ vvrImml1,r>m>n, verraden of in 0/Ir 1 Ureemds en smartelijks is aan he; gebeuren, niet alleen in de
-- r-I’ “"11! 11'," 't ut eltm, \ - - - - - --

9‘ "'1 ”'”I' "LN" ' "' “ "H ' " *2" 0 "O" lg m‘ r 8 g (L I profane, angodsdlenstzge en antlgodsdlentzge mentalztezt, maar
ju up slvnlwlsI:'lIir|;_;’1-1| lI4'1'I'_L{‘l';'-(‘I 1-n (Inn worrllv dat gedekt mvl ,

114- munlvl rI('|‘ Ii:-M1’. mvl Iuunuuilvil. mvl. gvwvtmzsvrljheid, 1 Ooh m’ het chnstelljhe kamp’ het katholeke nlet ultgesloten;
I1-rwijl /I(‘l lltllll‘ nivls lnvv uiI.s'muml4' Iwvfl. Ilvl is srrhuldigv er heerst Soms elm Onverklaarbare ”ge9-st van duizeling”
mm-rrllw-/nu-ruliv. (Is. 19, 14) ook onder hen, die het Woord Gods kennen en
l}v1lm1,k'v:1, wéj, (la! ml] (1,llvn‘s11ln_w1 do Kvrlu :13,/'11? Hal n/{('- bestude,-en_
maul sanzvn verantzvvordelyk Fflli.) Dus aok (dis voor zlch? [0 De zekerheid Omtrent de Objective waarheid het
met, dan maken wy de conczlzalre vernzeuwlng, de pers00n— ,_

lijkp verantwoordelijkheid het El-gen geweten mt gen aan_ van de menselyke geest om haar te berezken wordt mmder.

fluiting. En dan gaat de Kerkprovincie verloren, terwijl het
Pastoraal Concilie verder vergadert. loof. Men laat de meest radicale aanvallen toe op heilige
Wlj hebben geenszins de bedoeling het gezag in de KerkPr”' > waarheden van onze geloofsleer ,die altijd geloofd en beleden
vincies in discrediet te brengen. Veeleer door kritisehe stnml- Zijn door hat Christen]-he Uolk. Elk dogma’ dat niet bevalt
puntbepaling het te versterken. En dat gebeurt zn dlt blml vlv

laatste tijd, nadat lung dergelijke beschouwingen in do pm: ‘ dat nedenge Uolgzaamheld van de geest vergt Om aanvaard te
gehouden haddem Helaas, he; hon niet [anger] ][,., ,1,» Wu ; warden, wordt in twijfel getrokken. Men stelt zich buiten het
bittere, i'nli'ke, maar noodzakelike taak. onvervangbare en door de Voorzieni heid e even eza vanP] J, J g g g g 5

I. HUNUVH 4>RTS het Leerambt. Men wendt voor, de christelijke naam te be-

Z. H. Paus Paulus VI in een toespaak tot de tweede post-

Men verandert de betekenis van het ene en oorspronkléjke ge-

waren, terwl men toch tot de uiterste ontkenning komt van
elke godsdiensige inh0ud_ - Dit alles heeft tot nu toe in Italié

* gelukkig nog geen aanzienlijke instemming en verspreiding ge-

* kregen. Maar personen en publicaties, die toch de taak zouden
I?‘ \;) Hi) ; moeten hebben het geloof te verkondigen en te verdedigen,

' ’l\ ‘ ontbreken helaas 00k bij ons niet om de weerklank van deze

“ opruiende stemmen te verspreiden, meer om de faam van hun
i aanhangers dan om de wetenschappelke waarde ervan, De
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mode neemt men meer tot richtsnoer dan de waarheid. De 

cultus van de eigen persoonlijkheid en de eigen gewetensvrij-

heid wordt overtrokken door de meest overhaaste en volg-

zame kuddegeest. Aan de Kerk gehoorzaamt toen niet, maar 

wel hecht men lichtvaardig geloof aan andermans mening en 

de onbeschaamde en drieste hersenschimmen van de cultuur 

van de dag die vaak oppervlakkig en onverantwoordelijk is. 

Er bestaat het gevaar van ontbinding va» de geloofsleer 
en sommigen menen dat dit noodlottig zal zijn in de moderne 
wereld. 

Wij, Bisschoppen, hebben als eersten de taak - aangezien wij 

toch verkondigers en getuigen zijn van het geloof - om, stelling 

te nemen: door een positieve bevestiging van het Woord Gods 

en het onderricht van de Kerk dat daarvan afgeleid is; en 

waar dit niet voldoende zou zijn, door een rustige en eerlijke 
1,/ oordeling van de dwalingen, die zich soms als een epidemie 
,spreiden. 

ir ij hebben de laak. «Is herders der zielen, de geesten die nog 
openstaan 1 ,0/1r hef gesprek en het zoeken naar de waarheid 
en soms zelfs hunkeren naar een helder en redelijk getuige-
nis win MI, en die nog dichter bij ons staan dan het misschien 

lijkt. de ogen opnieuw te openen voor het licht van Christus." 

(L'Oss. Rom. 8-4-1967) 

6 

CONTACT - GROEPEN 
Wij hebben gemeend, gezien de nood van de tijd, te moeten hel-
pen bij het op gang brengen van gespreks- en contactgroepen. 
Evenmin als het initiatief tot de petitie aan het Episcopaat (1965), 
die aan de Paus (1966), de uitgave van brochures (tw. gedachten 
van mgr. Graber) van Confrontatie uitging, zullen wij trachten een 
Confrontatiestempel op deze groepen te drukken. Het gaat om de 
orthodoxie in de Kerkprovincie. En Confrontatie is slechts één van 
de activiteiten, die zich op deze orthodoxie willen baseren. 
Zo zullen deze groepen dan kunnen starten vanaf hun basis: 
de leer der Kerk, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met uitspraken van de jongste concilies en de lijn van de laatste 
pausen. Hopenlijk zullen zij niet teveel ballast aan reglementen 
krijgen en zullen zij, plaatselijk autonoom, misschien t.z.t. behoef-
te hebben aan groter verband. 
Wij wensen hun succes toe en vooral veel zegen. In dit jaar, waar-
in wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus gedenken 
en de Paus heeft opgeroepen bijzondere aandacht te besteden 
aan de geloofsbelijdenis, lijkt ons de naam Credo-groepen een 
geschikte aanduiding. Moge het werk van deze groepen de Kerk-
provincie en de Wereldkerk ten nutte zijn. 
Hieronder volgen de tot nu toe binnengekomen, streeksgewijs ge-
rangschikte adressen van degenen, die als coordinator willen 
behulpzaam zijn in de beginfase. 

Maastricht en omstreken: 
J. M. Schepping, St. Pieterskade 1, Maastricht, tel. 04400 - 13604 

Valkenburg e. o.: 
Dr. A. van Straaten, Oud Valkenburgerweg 11, Valkenburg-Hout- 
hem tel. 04406-3200 

Brunssum e. o.: 
P. J. Kreukels, Julianastraat 41, Brunssum 

Sittard e. o.: 
Mej. J. v. Basten Batenburg, Walrarnstr. 22, Sittard, tel. 04490-2569 

Venlo e. 0.: 
1. Beurskens, Rijksweg 90, Velden tel. 04702-203 

Gennep e. c.: 
G. J. M. Smits, 'De Vlieg-op', Ottersum tel. 08806-1690 

Helmond e. o.: 
Mevr. L. F. M. Raymakers-Verhoeven, Kanaaldijk 47, Helmond 
tel. 04920-2626 
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nu. mm nus. vn. (Irv nag (la:/1.I:vr by ons staan dan het misschien behulpzaam zijn in de beginfase.
In r» I ~

' . l_/- 1 1 0;; n opnn aw In openen voor het lzcht van Chrzstus.” ; Maasmcht en omstreken;
.‘l

l
J. M. Schépping, St. Pieterskade 1, l\/laastricht, tel. 04400-13604

, Valkenburg e. 0.:
(L 03$’ Rom’ 8"4"1%7) l Dr. A. van Straaten, Oud Valkenburgerweg 11, Valkenburg-Hout-

l

_Q-

hem tel. 04406-3200

Brunssum e. 0.:
P. J. Kreukels, Julianastraat 41, Brunssum

Sittard e. 0.:
Mej. J. v. Basten Batenburg, Walramstr. 22, Sittard, tel. 04490-2569

Venlo e. 0.:
J. Beurskens, Rijksweg 90, Velden tel. 04702-203

Gennep e. 0.:
G. J. M. Smits, ‘De Vlieg-op’, Ottersum tel. 08806-1690

Helmond e. 0.:
Mevr. L. F. M. Raymakers-Verhoeven, Kanaaldijk 47, Helmond
tel. 04920-2626
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Eindhoven e. 0.:
Dr. J. F. M. de Kok, Gestelsestraat 64, Eindhoven tel. 040-61832 De vermoorde nederlandse
Geldrop e. 0.:
Drs. Th. J. M. Verhofstad, Molenakker 11, Geldrop tel. 04903-3498

T"b_urg e‘ O‘: malig) katholiek Nederland circuleren; We moeten breken met
Mel‘ M‘ J‘ M‘ Th‘ Cools’ Bosscheweg 420' T'lb"'r9 tel O425O'22408 het ‘formele dogma van do R.-K. Kerk, mogen best anticonceptie

TIME van 31 maart j.l. gaf enkele meningen door die in (voor-

G°l"|e 9- °-I toepassen en voor het huwelijk geslachtsgemeenschap hebben,
Me‘/'7 M- PeY"9"b°l’9'Hame1”$» TllbU|’9$eWe9 175. |-i0del'10f, GOJFJB Jezus’ maagdelijke geboorte en lichamelijke verrijzenis zijn fi-
tel. 04250-23853 guurlijk op te vatten, het doopsel is niet nodig voor onze zalig-
Breda e. 0.: heid, hemel en hel zijn maar mythen etc. Kortom, het bekende
H. J. v. Laanen, Aohillesstraat 128, Brecla tel. 01600-43236 verhaa1~ Het dagblad DE STEM van 1 april (ai) 18 0-a- hij monde
P, Nabbe, Koraalstraat 49, Breda te-l_ 01600-42773 van dr. A. v. d. Weijer 0.Cap. diep bedroefd over zo’n. onbe-
Waa|Wi-k e 0 trouwbare voorlichting. Hoe durft men zulke vreselijke dingen

_| . .:
Ant V_ Leeuwen, Felix Timmermansstraat 28, Waa|WU-k t0€SChl'l_]V€l'l aan ons aller sacrosancte voortrekkers Joost Arts
Nijmegen ex-S.J., Edward Schillebeeckx 0.P., Tine Govaart-Halkes, Daniél

Mej. M. Jansma, Uranusstraat 25, Nijmegen,tel. 08800-32492 de Lallige in W1.nFm Van der Muck QR? .Nu, W1] Z1111 krltlsch genoeg, om onze menlng over genoemde
Arnhem e‘ °‘: lieden en hun denkbeelden niet te baseren op beweerde inter-
J‘ C‘ M‘ Langendam Bauerstraat 27 H‘ Arnhem tel‘ 0830050373 views‘. Wat interessanter is: wie in Nederland protesteert er reso-
Dldam 9- °-1 luut en openliik tegen deze monsterachtigheden? Doet DE STEM
l\/l- 1- 58011890. D06‘1lI"ICh6mS€W€9 7, B6014 101. 08353-209

‘ dat, al het maar bij monde van pater Van de Weijer? Doen de
Zutphen: I met naam en toenaam vermelde personen dit? Als men dit na-
Drs. G. C. JL1r1s0r1, S<;h0utersdi_j|< 29, Eefde tel. 05750-5892 laat. Waarvm dan als krant Z0 kwaad Ziin up TIME?
Utrecht e_ °_: i Of wou men volhouden, dat deze opvattingen in ons landje zelden

0 1(3. J. W. G009, Joh. Czlmphuijsstraat 22, Utrecht f nooit Worden gepropageerd? Kom nou! Iedereen weet hoe ”in”
dit alles is.d( . .1B°“°' 1'“ °. ° . _ In OONFRONTATIE van jan.-febr. 3.1. hebben We Schillebeeckx

1-. C. /\. M. Boot, Prins Maurltsslngel 53b, Rotterdam
gevraagd, Wat hij van do maagdelijke geboorte gelooft. Zijn col-l

""' O 10454269
J lega Schoonenberg heeft in DE TIJD van 17 dec. 1966 en in VER-

Gouda e‘ O‘
- BUM van jan. 1967 dit dogma openlijk in twijfel getrokken. Dat

Dr‘ J‘ Taal’ Graaf Flonsweg 77' Gouda tel‘ 018207555
J was voor prof. Schillebeeckx kennelijk geen reden, om zich pu-

De" Haag 9- °-= bliek te distanciéren van deze geloofsondermijning. Zijn scheld-
Mevr. Mr. J. Hermans-Lebert, Helmstraat 5d, Scheveningon Woordenrepertoire “it DE VOLKSKRANT Van 23 n0V_ 19155 had
tel. O70-556956

J ons nog wel zo doen hopen, dat hij ook diltmaal als vertoornde,
Hoorn e. 0.: ‘ zij hel; onbeheerste, profeet zou optreden. Maar nee, het heeft niet
J. Hendriks, Driestedenweg 101, De Weere zo mogen zijn, al wist hij reeds daarvoor, dat zijn orthodoxie ook
Groningen e. 0.:
G. L. Meyer, Butjesstraat 19a, Groningen tel. OI>!J()()~201‘O7

tel. 05900-36281 na 19 uur

op dit punt door velen wordt betwijfeld, met genoegen of met
leedwezen. Priester-hoogleraars die zo spreken en zwijgen als
hij, moeten liever niei; veel vertrouwen van de gelovigen ver-
wachten.

S. C. J. v. Tol, Middelburgseweg 10, Wad<Jin><vu<>n. DR. P. DEN OTTOLANDER
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meer dan eens erop gen/ezen had, dat zijn verkiaring van de erf-
zonde niet vokvleende rekening houdt met "het ’b1jzondere’ statuut
van de eerste zende" (Greg. ’66,p.220,n.51), en iaat wegvailen
wat de Qpenbanq vegt van ”de ’unieke’ uitwerking van een zon
cedeaanhetbemv d hd d hdbd‘ , 1 ' an e esc iev enis er mens ei e re-€/M/ V\/&€/ van ward" {C3v. ¢a?;,’@@,m5,@.%. Maar olit heef-1 Iolijkbaar weinig
Endruk cap hem gemaakt, want a1 erkent hij achterraf dat het wen-

DOOR PROF. MAG. DH. V. KUIPER O.P. eeiijk mu gewc-zest zijn de vraag open te laten, tech houdt hij en-
vea“stoe&‘1faaar staande, dat de keus die hij in de N.K. deed, "met

% Zngaat tegcn he} erfzonde-decreet van het Conciie van Trente”
(De TEjc1,i.c.). 1k hen er integandeei van overtuigd dat dat wéi het

mde nieuwe ’GeI~~==sv<-=rk@ndi9ing v<>'wm@"e"‘ - de §?,$§L§;;§ “L.~K;l§§;eL@“.;li;Z1Z’§Z".;Q';§?LT§“nlindiij ‘1i.?§;v°,-ZT;§Z§i,
titel is minder onjuist dan de titel - zijn werkelijk een paar ’hoofd- Waag. Ca Waamm ik mij Vergis
zonden’ binnengesiopen en, vreemd genoeg, blijven staan- D6

meest aparte en gedurfde is wat zij leert over de erfzonde, nl. dit: _O_

"Wij hoeven niet een bijzondere betekenis toe te kennen aan een

’eerste zonde’ (309)... De zonde die anderen besmet, wordt niet

bedreven door een Adam aan het begin van de mensheid, maar
1

d ” (313). Prof. Schoonenberg I HET
’door Adam, cle mens, ie ere mens

1

tekent daarbij aan: ”Daarin is dus ook de eerste mens |nges|ot:n, Hat begmt eigenmk al in het hoofdstuk ,,Het Waterbad met
hoewel zijn invloed niet ’bijzonder’ hoeft te heten krachtens et he: WOOrd~_ Wat de N_K_ daamvel, Schru-ft is heel mom; tech doet
fei! dat-hi] de eerste me"$ i$"- Hi] 999“ echti-W109» dat "me" met het vreemd aan, dat hij het doopsel uitlegt zonder van de erf-
recht zou kunnen wensen dat de samenstellers hier de vraag om- éonéneiltitlotse vgiaqaEétD§;§:p:/eardgep::n1z;ehra:;h\a£ndeEJ:id(:0:o;/nv)“een

"em Eegdal of niet wiijtzondeire‘ :0;ZagejineiriersteTjfggrzzzjz e|"€gzin's tot uitdrukking, althans bi] het doopsel van de volwas-en ea en as 2| |leer H 6" °P 9
J .. . d eenen, en iemand die al een echte Katechismus bestudeerd heeft,

het bestaan van eI1ge|eI"I" - 6" de maa9de|'Jkhe'd Va" de M°e er zal ook zeif wei kunnen aanvullen wat feitelijk niet gezegd wordt;
maar \/vie het geloof no leren moet of na vele jaren weer eensGods. 9

Daar het niet onwaarschijnlijk is - gezien zijn vroegere publ|ca- preczes W11 vveien, wat en waarvoor het doopsel eagenlgk 1s, krggt
t‘ dat Prof Schoonenberg zelf de ”auctor” is van wat de dai met klaar en duidehlk Te 11°16“-|es -, - *

_ . Eerst moet "de kvvade geest plaats maken voor de hellige Geest"N.K. over de erfzonde verkondfgt, kan men d|t als een ||chte coréi (284); “het kwaad

rectie beschouwen van Wat |1lJ I" de N-K- 5°h"eef* “'3'” daar wer daarmee "wordt alle kwaad b6dO6|d: éc'>k de inwerking door zon-
de vraag niet opengelaie, maal‘ k°I‘t 6" b°"di9 "egahef beam‘ den van anderen“ (285). Daarbij is Adam, de eerste zondaar,
w00rd- géén bijzondere betekenis voor een eerste zonde, géén dus ook stilzwijgend inbegrepen, al had hij m.i. we! een extra ver-

' -
V 1d‘ ” d‘ cl”, t ' t " Ibijzondere mvloed voor de eerste mens. Jammer 9BI1f>e9 Staat ‘he 1 Teen zgasuvgg :’r';zondZ”:2;<nesnf Wanneer men b'J a dat kwaad ook’

“chm cwrectie pas in De Tijd van J7-12-66’ terwul .meT<t Pgofl Na de uitdrijving van het kwaad, volgt de "hemeIse geboorte":
Schoonenberg, ook al voor het verschunen van de N.K. |n 0 o er, “Wis gedoopt Wordty Ont‘/angt meuw levenn (287); de Hemge
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G Q k t v h aakt hem tot Zoon of dochter Van de Vader Nog vreemder is, clat in de paragraat over de kinderdoop helemaaleeot om In em m

(288). Inderdaad! maar zou het niet vollediger en ook treffender met Van de erfzonde Qesproken WOI'dt; hler Wordt ze zelfs niet
tzi-n erbi- te Ze en dat hi} kind Van de Vader Wordt na_ eens vermeld. En toch, als dat ergens zou moeten gebeuren, dangewees J 7 J 99 - .

dat hi] "van nature kind was van de toorn" (Ephes.2,3), en vriend hleri Qmdat men nergens Z0 90¢-Pd Kan Zie, en laten zien, wat de

worolt nadat hi] vijand was (DS 1528); dat de cloop ongetwijfelol erfzonde "Jet en Wat Z9 Wél 18- Want de pasgeboren kinderen

een geboorte is, maarjuister nog een herboren worden tot godo|e- hebben tn°% m het Qehelbéleen andere Zonden bedreven, en a|S
- - 8 ’£lijk Ieven, een wedergeboorte vanuIt een staat van zonde, dIe de Z6 ans O“ S S e"\’enI 9 en ZJJ niet eens de m09eJUkhei¢| het

dood is van de ziel, in het bovennatuurlijk Ieven waarvan de ert- te doe” Waamm moeten Z9 dan 9ed00p'E Worden?

zonde hem beroofd had? Men kan iemand de gave van het doop— Van "moeten" is in de N.K. ook eigenlijk geen sprake: wij dopen
sel niet naar waarde Iaten schatten, als men ook hier weer nalaat, Z6, ”Omdat wij hun vanzelfsprekend ons geloot willen doorgeven.
de ertzonde erbij te betrekken en hem niet laat zten in welke ’toe- WI] brengen de klnderen binnen ons eigen geloof, bmnen het ge_
stand hij verkeert op het gezegend ogenblik dat hij de doop gaat loot van de Kerk” (294). Inderdaad wordt het doopsel reeds door
ontvangen. De liefde, waarvan hij het voorwerp is, blijkt niet aI~ de Kerkvaders het "sacrament van het geloof” genoemd (D8
léén uit de rijkdom van het nieuwe Ieven, maar ook en nog 0nt- 1529), omdat het op zichzeh‘ al een geloofsbelijdenis is b0ven-
F0el’eF1d6F Uit het COFWQST met de d000| Waarin hi] neerligt dien tijdens de toediening een geloofsbelijdenis omvat (285) en

b k de dopeling in de gemeenschap van de gelovigen opneemt MaarTenslotte "betekent het stromende water behalve ge oorte 00 I d, b -

. ,, ., a s Ie pasge oren kmderen, dIe tot bekenng en gelootsovergave
afwassmg . Daar denkt men dan: nu komt het! De doop wast _ h h

I d d d Oerschuld Wordt nog In et ge eel met In staat Z|_jn (294), nu eens na een paar
de zonden at, en zelfs de worte er zon e, e .

,, _ , _, mInuten sterven, waarom moeten zi_j dan dit teken van bekering
overwonnen. Daar IS dan ell’1d€||J|< ole erfzonde! al wordt er on- I ,,

.. .. . en ge oof ontvangen? Als Z|_j zonder doopsel sterven, zal er ookmiddellijk bij aangetekend, dat Wl_] de doop met mogen losmaken H
voor hen wel een weg naar heI| zgn. Hoe precies weten wij niet"van de strijd van heel het Ieven" (288). I\/laor als die doop nu ‘

eens door omstandigheden hetemaal aan het einde kwam, (p|0t- (2_96)- _St- AUQUSWWS 9" St Anselmus 9a‘/en T06, dat Zij het 00k
1- d ds evaar) zou men hem dan toch met en/an IDS moeten met wIsten; daarom werd de een door grote benauwenIssense Ing oo g , ,~

maken, en zou hij ook los van de levensstrijd, die niet meer komt, J neergedrukt en de andeyry Onlekef (295-296). De N.K. niet; ook

t ch niet volo zi'n wezenhjke betekenis en noodzaak behouden? 31 Stefvfn Z9 °‘n9ed°°pT- in iedef geval Weten wij dat zij in Chris-
9 F3 J

Maar goed; de doop wast ole zonden af, "en zelfs" de oerschuld. ms ZUn (296) Waarom ZOU men dan H09 van moeten spreken?
Het is alsof deze er ten Ovemoede Ook neg Gan toegevoegd Desalniettemin is het te hopen, dat dokters en verpleegsters die

dt | d - - an de Kerk is het precies andersom. de doop ons kathohek geloof met delen, het misschien fatiekant verkeerolwor . n evIsIe v .

wist de erfzonde uit, "en zelfs" de andere zonden, voor zover ole *
99 Onhoufibaat \/Iden, ’C0Ch eI'm6‘e Wine" d0°F9aan onze babt/'5

d 1‘ r reeds bedreven heeft. Voor ole andere zonden is er nl. we het met hale“ te @J9P_e"I met Om hun ons Qeloof Te 96)/emope Ing e
de bIecht- maar de erfzonde kan men niet biechten; daar is mklill maar 99‘/V009 Omdat WU “eve!” met WING" dat ZU Stet“/en Zondef
" 0 lossin voor het doopsel En doordat dit maar ampvr iII J Qedoopt te ZiJnI en Omdat een katholieke moeder er haar |e\/eneen p g : . -

verband gebracht wordt met de erfzonde, komt de N.K. dun Inn Jand9 Vetdrletdvannheft, als het klndje dat ze missen moest met

siotte tot de conclusIe, dat wIe In Chnstus gelooft en v\/{ml <|.II 99 OOPT Wet’ ZU 99‘/9'] aneen maar de bed°e|i"9 Te hebben
d d b t t cle doo niet ering mag schatten“ (293)! Eigrm \

te doen wat onze kerk wIl, en water laten vloeien over een li~e oop es aa, p 9

Iijk zou hier moeten staan, dat hij voor iedereen nlmoluut nood Chaamsdeel en te9eJUk Zeggeni lk doop U In <39 naam Van de Va-

k I "k ' in feite of in verlan en en in dit laatI<|~<- (](‘\/E1] o‘<p|I<~iI~1 der en de Z00" en de hemge Geest; - en d9 drieéne God zal henZOGUIS, 9, 1-
of minstens 'impliciet' (wat Ibeter lijkt dan "onl><:-//IIst", 292). Dnl ervoor be|°nen- Want dat '5 de 9F°°tSte Weldaad die ZJJ die $CheP-

heeft de Heiland nu eenmaal zo gewildz "Vo<>Iw:I:Ir, voorwaar, |J\ Seltles "09 l§>,9WUZe" kUn"1en- Mysterieus. inderdaad; maar Z0 is

zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit w:ItI>I (H1 Geest, kan hi] °"§ 9e|°°f= Z9 heeft de 0‘/etal Verspreide katholieke Kerk het

niet ingaan In het koninkrijk Gods” (Joh. 3,5). altud begrepen. En vanwege deze geloofsregel, die van de traditie

12 1
13

J



der Aposteien afkomt, worden ook de kindertjes, die zeif nog A - WAT DE ERFZONDE NIETIS
geen enkeie persooniijke zonde hebben kunnen bedrijven; toch ge-

doopt’ en Werkeluk ter Vergevmg van Zonden’ opdat in hen door 1. Uit deze regels voigt ten eerste; dat ailes Wat de N.K. schrijftwedergeboorte gereinigd worde, wat ze door geboorte hebben
H over de droevige ervaringen die wij in onszeif en in anderen ais

Opgedaan ' Dit IS .de.]eer Van het oecumenlscrh Commie Yam Trente gevolg van de erfzonde gewaarworden, hoe raak en indrukwek-(D8 1514) en het is Jammer, dat de paragraar over de kinderdoop kend ZU ook beschreven Worden (305306), de kem het

in de NM‘ die niet Weergeeft bieem niet raken Het gaat er nu niet om die ervaringen te ont-
kennen, en evenmin datgene Wat men erin ervaart; maar het gaat
hierom, dat men daarmee het wezen van de erfzonde niet laat zien,

~O- omdat een pasgeboren kind in eik geval die ervaringen nog niet
heeft. Toch» heeft het kind de erfzonde, "zoals blijkt", zegt Thomas
nuchter, ais het ternauwernood geboren, dadeiijk aiweer sterft
(=lii,69,8); want wanneer, zoais St. Pauius zegt (Rom.5,12 en 14), de" DE ERFZONDE zonde de oorzaak is dat de dood in de wereid kwam, dan moet,
ais de dood iedereen treft, ook de zonde in iedereen znn. Dit kan
olan aiieen de erfzonde zijn, want pasgeboren kideren, die direkt

Z0615 men het wezen en de betekenis van het dOOpSei niet ade~ weer sterven, hebben nog geen persognlijke Zonden bedreven_
quaat kan vveergeven ais men het niet op de aiiereerste plaats Zodra het dug Over ervaringen gaat’ is men al te Vet.‘ en in een
in Veiband bie'"9t met de erfzomdei Waar‘/0°“ het dO°pSe| is m9e' opvatting van de erfzonde verdwaaid, die meer protestants dan
steldt Z0 kan me“ Omgekeerd de erfzonde met trefzeker beschrij‘ kathoiiek is. Natuuriijk ervaren de katholieken het ook, "dat groot,
ven, ais men haar niet in verband brengt met het doopsei, en gezamemky Onontkomemk (9)! maar toch Schuldig Onvermogen
speciaai met het feit dat de Kerk “vanaf de vroegste tijden” (293)

‘ tot iiefde" (306). Ook “wij verzetten ons. . . Gods intimiteit wei-
Qewild heeictt dat men de Pasgeboren kmderen doom en 8'3 er geren wij en onmaohtig zijn wij uit onszelf om het anders te d0en"
gevaar voor hun tere ieven is, iiefst direkt. Uit deze ieer en prak- (312); WU schieten tekorty voortdurend (306) vatioanum || be_

tilk Van de Kefki die 09k diep in ‘ms gem‘/19 Von‘ Zijn Um‘) ‘9e""/Or‘
1 schreei‘ het misschien nog beter dan de N.K. het Anna Blamen

teid, voigen onmiddeiiijk twee regeis ciie ons onderzoek near het [eat deem: ~\/vat door Goddemke Openbaring Ons bekend is,

W929“ \/an de erfzonde moeten wide": stemt overeen met de ervaring. Want ais hij in zijn hart sohouwt,
vindt de mens dat hi] tot zonde geneigd en in velerlei kwade din-

1. De erfzonde kan niet bestaan in iets dat voor pasgeboren ‘ gen verzgnken is die niet van Zgjn goede Schepper kOmen_ D;k_
kmderen met Opgaat_ wijis weigert hi] God ais zijn princiep te erkennen, verstoort hi] de

’ insteliing op zijn einddoel en de juiste verhouding tot zichzelf, de

2. Het doopsei neemt de erfzonde weg; deze kan dus niet be-

staan in iets dat na het doopsei biijft.

andere mensen en de dingen. Zo is hij in zichzeif verdeel-d. Daar-
om is zijn ieven, individueei en collectief, ais een dramatische
strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis. Zeifs ibevindt hij
dat hij niet in staat is, met eigen kracht de aanvailen van het

Dit zijn twee negatieve regeis: zij iaten dus aileen maar zien Wat kwaad met goed gevoig af te siaan, zodat een ieder zich a.h.w.
de erfzonde niet is, Maar dat is zeer beiangrijk, want daarmee door ketenen gebnden voeit” (Pastoraie Constitutie over de Kerk
worden aivast aiieriei obstakeis uit de weg geruimd en besoh0u- in Ole Wefeid Van dele ’EiJ'd, |,i'1-13; AA5 T55, P- 1035)-

Wingen OPZU 9e$¢h°\/en, die We] inteiessant en Qedeeltelilk 00]‘ i Dit zijn ontegenzeggeiijk, zoais de Constitutie zeif zegt (i.c.), de
waar ZUH, maai" di6 OTIS afieiden Of Z6|fS misieiden en OHS b€- "drQe\/ige gevglgen” \/an de erfzonde, misstandeny Zgnden en
ietten te ontdekken, wat de erfzonde wei is.

‘ miseries die eruit voortvioeien. Maar daarin kan de erfzonde zeif
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niet bestaan, omdat een pasgeboren kind dat alles nietervaart, 
om de eenvoudige reden dat het dat alles nog niet doet: het "Wei-
gert" niets, "verzet zich" niet, verbreekt de goede orde niet, het 
"bevindt" nog niet dat het onmachtig is en voelt zich beslist nog 
niet door ketenen gebonden. En om tot de N.K. terug te keren: al 
is het dan wel zo, het "bemerkt" toch niet "dat het menselijk een-
voudig niet mogelijk is om 'schoon' te zijn en te blijven" ...; zijn 
hartje gaat nog geen enkele kant uit en laat nog niemand "in de 
kou staan"; het "maakt" nog geen morele schuld t.o.v. zijn werk 
of wie of wat dan ook; het "faalt" nog niet, het schiet (nog) niet 
tekort" (306). 

Wat springt dan in het oog? Dat dit alles zonder twijfel waar, ont-
hutsend resp. aangrijpend is; maar het leidt ons af, het beschrijft 
de "droevige gevolgen" van de erfzonde, maar zegt niet wat ze is. 

Want uit het geval van een pasgeboren kind blijkt duidelijk dat de 
erfzonde, zoals de N.K. zelf zegt, in iets bestaan moet dat "vóór 
zijn persoonlijke daden ligt" (312), voordat zijn reflexieve leven, 
zijn redelijk en vrije handelen aanvangt, en dus ook vóór elke be-
wuste ervaring. De erfzonde zelf kan trouwens niemand ervaren, 
ook een oude man niet die nog niet gedoopt zou zijn, evenmin als 
iemand ervaren kan of hij in staat van genade is (I Kor.4,4). Daar-
om kan het wezen van de erfzonde in ons niet bestaan in iets dat 
men wel ervaren kan; en omgekeerd, zodra het gaat over allerlei 
ellende die men ervaart, heeft men het over nare gevolgen, maar 
niet over de erfzonde zelf. 

Uit de ervaring van de droevige gevolgen kan iemand die dieper 
doordenkt hoogstens afleiden, dat er zo iets als een oerschuld 
moet bestaan. Vandaar bv. het mystisch gedicht van een zeldzaam 
begaafde geest, ongeveer 450 jaar voor Christus. Het spreekt 
weliswaar niet van de 'ziel', evenmin als de N.K., want Prof. 
Schoonenberg heeft er zelf uitdrukkelijk op gewezen, schijnbaar 
met enige voldoening, dat dat woord in het register van de N.K. 
niet eens voorkomt; wat voor een Katechismus zonder twijfel een 
sterk staaltje is. Zelfs "in het boek zelf is het woord 'ziel' maar 
spaarzaam te vinden" (De Tijd, 17.12.66), en dan nog meestal in 
passages die niet van de samenstellers zijn, maar woorden weer-
geven van anderen, bv. van Christus. De dichter-filosoof uit de 
griekse oudheid sprak van de "daimon (geest) in 's mensen 
borst", wat zinrijker klinkt dan het schrale en mysterieuze 'iets' 
van de N.K. (555), die overdreven bevreesd is voor enig dualisme 
in de hypersamengestelde ene mens. 

Die daimon dan - het innerlijkste én eigenste in de mens - leefde 
volgens het gedicht al van te voren in de sfeer van het goddelijke, 
zijn oorsprong, Maar hij zondigde: verkoos de 'razende strijd' 
(B 115,14), de wereld van haat en tegenstellingen. Zo stortte hij 
neer, verworpen, verbannen uit God (B 115,13), in de vergankelijke 
stof van het aardse ballingsoord, waar hij een moeizame pelgrims-
tocht begint, ronddwalend door de donkere wei van het ongeluk, 
tienduizenden jaren lang, ver van zijn vaderland (B 115,6; cf. II 
Kor. 5), om in allerlei gedaanten en door velerlei smartelijke exis-
tenties heen, zijn schuld uit te boeten, steeds weer gedreven 
door zijn heimwee naar licht en geluk, door zijn verlangen naar 
wedergeboorte en verlossing uit het lichaam, zijn graf; maar ook 
gesterkt door de bezielende hoop, de rotsvaste zekerheid, dat hij 
tenslotte gereinigd zal terugkeren naar het Goddelijke waarvan hij 
is uitgegaan, waar koningin heel alleen de liefde is (B 128), om 
er aan alle jammer ontrukt te midden van de gelukzaligen, voor-
taan onverwoestbaar te leven in eindeloos geluk (B 147; Empe-
dokles, Katharmoi). 

Dit ontroerend gedicht werd eens voorgedragen door een rapsode 
bij de spelen in Olympia, en hieruit blijkt dat ook onder het gro-
te publiek dat diepe, oeroude menselijke bewustzijn leefde van de 
herkomst van de ziel uit God, van haar zonde en val, van het lij-
den en smartelijk bestaan als straf, boete, loutering, en van haar 
uiteindelijke hereniging met God. 

Het is duidelijk dat het hier niet over de erfzonde gaat, maar 
over een eigen, persoonlijke zonde die het 'ik' van de mens in 
een vroeger bestaan bedreven heeft. Maar klinkt er misschien 
toch iets in door van de veel oudere Openbaring die zich allicht 
onder de mensen verspreid heeft langs wegen die niet meer te 
achterhalen zijn? Duidelijk is echter vooral, dat de dichter hier 
uit zijn ervaring van het wereldwee inderdaad afleidt dat er een 
menselijke oerschuld bestaat. Maar geen mens kan 'ervaren' 
waarin zij bestaat. En daarom gaat het nu: wat is ze niet, wat is 
ze wel, wat is haar eigenlijke wezen? Dit is eenvoudig een mys-
terie, geloofswaarheid, goddelijke Openbaring ons uitgelegd door 
de Kerk. Daar moeten we stil naar luisteren, het zo precies moge-
lijk, liefst woordelijk na-zeggen, omdat die woorden met de pijn-
lijkste. zorg gekozen en moeilijk te verbeteren zijn, en ze dan zo 
getrouw mogelijk uitleggen volgens de leer van Paus en Concilie, 
en ons niet wagen aan eigen concepties die totaal anders zijn. 
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2. Ten tweedevvolgt uit de beide regels, dat de erfzonde even- de yzode Va" de wereld’ Uitmaken; d€Ze moetefi, VOOF ZOver na
min bestaan kan in de zonde van de wereld zoals de N.K. die Ole doop bedrevenl Z0"9\/Hidig 9" F0UWm09di9 Worden 9ebieChi-
opvat, nl. ais het geheel van alie persoonlijke zonden van alie Dus bestaat de erfzonde niet in het totaal van alle menselijke zon-
mensen samen. Vanaf het verre begin, aldus de theorie van Prof. den.

.

Schoonenbelrg, hebben de mensen zonde op zonde gestapeld en in "t koitl de ’Z0I’lde Van de WeFe|d' ‘/an de N-K is de 0Pe9n$ta-
daardoor is de wereld steeds meer het rijk van de zonde gewQ]"- peling van allezonden die door de mensen van alle tijden persoon-
den. ledere nieuwe wereldburger wordt, zonder dat hij er iets aan iijk bedieve W0FdeI"I; de erizonde is géén zonde die door de
doen kan, medeburger van dat rijk waar de zonde heerst. Zonder mensen i@ei‘S00i1lijk bedfeven Wordt. Dus is ze niet wat Prof.
eigen schuld, door het feit alleen dat hij ais mens geboren wordt, Schoonenbeig 9" de N-K 9|’ \/an make“-
wordt hi] itelg van een geslacht dat door ontelbare zonden Gods
vijand is geworden. Onder de druk van die ontzaglijke massa zon- 3' one zonden Zl-in 939“ erfzonda ‘ Uit de Verkeerde op‘/attlng
den komt er iionontkomemkii een ogenbhk Waarop hu op ZU-n beurt van de erfzonde ais de zonden van alie mensen samen, volgt nu

zwichten zal voor die wereldmaoht en zich door zijn persoonlijke Vanzehc de bewuste stalling’ dat WU aan een éérste zonde 969“
zonden aan ham. heerschappu Ondewverpt 'bijzondere’ betekenis behoeven toe te schrijven (309). Trouwens,

wie weet iets van de eerste zonde? De historische figuren be-
' " - ' ginnen, volgens de N.K., pas met Abraham, tervvijl Adam en Eva,

met bedre‘/en door een Adfam aan het be9'n_ ‘fan de me“she'd' Kain en Abel, Noaoh enz. figuren zijn uit "symbolisohe verhalen"
maar door Adam’ de mens’ ‘edema mens" Het ‘S de Zorlde Van de (307). l\/laar de eerste mens is natuurlijk géén symbool maar een
wereld’. Daarbij zijn ook mijn zonden. lk ben niet een onschuldig Concrete historische persoow hU is derhalve bu Hiedere mens"

te
gesloten) . . .: zij krijgt pas gestalte in onzg persooniijke zonden. krao-mens het-fen dat mi de é-é-rste I-“ens is“ (De TUd' 17‘12"66)'Het IS bovendien dew vraag of h|_] wel in staat was een eohte zonde
Geen mens wordt dan ook geoordeeld om de eifzoride aiieen, te doen. Want ”de oermens . . . was iemand die nog groeien moest
maardom 0|? pedrS°gnlUketbes|'S9}’1'n9en Waaimeeflu 301'? $104“; 53$ naar menselijkheid. Hij moest het dier achter zich laten. Hij was
gggn niezrrflg? heet graoatgl M325 5:; g:a;[N:rt:|‘zn Wg heb‘be)|% ‘lung nog allerminst volmaakt” (310). l\/lissohien heeft een appel ge-

' stolen en daarmee hoogstens een pak slaag verdiend. Maar een
handen (3O5)' "ernstige" zonde . . .? en dan nog wel zo ernstig, dat hi_i daarmee
Om nu meteen, op dit rijtje af, de eerste regel toe te passen: een de hele mensheid, van het begin tot het einde der tijden, in een
pasgeboren kind “dost nog niet (en misschien wel nooit) mee". zee van ellende zou storten ...? Wij moeten natuurlijk wél aan-
het ”beaamt” de erfzonde niet, hoe zou het? het kan nog niet nemen dat de eerste zondaar echt helemaal mens was, voiop in
staan en nog minder moreel ”erachter gaan staan", het heeft geen l het bezit van verstand en vri_je wil en dus mans genoeg om een
"vuile handen" maar onschuldige knuistjes. Toch heeft het de erf- zware zonde te doen. Hij komt dan wel een heel stuk diohterbij,

izonde. Dus kan deze niet bestaan in dat geheel van persoonlijke , want dew fossielen die tot nog toe van de primitiefste mensen
zonden, waartoe iedereen bi] ieven (en welzijn) het zijne bijdraagt. l gevonden werden, doen eerder denken aan kannibalen die meer
Het zou nl. ten enenmale verkeerd zijn te denken, dat de erfzonde 1 op dieren dan op mensen lijken. (N.B. aiieen wat tussen aanha-
in een pasgeboren kind nog geen "gestalte” had; die heeft ze i lingstekens staat is van de N.K., de rest is van mij.) l\/laar gesteld
wis en waarachtig en levensgroot, ook voordat het kind persoon- , nu dat een verre stamvader al zozeer mens was dat hij een erge
lijk zondigt en voordat het aan de druk van alie mensenzonden zonde .kon begaan, de vraag waar het dan nu en hier, precies en
blootstaat; terwijl, ais het kindje eenmaai gedoopt is, de erfzonde l aiieen om gaat is deze; of die éérste zonde voor ons alien iets
verder geen "gestalte" meer kan aannemen, omdat ze finaal weg ‘ loijzonders betekend heeft, iets dat onze en alle andere zonden,
is! - Hier kan dan ook meteen de tweede regel worden toegepast: behalve die éne eerste, niet betekenen. De N.K. antwoordt ont-
het doopsel wist de erfzonde uit, maar niet de talloze zonden die kennend: géen bijzondere betekenis voor de eerste zonde (309).
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lo. De erfzonde gaat over van de ouders op hun kinderen, van

De Kerk antwoordt; ja, en dat Om drie redenen; c. Tenslotie blijkt net bijzonolere van de erfzonde nog uit de
manier vvaarop wij ervan bevrijd Worden, nl. niet zoals van de

. D t d n f l ' -
a de eers Zzon eh ee t gem gen gehad d_|e geen enke|e an andere zonden door de bicht, maar alleen door net doopsel.

ere Zon e’ noc van Adam noch van W16 dan 00k’ hebben \/oor de l\l.K. claarentegen is Adam "ole mens, iedere mens",
kan? omdat ZU lets bedo“/9'71 lets Ontnomen heefti en V‘/9| en daaruit volgt regelrecht dat ook Adams zonde "iedere l

voor alle mensen, wat geen enkele andere zonde ook maar zonde” is en iedere zonde hetzelfde als de zijne: een "zonde
aan één mens ontnemen kan als nij datzelf niet wil: Gods die anderen besmet"(3l3). l\/l.a.w. wanneer "we aan de eer-
genade. Dart deed de eerste zonde, volgens ole leer van net sie Zmlde 999“ bUZO"del’e betekeills hoevell toe te kennenn
nade. Dat deed de eerste zonde, volgens de leer van net (309) en de mvlsed Van Adam met buzonderl _h,(,)ert te, le‘
Con H, T t DS1512 d, V H I P I ten kraohtens net felt dat hij de eerste rnens IS (De ind,

C '6 an rem e( )’ '6 atlcanum ’ Zoa S au Us l.c.), dan is de eerste zonde er een uit ole grote hoop van net
VI in een toeslolaak Verklaaidei Holonleuw bevestlgd heeni geneel aller menselijke zonden; dan valt het verschil tussen
en nij gaf er de teksten bi] (AAS ’66, p. 650-652). - lk citeer de persoonlijke zonden en de erfzonde weg dan loeetaat er
deze toespraak, omdat hij op ll-7366 genouden werd, dat is eigenlljk 999“ eiizcmde "leer? en dat is dan in item?» 2° al

drie maanden voor de l\l.K. uitkwam; terwijl de betreffende met m bedoelmg‘ de Ontkenmng Van heft dogma‘ _ Maar
.. _ _ ole l\l.K. spreekt er toch over en verkondigt haar ‘coch! - la

Concmeteksten pas na de N'K' In de AAS Verschenen ZUn' zeker, rnaar hij verstaat er ieis onder dat "geen bijzondere
betekenis heeit”; dat is dan niet Wat de Kerk eronder ver-

_Q_ staat, want die schrijft er wel degelijk een heel bijzondere
betekenis aan toe: zij maakt nl. dat alle mensen ‘in zonde’
geboren Worden, berooid van goddelijk leven. Dat doet de
erizonde alleen.

geslacht op geslacht, door geboorte. (DS 1513). Geen en- l

kele andere zonde gaat op die manier van ole een op de

ander over, zelfs niet op onze eigen kinderen. Hoe verderfe-
lnk onze zonden voor anderen ook rnogen zUn, zg kunnen

l1hen alleen bezoedelen door net slechte vooroeeld dat zij
hun geven, door de drang waarmee zij hen meesleuren;

l

maar zij gaan uitsluitend op hen over, vvanneer de anderen
ze vrijvvillig navogen. Bi] de erlzonde daarentegen speelt ”Handr>;n thuis houden” roept het Bredase dagblad ”De Stem”
onze eigen ‘vrije wil geen rol; wij kunnen er ons niet tegen ‘ verontwaardigd in zijn editie van 24-3-’67. ”Wat bezielt de
verzetten, en dat is iets zéer bijzonders, iets uitzonderlijks. - Morele herbewapening om met stenen naar de lcatholieke lcerk

De N.l<. zegt dat "de gezamelijkheid van het kvvaad . . . niet I8 gaan gooien”.
l

- ~ - - De in Italié verbli'vende Aederlandse '0urnalist Fred Lade-ll d ft tto i<t313 d tds i J J
a een oor a S ammmg O ms om ( ) en aarm Z] U nius had n.l. in het blad van M. H. een artilselgeschreven over

ale crisis in de Nederlandse kerlcprovincie. En als iemand
dit laatste kan dan alléén de erfzonde zijn; en hiervan leert zegt, dat de wesmnd daar niet zo best is’ semi]-f J-8, zoals De
de Kerk dat ze wel alleen door aistamming overgaat en op Stem, gewoon, dat Ladenius “een volslagen ondeslcundige” is,
geen enkele andere wijze. Dit is dus lets heel bijzonders, ”die "161? vuil Spuil”.

opgesloten dat ze ook door afstamrning tot ons komt. l\/laar

IIIIIllliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

20 21



4_ De effzonde komt niet ‘Ivan a||e kanten~_ Daar de N_K_ de Ditzelfde geidt trouwens evenzo voor een kind dat_l|.n een_Qhris-
erfzonde opvat ais het geheel van alle zonden aiier mensen, iigt temk milieu geboren '8’ Ouders heeft die Stine he||lgetn z'_{";0‘j"het voor de hand dat hi] géén bi]zondere betekenis toekent aan iets da brave bi’OeFS en Zusters; dat ais een teredp an meg g

de éérste zonde, maar wel bi]zonder de nadruk legt op de zondige en WW9 [Fefde behoed Wordt Voor Slechge H19/I02 en Vein ksulnigéinvioed van onze omgeving: "De gezamen|i]kheid van het kwaad Ook d't kmd moet gedoopt Worden’ Om at et esont ea t or_komt niet aiieen door afstiamming tot ons, maar van aiie kanten, de erfzonde ter W_ere|d kWam' En zoals het .e.erSti’ fro S de C Oiangs alle wegen waariangs mensen contact hebben" (313). Ook mpte milieu Waarm het ‘even meet’ een hgmge an W_:)oer:' Ze_de Paus wi]st er in zi]n vermeide toespraak op dat, voigens de het Tweede, ondanks de ionschatioare gena el van een vrd emgée

Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereid van deze ti]d Zini een m's|ukkeIm9' een mlsdadlger’ en tens Ogteplein-V? on Zi-n‘(Expos. introd. n. 10), de erfzonde niet de enige bron is van het Ook 3] Z°ud_en aHe_menser_] Om on? heen mo e-1% 1:8 etne nae’kwaad in de mensheid (|.c.,P.65i). Dit geidt dus wel te verstaan
~ dan “O9 2°“ 'eder kmd dat m Ons mldden ter were Om |'EVa- d"van het kwaad in de mensheid", niet van de erfzonde; want deze erfzonde Qezuiverd moeten Worden Or,“ eeuvwg te ii‘/.elr1'd n le‘ erkomt maar Iangs één weg en uitsiuitend van de kant van ouders, mensenkmd 9'?" gedoopt Wordt’ '8 kmd Gods’ ge el lgh ‘enheg;voorouders, stamvaders. Vandaar dan ook dat een pageboren Sterkt d°°r 2'1“ genade’ O05 al VYare_n?aHe mhensen tom demom e_kind, dat met de mensen nog in het geheei geen contacten heeft, de ergste Zondaars Wat bl‘-lxkt h'eru't' Dat et me In Eostbgretenzi] vegetatieve, toch de erfzonde heeft. Hiervoor geldt dus bli]k- “"9 zit ZU kan een enorm obstakel’ maar evenzeer een.. - , tbaar het tegenovergesteide: niet van alle kanten en Iangs vele steun zi]n; zodat men dus niet langs deze weg pmbere W109

Wegeni maar anéén door geboorta i de lezers duide|i]k te maken wat de erfzonde is; want dan ieidt
men ze af van de kern en leren zijzichzelf niet kennen zoals ze

Het Overheersen ‘/an de Zonde in de Wereld is °"te9enZe999]Uk zi]n; hun eigen persooniijke miserie niet, en evenmin ide eigenlijke
in het leven van iedere mens een kapitaie factor, die het hem niet Qpd,-acht van hun persoon|i]k leven.
makkeli]k maakt zi]n handei en wandel af te stemmen op Gods
wii en wet. Men kan nog verder gaan en zeggen, dat deze grote
moeili]kheid ai fnuikend op hem inwerkt, nog voordat de nieuwe
mens als echte persoon in staat is een behoor|i]k overlegde en

tvoiop vri]e daad te stelien. Door atavismen, overerfeii]ke disposi- Geschenkenabonnemen en
ties, maar ook alleen reeds door het feit dat hi] geboren wordt en WU hebben ai geruime ti]d geschenkenabonnementen genoteerd,
vanaf zi]n priiste jeugd opgroeit in een engere omgeving en wij- die door derden betaald worden. Soms geeft men een speciaai
dere emeenscha a ' d d h t ' h" d '

- ~ -9 p W arm e Zon e ears’ Waarm U Us mdep adres of een serie adressen op. Dit ter verdu1dei|]k|ng voor de-daad ”van alle kanten" allerlei ergernis ondergaat, wordt hi] voort-
- ,

V bl d t idurend beiemmerd in zi]n streven naar persoonlijke vervolmaking genen, die geen abonnement besteld hebben en het ab toil
en bi] de verwerkeii]king van zi]n menseii]ke roeping die aileen kri]~gen. Wi] betrachten geheimhouding wat de schenkers e re .

hierin kan bestaan, dat hi] bi] aiies wat hi] doet, in Iaatste instantie Dit om vragen van begunstigden te v0Ol’k0me1’\-
naar het hoogste goed streeft. Doch dit is heei iets anders dan de
erfzonde; het is er een gevoig van, maar het is niet de erfzonde Boekhandehren en Confrontatie
zeif. Want deze kan hi] niet vermi]den; de hindernissen weliswaar

i

ook niet, maar hi] behoeft er niet onder te bezwijken. Dat zal hem
aanhoudende oplettendheid en inspanning koisten; het is niet eens
uitgesioten dat het hem bioed of zelfs het ieven kost; maar hi] is
tot zondigen niet gedoemd en de meest verdorven omgeving kan

Wi] zi]n gaarne bereid nummers te zenden ten verkoop. Niet ver-

kochte exemplaren kunnen worden teruggegeven Onder ai°'El’e‘k

van vrachtkosten en provisie over verkochte exemplaren. idee

hem niet tot zonde dwingen. De erfzonde daarentegen kan hi] niet i “it bOekhan‘de|s‘krm9'
ontgaan.
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Een bevestiging daarvan |eve,-t opnieuw de toepassing van de lijke romans, oneerlijke journalistiek, demoraliserende Iectuur,
tweede regel: opgroeien in een gemeenschap van zondaars, moe- mueheheet Hhhet eleZWePehde muliek» ‘/eze e\/erdehkihgeh (ev-
ten Ieven in een wereld die God dood verklaart en uitlaoht, is een dat heh keer hiddeh leer de9 erger ie dah Vleekeh» Hih/- H1 12-1-67),
ontzaglijke handicap; het is echter een gevolg, niet het wezen van ehZ- Netuurhlk ie e!’ he9 We’ Fete ehdere ih de "WeFe1d" den dat,
de erfzonde, omdat het doopsel die godvergeten ”were|d" niet 9Qddehk= meer \/eh het hieteede is er \/eel te Veei eh het kemt
uitradeert, - de erfzonde wél. Het sohijnt dat we vandaag de dag helaas "van 8118 kahteh”! GP die mehiei’ ken de Wereld \/ah Ole
de "wereId“ zo hartgrondig moeten beminnen en zelfs zozeer er V Zehde iemehd OP deh duuh ale hU er Zieh \/00" eleehetelt, Tet
middenin moeten gaan staan, dat er gevaar bestaat om naar haar Zedar make“; meer ZU ken niet mekeh, Zee|e de ehclehdey dat
over te lopen en ons tot haar te bekeren. Een onloochenbaar iemehd in Zehde 9eb°"e" Word? Eh Ole eeh Peegebereh kihd heeft
felt is echter dat de wereld - de mensen - gemeenschap - van zon- ZU geeh Vet Tech hee het de e|’fZ0hde- Def kemt due hie’! \/ah 016

den overvol is. Daardoor maakt zij zich tot tegenpool van God, ”WeI’e|d"-

wt *e9e“St@“tF1e“ die__met God’ maar de zode Zoekt’ bemihh be‘ Enkele van de gedachten die ik hier op mijn manier ontwikkeld
Zmgt en °F’°”'“9t- WU 'TT_K?9en_ echter God dankngerust zun’ dat heo en die zo duidelijk de ontoereikendheid van de erfzonde!eer
We door het felt dat WU, In dle 99dd‘?'°Ze Wereld gebOren..Wor._. van de N.K. laten zien, werden Prof. Schoonenberg al v00rge-
de_n en ‘even moeten’ met Schuldlg zUn' Door d.e erfzonde zun WU houden ruim een jaar voordat de N.K. uitkwam (Greg. ’65, p.7.-
Wel met Schuld belést En WU moeten Ook noolt Vergeten dat’ al 14-715). Waarom dan onwrikbaar vasthouden aan een theorie diezou de maatscha | waarvan we leden en zelfs het volk waarvan . .IOPJ _~ alhcht goed bedoeld, maar t.a.v. het dogma niet houdbaar is?we burgers znn, al SlHdS een eeuw m brede en le|dende lagen

t , De N.K. onderstree t voortd rend dat " ‘n ons odsd' nst' ,misvormd zI'n door de moraal van een lee lmperatlef d.w.z. door .. p U WU I g le lg1 9 ~t I k t 1 I ' d- d hhet afschuwelijk tormalisme van de bevel-‘is-bevel ethiek‘, of door-
.’¢_..

§?ee° 2'1 in Sacramen ie 2/83’ ‘e “n Jan -e gemeensc ap 2'1"’
m en oor e gemeensc ap o s, gena en ontvangen. Ik vvil daarkankerd van naz|sme, rass|sme, matenahsme en welk asme ook, AI mets afdmgen Maar belangrik mi Veal belan

tooh een ieder van ons persoonlijk vrij en ook in staat blijft en rrker is dat de eakenn rincie Jde em'e'ensCha is omdgt
zelfs verplicht is, niet mee te doen. Ook in een verdwaasd milieu die enke’Hngen haar samgnztenenpen Omdatgde emeenslzha’ is

is het m°9eH~jk' Zelfs hemge plicht Voor iedereen’ een nobe] en ‘K de enkelingen ervan maken en tenslotte aag hen haar 3/vaarde
Onzelfzuchtig mens te zun die’ hoe moeizaam den Ook’ toch vol‘ ontleent leder van ons moet zichzelf "i‘n en hoe meer en beterhardend doorwerkt aan de zuivering en vervolmaking van zijn h,, dat i" den te al h.. d ‘J h.H

, U s, O z U van an er,n verso 1 en en niet zon-
Z'e| en aan de Zedehlke Verhehcmg Van ZUn 0m9e\/mg‘ der eigen gezicht in de kleurloze massa ondergaan leader van ons
Weefmee Zeudt U bezig Wiheh Ztiht Ole het egehbhk dat de deed moet er dagelijks aandenkendathij iets is "dat maar eenmaal is

U eehterheeltt \/Feegeh leerhhgeh eeh Eleikteet Eh hi] Zeh ’¢e"V\’U] en nooit meer v\/eerkomt": nur einmal - nie wleder! Hij heeft zi_in
ik bezig beh met te Zergeh Veer milh Zie] (Diath |H»5)- Z0 Zilh er unieke waarde, zijn heal persoonlijke roeping, zoals hi_j ook, zijn
in de verre Oudheid, vele eeuwen véor het christendom en midden e;gen geweten heeft, Niemand Op de Were“; heeft premes de_
ih eeh heidehee °m9e\/ihgt heel Wet Preeht meheeh die We hater zelfol taak ale hi]. en hi_j tkan alleen lets bijdragen tot de opbouw
b8S|i$’E We] ZU||eh ehtmeeteh ale WU Tehmihete Zelft God Qeve het’ Y en bloei van Ketk en maatschappij als hij zijn eigen individualiteit
ih ZUh heme] megeh be|ehdeh- De Iehikste eh eubhemete ohder zo volledig enharmonisch mogelijk ontwikkeit en ontplooit, met
hen had al bij voorbaat cle grootste vreugd, vlak na zijn ter-dood- |t het ¢Qmp]eX \,/an gaven en genaden dat hij alleen gekregen heeft
veroordeling, bi] de gedachte aan het ”onbeschrijflijk geluk" van en krugt
die e-e- ehtmeehhg (A|ee]- 410) ‘Y En het voornaamste is, dat ieder van ons tenslotte, zoals Kierke-
Tenslotte kan de wereld van de zonde - om het eens andersom te gaard het uifdrukte, a|S eenlig Sfaat "vO~0F G013“. Hij Kan niet a|‘S
zeggen - ons alleen bederven door haar slechte voorbeelden. de " lid van de gemeenschap, ondergedoken in de kudde, zalig worden
valse begrippen en theorien die zij ons tracht op te dringen, haar en in de heme] komen. Hoezeer wij dan ook met z'n allen zullen
"Umwertung" van de hoogste waarden, door objec*tief-godslaster- hebben "samen" geleefd, als puntje bij paaltje komt moeten We,
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00k 6100" de leetete teurnlqueti een Veer een en ieder met Zijn 5. De erfzonde is niet de boze begeerli]kheid. - De N.K. blijft
eigen etrlkt Pel'e°°n|Uk t°e9an9$beWU$§ den Zlluen WU one OP echter niet bi] de zonde van de "wereld" en de heilloze invloed
nlemend kunnen bereepen den elleen OP de 9l'e"Zel°°’e Balm‘ ; van de omgeving staan; hi] ki]kt ook even naar binnen. ”De leer
heF'Ei9e- Geheel in tegenetemng met medeme Olivettmgen Wee?‘ van cle Schriit is, dat in de wereld de zonde heerst. Er bestaat
in nog alti]d hegeliaanse icleeen doorklinken, is in de katholieke een toestland Waardoor in hee| de menshéid de Waarden ver_
\/isle de meme niet \/00'" de Qemeeneehep - de etaeti het ‘/°|k °f i duisterd zi]n. Het meest de diepste waarde, de liefde. - Deze toe-
de Patti} -1 meal’ de Qemeeneehele is \/09'" hem, Omdat Hde meme‘ stand hoort bi] ide mens zelf. Hi] komt niet van buiten op iemand af.
lijke Pereeen het heegete en Velmeekete le \/an el Wet er in de ' Hi] is echt in hem, want behoren tot de mensheid is wezenlijk
hele natuur bestaat" (1,29,3), iets dat op zichzelf-alleen on~schat— voor iedereen ais mens_ |edere mans is behept met een diepe
bare waarde heeft en Waal'v00I' Gods Z00" ZU" bleed en Zlln véér zi]n persoonli]ke daden liggende, en in al zi]n persoonlijke
leven gate handeling-en meewerkende onwil jegens God, een wrevel tegen-
Ale een ziener zag Kierkegaard de ti]d naderen waarin de mens, °‘_’e" de Werkelijke Hefde" (312)-
als gevolg van het monistisch denken, voor de keus zou komen i Hier zoekt dus ole N.K. niet meer buiten ole mens, in cle wereld
te staan: Of een enkeling te zi]n in de volste zin van het woord, Van d_e Zendei de °‘m9e\/ln9 die hem “Van elle kenten’ besmeti
bf zi]n persoonlijikheid en eigenwaarde te verliezen om als een 3 maar in zi]n bmnenste, en terecht, want daar alleen kan zonde zan.
nummer in de menigte te verolwi]nen: het kleine ik opgeslokt d00r i Nu gaiat het niet meer om zi]n contacten met de mensen, maar
het grote lk, de eenling verzonken in het Volk, de gelovige in de

kerk, de kleine mens met heel het heel eigen drama van zi]n Ieven
om zi]n verhouding tot God; en inderdaad, hierin alleen kan zonde
gevonden worden. lvlaar is het ”onvermogen tot liefde" (306), "on-

opgelost als een vluchtig moment in de alles verzwelgende dia— ; wil jegens God, wrevel tegenover de liefde" (312), neiging tot
lektiek van het Absolute: Flias, Natie, Parti], Geest bi] Hegel, het zonde? ls dat het cliepste? En kan men dat zeggen van een pas-
Geheel van materiale krachten en belangen bi] Marx. Z0 zag geboren kind? In ieder geval kan het geen neiging zi]n die het ge~
Kierkegaard, met angst en beven, in het tomeloos denken van het volg is van verkeerde daolen, geen_ aangeworven neiging dus,
duitse ldealisme de onheilspellende dreiging van een wereld- . maar een die aangeboren is en aan alle doen vo-orafgaat. Ook
ramip; en wi] hebben er, een eeuw later, de afgri]seli]ke gevolgen 1 vermogen en onvermogen, wil en onwil, afkeer, wrevel, zi]n niet
van gezien: miljoenen enkelingen verguisd, vergast, alsof zi] i primair; zi] komen van wat ieimand is: een ieder oordeelt, streeft.
waardeloos waren, afgeslacht voor het een of ander verafgood bemint en handelt naar gelang hi] is, - zeiden versmaide wi]zen,
Geheei nochtans diep-psychologisch. Verstoken van Gods liefde zijn, in

’ lDit staat natuurlijk niet in de N.K. Het gaat om de geest. Z011 het staat van zonde en dus ‘dood zi]n naar de ziel. m.a.w. beroofd
naast het voortdurend beklemtonen van de rol en het belang en

de invloed van de gemeenschap in het goolsdienstig leven, niet
zi]n van het g0cideli]k le\/en waarvoor de Schepper ons gemaakt
heeit; dat kan, en dat durft men ook zeggen bi] een wieg; want

nuttig en wi]s geweest zi]n, juist in deze ti]d van levendig sociaal dgt kan Zijn zonder eigen S¢hu|d _ en daarom staat het Water
vioelen en alles-met-elkander-doen, de lezers met minstens even- i kiaar, Q\/e]’a|I vgor de hand Van de ee,-Ste de beSte_ Z0 drukt het
\/eel klem ei'°P Te WUZe"i det het in het |e\/en en epeeleel in de E Concilie van Trente het ook uit: ,verlies van heiligheid en ge-
godsdienst in eerste en laatste instantie gaat om het heil van de i rechtigheid (D5 1512), en pau|uS \/| Onderstreept het |~,ee| na_

elgen Zle| (Of Wk’)? Wle deer het beet Veer Z0i’9t Ztel Venzelf eek 1 o|rukkeli]k in zi]n toespraak: een gemis dat niet slechts niet-heb-
V001’ de Qemeerleehele een Ze9e" ZU"- Went is \/eel’ hem V001’?! ben is, maar beroofd-zijn van wat er zi]n moest en jammerlijk ver-
juist niet het '-tweede gebod gelijk aan het eerste? Maar daar IS loren ging (AAS '66, p. 654). Al het andere - onvermogen tot liefde,
rust voor nodigy eenzaamheid, en stll gebed: in desertum loeum onwil, wrevel, stri]d, li]den, dood - behoort tot de eindelioze ri] van
ipse solus. Zodra de categorie van de "eenling voor God" uit- de droevige gevolgen.

I
lsterft zegt Kierkegaard ergens, is het met het Christendom ge- Dit geldt ook van de bole begeermkheid die in de N_K_’

daan. i protestants dan katholiek, nadrukkelijker naar voren komt dan het
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1

wezen van de erfzonde zelf (ct. supra A,1.). Het is waar; de erf- ‘ moedigenl Omdat We ondanks aile getob niet gedwongen zijn toe
zonde is niet alléen de beroving van goddelijk leven. Deze is net to geven en door zelftucnt en verstandig leven - niet maar aiies
vvezeniijke, net tormeie; maar zij nad onmiddeilijk een ontredde- Iezen» maar anes kilken of Iuistereni niet 51161911 met vuur - en
ring tot gevolg in onszelt, een verscneurdneid in onze eigen na- \/OOFHI met Gods overvloedige genade, naar beheersen kunnen
tuur, - 20 iets als in de pnysieke orde een genavende gezondneid (0014 Zonder 1011-) \ 1

oi‘ een ziekelijk gestel. Niet dat onze natuur ziek is, maar ze is

"niet in orde”, ontvvriont. Haar vele, rijke vermogens - geestelijke
en zinneiijke - zijn niet meer narmoniscn geordend. En dat komt
van de zonde. -O-

Want de zonde was opstand tegen God, zij verbrak dus de nar-
monie van de menseiijke wi] met de goddelijke, de band van lief-
de die de mens met God verbindt en beroofde hem zodoende
van de genade. Dit bracht een tweede disnarmonie met zicn mete, B WAT DE ERFZONDE WEL is
nu binnen de mens zen‘, tussen zijn versoniliende vermogens: de ‘

iagere kvvamen in opstand tegen de nogere, de zinnen tegen ver- -|\/let de eigen woorden van net Ieerambt werd nierboven
stand en wil, net viees tegen de geest; een gesp eten e1 ie reeds aangetoond Waarm het d

1 e er zon e estaat;
Sint Pauius aangrijpend bescnrijft in de Romeinenbrief (7, 14-25). verlies beroofd-zi_jn van neiligneid en gereontigned d' I , en us van
Met de \/erstoring \/an de Qerichtheid OP het éne h009$19 D0e|, goddelijk genadeleven. Dit roept ecnter enkeie delicate vra en 0 -

God, viel vanzelf de inneriijke éénneid van onze natuur in ver— net zou niet goed zijn, ze onbeantwoord te Iaten 9 pi
deeidneid uiteen, net kompas kwam te vervallen, net stuur en de '

rem die de verscnililende vermogens beletten ongeregeid, onge- 1 Hoe kan een Onschuldig kind in de W19 be fd ..roo z n van
breideld te streven naar nun eigen doel, de eigen bevrediging: Qggds iiefde en kind van mom ZUH? "\/megs,’ h. U .

- - zoo c men in
onmiddellijk korststondig genot, vergankelijk goed. Deze disnar- de richtmg Van de ,menSe]U,ke natuur, die dOOI;'l:

-. -H -- IC amei e a-
monie noemt de tneolo ie "boze be eern kneid ; boos omdat zn - >

J
9 9 J stamming is voortgeplant vanar de zondige Adam. Maar deze

uit de zonde voortkomt en tot zonde voert. I\/laar zij is niet e er - Ume .g . .. noort t t " - H

zonde zeif, want deze wordt door net doopsel uitgewist, terwul Dar is meeSta| 2-If dZeYu;?eg9thgZrtgZ?eCie,y§ed Opsnbagng (313)
-- - " - e en arin n‘ t

iedereen ervaart dat de "boze begeerlnkneid" blnrt. [oer se en Ubernaupt niet- hi] hoort tot de leer vap d K 9];
1 n e er , ie

Daarom kan men ook eigeniijk niet zeggen, dat "in iedere per- de Openbaring . _, 'uitlegt’_ ,

Sooniilke Zonde de e1"7i°"de 3'5 een Qmndtoon meetrmn (313) En ais zo’n uitieg, na moeizaam 'zoeken’ eenmaal in een plecntige \

Met de toon gaat net als met de gestalte. Na net doopsel is de vorklaring is vastgeiegd, dan noeft men geen andere meer te
erfzonde weg, als zonde volledig uitgewist, als scnuld vergeven Z°e|<eU; Want de onteilbare zekerneid van zo’n verklaring berust
(DS 1515); noe zou ze dan nog meetrillen? Wat door de persoon- uiteindelijk niet op net moeizaam zoeken dat er aan voorafging
lijke zonden neentrilt en doorwerkt is de boze begeerlijkneiid, maar Op de bijstand van de neilige Geest, die Gods Kerk bij de

maar die is volgens de katnolieke leer de ertzonde niet, en zelfs 1 uitleg van de Oipenbaring en de verkiaring van de geloofswaarneid
op zicn neiemaai geen zonde. Zij is een grote last, een kruis dat ‘ niet laat dwalen. Dit geld’: natuuriijk ook voor net punt waarover
de erfzonde nalaat, maar zij is geen '0nontkomelijk' noodlot; in- net nier nu gaat. Vandaar dat onze Paus, in onze dagen, een-
tegendeel, zij bleef opdat in ons geduld ermee en onze strijd er \/Oudig en bijna woordelijk hernaalt, vvat net oecumeniscn Con-
tegen, onze lietde tot net néégste Goed opnieuw zou doorbreken cilie van Trente al eeuwen geleden voor altijd neeft uitgemaaiktz

en beproetd Worden (DS 1515). Zij kan net ons zeer moeilijk rna- "dat de zonde van de eerste mens op al zijn nakomelingen over~

ken, maar men benoeft niet te bezwijken; men kan ook dapper gaat, niet door navoiging, maar door afstamming” (Toespraak van
strijden en overwinnen. Zij vernedert ons, maar mag ons niet ont- 11- 7- '66; AAS ’66, p. 654).
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Wét wordt nu "voortgeplant door afstamming"? - De 'menselijke 
natuur' met alles wat ermee verbonden is, in casu het gemis, de 
beroving die haar aankleeft. Daarom noemden de theologen de 
erfzonde een "zonde van de natuur". Deze uitdrukking staat niet 
in de canon van Trente DS1513), maar ze volgt eruit en geeft met 
één enkel woord op moeilijk te verbeteren wijze aan: 1. dat de 
erfzonde geen 'persoonlijke' zonde is, d.w.z. geen zonde die door 
ieder van ons persoonlijk bedreven wordt; 2. waarOm de erfzonde 
algemeen is en zonder enige uitzondering ieder mensenkind be-
smet, waar en wanneer het ook ter wereld komt, of het uit goede 
of slechte, arme of rijke, blanke, rode of zwarte ouders geboren 
wordt, allen die dus bij zo grote en talrijke onderlinge verschillen 
alleen nog maar hierin overeenkomen, dat ze 'mensen' zijn (alleen 
Maria werd ervoor "behoed", anders had ook zij haar meegekre-
gen). Uit deze strikte algemeenheid blijkt dus, dat de erfzonde 
inderdaad een smet is van de menselijke natuur, een beroving die 
met de natuur meekomt: wie door geboorte de menselijke natuur 
ontvangt, gaat het leven in zonder genade, verstoken van godde-
lijk leven. 

2. Hoe komt dat nu, dat de menselijke natuur daarvan beroofd is? 
- Omdat God de gave vanheiligheid en gerechtigheid niet voor 
één persoon bedoeld had, maar ook voor zijn kinderen en al zijn 
nakomelingen, voor alle mensen. De adel zou overgaan op allen, 
zoals nu de smet. De voorvader zondigde, verzette zich tegen 
God, en deze persoonlijke zonde beroofde uiteraard de natuur in 
hem van Gods gave; en die beroofde natuur, die hij doorgaf, 
maakt nu voortaan dat elke persoon, die haar ontvangt, het godde-
lijk leven mist. Dat is de trieste situatie van ieder nieuw mensen-
kind. 
Iets dergelijks komt trouwens herhaaldelijk ook in de zuiver na-
tuurlijke en maatschappelijke orde voor. Er zijn talloze mensen 
die, zonder persoonlijk ook maar iets misdaan te hebben en uit-
sluitend omdat zij tot een bepaald geslacht, een bepaalde familie 
of kaste of 'klasse, ras of volk, politieke partij, godsdienst of reli-
gieuze orde behoren, van bepaalde voorrechten of zelfs van rech-
ten beroofd zijn: bv. een paria in Indië, een jood vaak in bepaalde 
landen, een neger in Zuid-Afrika, een communist in Spanje, een 
Jezuïet in Zwitserland, Otto van Habsburg mag niet meer In Oos-
stenrijk komen en Vittorio mag niet eens boven Napels vliegen, 

enz. Het gaat er nu niet om, of dat terecht of ten onrechte ge-
beurt; maar om te laten zien dat het ook in de natuurlijke orde en 
ook heden ten dage nog heel dikwijls voorkomt en heel gewoon 
gevonden wordt. Dit zijn natuurlijk maar vergelijkingen, en elke 
vergelijking gaat mank. Want een Jezuïet is niet in staat van zonde, 
nu hij in Zwitserland niet preken en vooral geen college geven 
mag; en hetzelfde geldt van de andere voorbeelden. Maar wij 
zijn wel in staat van zonde, d.w.z. beroofd van genade en heilig-
heid, omdat we tot het menselijk geslacht behoren en onze na-
tuur ontvangen van een verre voorvader, die zijn kostbaarste titel 
en zijn grootste rijkdom, het kinderschap Gods en Gods genade, 
verbeurd heeft. 

Vicaris-generaal Mgr. H. Ernst heeft het tijdschrift "Wij in 

huwelijk en gezin" medegedeeld, dat Mgr. De Vet en hijzelf 

de tijd gekomen achten om de censuur op genoemd tijdschrift 
niet meer uit te oefenen. 

De redactie van "Wij" ziet daarin een bewijs van vertrouwen. 
In het april-nummer vervolgt dr. P. Dupuis zijn geïllustreerde 
uiteenzetting over de techniek der voorbehoedmiddelen. Hoe 

snel de wereld vooruitgaat, daarop wijst de redactie met de 
mededeling, dat 17 jaar geleden dezelfde Dupuis in haar bloed-
eigen "Wij" nog werd afgemaakt. 

Prof. dr, Jos Smits van Waesberghe S.J., voorzitter van de 

Gregoriusvereniging, ontving in februari van de kardinaal een 
schriftelijke mededeling, dat zijn lidmaatschap van de Neder-

landse commissie voor liturgie beëindigd was - en als ex-lid 

kan hij ook geen plaats meer bedingen als adviseur van het 
Pastoraal Concilie. 

Prof. Smits van Waesberghe "speelt nu niet langer mee" en 

neemt nu ook zijn ontslag als voorzitter van de Gregorius-
vereniging . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
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Wat wordt nu "voortgeplant door afstamming"? ~ De ’men~selijke enz. Het "
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3. Maar waarom is dit dan wel zonde in ons? Hoe kan men nu in 
zonde zijn door de schuld van een ander? door afstamming, alleen 
al door geboorte, zonder dat men zelf ook maar één vrije daad 
gesteld heeft en zelfs vóórdat men in staat is een echte vrije keus 
te doen? Zonde moet vrijwillig zijn, anders is het geen zonde, en 
het pasgeboren kind kan nog niet eens willen, laat staan in volle 
vrijheid willen! - Inderdaad! daarom kan de erfzonde ook geen 
zonde zijn van eigen vrije wil, van de wil dus van degeen die 
de menselijke natuur ontvangt. Dan blijft er alleen nog maar over 
dat zij vrijwillig is krachtens de wil van degeen die de menselijke 
natuur déergaf, dus door de wil van die verre voorvader, die Gods 
gave vrijwillig verspeelde. Daarom Is ook de erfzonde, in Ons, 
de minste zonde omdat ze het minst vrijwillig is. Maar ze is helaas 
de beroving van bovennatuurlijk leven en daarom is ze zo erg, 
ook voor ons. Want zonder goddelijk leven kan geen sterveling 
zijn einddoel, zijn geluk bereiken, omdat God, het laatste Doel, zo 
volmaakt, zo groot, zo heilig is, dat Hij bet eerst zichzelf bemint, 
en de mens alleen voor zover hij in Zijn eigen Zoon is ingelijfd en 
"Christus heeft aangetrokken" (Rom. 13,14). Dat gebeurt in het 
doopsel. 
Om dus de 'zondigheid' van de erfzonde enigszins te begrijpen, 
moet men steeds goed vasthouden, dat zij geen zonde is in de 
zin van een zondige daad die door ieder van ons persoonlijk zou 
bedreven worden; maar in de zin van een zondige toestand-waar-
in ieder van ons zich door geboorte bevindt. Ieder mensenkind 
komt ter wereld in staat van zonde, omdat hij bij zijn geboorte 
Gods genade mist, beroofd is van heiligheid, verstoken van Gods 
vriendschap en kindschap. 

4. Wie is nu uiteindelijk de schuldige daarvan? - De beroving, 
zoals gezegd, komt met de natuur mee. De menselijke natuur 
krijgt iedere nieuwe mens van zijn ouders maar die hebben haar 
ook weer van hun ouders. Zo moeten wij dus, om de grote schul-
dige te vinden, steeds verder terug in het verleden naar de stam-
veder uit wie alle mensen voortkomen. Dit leert dan ook de Kerk, 
en dat vertelt de heilige Schrift in het Paradijsverhaal. Als dus de 
samenstellers van de N.K. menen dat dit onvergetelijk verhaal 
als beschrijving van het begin (308), ook van het begin van de 
zonde, moet vervangen worden door een andere beschrijving dan 
moet het nieuwe verhaal, eventueel zonder slang en appel, toch 
in ieder geval laten zien, dat er een zonde bedreven is in het be-
gin van de mensheid. 

Tot zover, onvolkomen weergegeven en met excuus voor de 'kin-
derachtige' methode van vraag en antwoord, het wezenlijke van 
de katholieke leer over de erfzonde. Dit had dan ook, zo niet naar • 
de vorm, althans naar de inhoud, te de N.K. moeten staan. 

5. Waarom staat het er dan niet in? - Alweer een vraag en weer 
een antwoord. Omdat de samenstellers met een probleem zaten, 
of eigenlijk niet met een actueel en urgent probleem, maar met 
Iets dat misschien ooit een probleem zou kunnen worden, m.a.w. 
met een hypothetisch probleem. Doordat de erfzonde, volgens de 
Kerk, zich voortplant niet door navolging, maar door afstamming, 
kwam zoeven voor ons, onvermijdelijk, de vraag op naar het be-
gin. De N.K. stelt die vraag ook wel (309), maar meer als de vraag 
naar het begin van de zonde in het algemeen, en geeft dan ook dit 
algemene antwoord dat eigenlijk geen antwoord is: "het heeft 
'iets' met vrijheid te maken" (310). En hoe: zonder vrijheid geen 
zonde. Maar verder "kunnen wij over het begin eigenlijk niets 
zeggen" (316), "omdat het voor ons niet helder is" (317). "Ons 
wereldbeeld is ... dynamisch. Dit nu betekent dat niet het begin, 
maar het verloop en de voleinding de echte verklaring bevatten . 
Het begin is dus minder belangrijk voor ons dan vroeger. Ook wat 
de zonde betreft...'-  (309). 

Voor de Kerk daarentegen is het begin, ondanks ons veranderd 
wereldbeeld, nog altijd enorm belangrijk, en "geen theorie zal 
u aanvaardbaar lijken ... als zij de ongehoorzaamheid van Adam, 
de universele stamvader, niet van beslissend belang houdt voor 
het lot van de mensheid" (Toespraak van .11, 7. '66, AAS '66 p. 
654). En de Paus vervolgt: "Uitdrukkelijk wijst de Pastorale Con-
stitutie over de Kerk In de wereld van deze tijd (I,n.13) in de zonde 
van de eerste mens de voornaamste -bron aan van de zedelijke 
wanorde, die in de mensheid heerst". Deze zonde aan het be-
gin is dus niet de enige bron van alle ellende, maar wel de eerste 
en daarom ook "de voornaamste", omdat ze de bron is van alle 
andere bronnen. 

Doch voor de samenstellers van de N.K. is -de zonde "aan het 
begin van de mensheid" (313) minder belangrijk, blijkbaar van-
wege de volgende hypothetische moeilijkheid. Stel u voor dat 
alle mensen niet van Adam afstemmen, maar dat er door een 
eigenaardige loop van de evolutie op verschillende, uit elkaar lig-
gende punten van de aarde, meer "eerste mensen" zouden ont- 
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staan zijn. Dit heet "polygenisme". Dan stelt men zich "de vraag 
omtrent een al of niet bijzondere rol van de eerste mens(en)" 
(De Tijd, 17.12.66). Want alle mensen worden met de erfzonde ge-
boren en krijgen haar door afstamming; hoe kan dat, als zij niet 
allen van eenzelfde Adam afstammen? - Dan zijn er verschillende 
meer of minder bevredigende oplossingen; bv. ook die andere 
stamvaders hebben gezondigd, zodat hun zonde dan niet "nume-
riek dezelfde" (I.c.) is als die van Adam, maar wel, juist als de 
zijne, op hun eigen afstammeling is overgegaan; Of Adam heeft 
het, niet door afstamming maar op een andere manier ook voor 
die andere stamvaders verkorven; óf die andere 'eerste mensen' 
zijn generaties lang zeer primitief gebleven, als kleine kinderen 
die nog geen echte zonde kunnen doen; en toen zij er eindelijk 
rijp voor waren, had Adam de wonderlijke evolutie, die op god-
delijk leven moest uitlopen, inmiddels al geblokkeerd of doen 
scheeflopen; enz. 
Maar deze oplossingen doen hier niet ter zake, want die staan 
niet in de N.K. De oplossing van de N.K. Is de eenvoudigste van 
alle, de meest radicale en ook de meest onhoudbare, want zij be-
staat hierin, dat de erfzonde met Adam "niets bijzonders" te ma-
ken heeft, want Adam is eenvoudig "de mens, Iedere mens" en 
"de zonde die besmet, wordt niet bedreven door ene Adam aan 
het begin van de mensheid", maar door ieder mens, door alle 
mensen, ook door ons; het is "de zonde van de wereld" (313). -

De gedachtengang is dan in 't kort deze: Hypothese: het polyge-
nisme - dan mag Adam wel blijven, maar géén bijzondere rol spe-
len - zijn collega's evenmin - men kan die vraag eventueel open-
laten - maar dan ook géén bijzondere betekenis toeschrijven aan 
een éérste zonde - het begin is trouwens minder belangrijk - de 
'zonde die besmet', dat is elke zonde van iedere mens - wijzelf 
doen ook mee, net zo goed - dus de erfzonde? dat is 'de zonde 
van de wereld'. 
Hierboven (sub A.2) werd reeds aangetoond waarom dat niet kan. 
Daaraan moet nu nog het volgende worden toegevoegd. Van het 
polygenisme zei Plus XII zeer voorzichtig, niet dat het met het 
dogma niet overeenstemt, maar dat nog niet gebleken was hoe 
het er wel mee overeenstemt (DS 3897). Paulus VI herhaalt een-
voudig, dat het nog steeds niet bewezen is (AAS '66 p. 654) en 
iedere, ook de meest progressieve wetenschapsbeoefenaar zal het 
daarmee volmondig eens zijn. Het is zelfs de vraag of het ooit be-
wezen zal kunnen worden. Als er in Australië een beest gevonden 

wordt dat ook in Zuid-Amerika voorkomt, is de wetenschap er 
direkt bij met te zeggen, dat dat niet hoeft te verwonderen, om-
dat Australié niet altijd de afgesloten wereld was die het nu is 
en er heel vroeger verbindingen waren tussen de continenten, 
die er nu niet meer zijn. Waarom zou er dan, als het om de mens 
gaat, nog maar één mogelijke oplossing zijn: polygenisme? Mis-
schien wordt er vandaag of morgen weer een nieuw, Ik bedoel 
nog weer ouder skelet gevonden dat alle vorige theoriën nog 
weer eens omver... (werpt) en ook het polygenisme weer doet 
wankelen. 

Hoe dit ook zij, waarom het hier en nu gaat, is dat het polygenis-
me vooralsong een loutere hypothese is, en iedere beoefenaar 
van de wetenschap, zelfs iedere eerstejaars, weet dat het funda-
mentele wet is in de wetenschap, dat men met een hypothese 
niet mag omgaan alsof ze reeds een zekerheid of een doorslaand 
bewezen conclusie was. Dat doet Prof. Schoonenberg, terwille 
van het hypothetisch polygenisme zet hij zonder blikken of blo-
zen een nieuwe theorie over de erfzonde in elkaar, die het dogma, 
zoals de Kerk het ons voorhoudt, volledig uitholt. Op Thomas 
wordt wel eens meewarig neergezien, omdat hij bouwen moest 
op stallingen die de behoeftige natuurwetenschap van de middel-
eeuwen voor bewezen hield; nu bouwt men een hele theorie over 
een geloofsartikel op een stelling waarvan men pertinent 
weet dat ze niet bewezen en een pure hyypothese is. Wat is er-
ger? 

En het ergst is, dat die theorie, voorbarig, meteen maar in de N.K. 
gezet wordt, die intussen in drie of vierhonderdduizend exem-
plaren onder de goedgelovigen verspreid is. Het is zo jammer 
voor het vele gbede, niet zelden sublieme, dat er in de N.K. staat 
en dat ook ik graag erken, oprecht bewonder en waarvoor ik 
dankbaar ben. Maar da kan niet. Dit is niet verantwoord, noch 
te.v. het geloof, noch t.o.v. de wetenschap. Ook anderen hebben 
reeds oplossingen voorgeslagen voor het geval dat het polygenis-
me zou worden bewezen; maar zij wijzen er uitdrukkelijk op, dat 
hun oplossingen voorlopig even hypothetisch zijn als het poly-
genisme waarvan ze uitgaan. Een man van wetenschap die objec-
tief wil zijn, behoort dit nl. uitdrukkelijk te zeggen. De N.K. zegt 
daarvan niets; hij "verkondigt" eenvoudig, alsof het zo was en 
anders niet. 
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de|Uk 19‘/en moest Uitmpeni inmiddels 9| 9eb|0‘|<kee*'d of doe“ van do wetenschap, zelfs iedere eerstejaars, vveet dat het funda-
scheeflopen; enz. mentele vvet is in de vvetenschap, dat men met een hypothese
I\/Iaar deze oplossingen doen hier niet ter zake, want die staan ~ met mag omgaan alsof ze reeds een Zekerhejd of een dOO,»S|aand

niet in de I\l.K. De oplossing van de N.K. is de eenvoudigste van bewezen conclusie was. Dat doet Prof. Schoonenberg: terwilie
alle, de meest radicale en ook de meest onhoudbare, want zij be- van het hypothetisch poiygenisme zet hij zonder blikken of blo-
staat hierin, dat de erfzonde met Adam "niets bijzonders” te ma- i zen een nieuwe theorie over de erfzonde in elkaar, die het dogma,
ken heeft, want Adam is eenvoudig "de mens, iedere mens" en i zoals de Kerk het one voorhoudt, volledig uitholt. Op Thomas
"ids zonde die besmet, wordt niet bedreven door ene Adam aan wordt Wei eens meewarig neergezien, omdat hi] bouwen moest
het begin van de mensheid", maar door ieder mens, door alle op steiiingen die de behoeftige natuurvvetenschap van de nniddel-
mensen, ook door ons; het is "de zonde van de wereld" (313). - I eeuwen voor bewezen hield; nu bouvvt men een hsle thegrie Over

De gedachtengang is dan in ’t kort deze; Hypothese: het poIyge- een 9e1°°'*‘$a_Yvtik91 OP een $'E9Hin9 W33“/an men Pertinent
nisme - dan mag Adam wel blijven, maar géen bijzondere rol spe— ‘Neat dat Z9 met bewezen en een Pure hyypothese i$- V\/at is er-
ien - zijn ool|ega's evenmin - men kan die vraag eventueei open- 99*?

iaten - maar dan ook géén bijzondere betekenis toeschrijven aan En het ergst is, dat die theorie, voorbarig, meteen maar in de N.K.
een éérste zonde - het begin is trouwens minder belangrijk - de gezet vvordt, die intussen in drie of vierhonderdduizend exem-
'zonde die besmet‘, dat is elke zonde van iedere mens - wijzeif plaren onder de goedgelovigen verspreid is. Het is zo jammer
doen ook mee, net zo goed - dus de erfzonde? dat is 'de zonde voor het vele gbede, niet zelden sublieme, dat er in de N.K. staat
van de wereld'. I en dat ook ik graag erken, oprecht bewonder en waarvoor ik

H i

Hierboven (Sub A2) Werd reeds aangetoond Waarom dat met kan_ dankbaar ben. I\/laar diit kan met. Di’: is niet verantwoord, noch
Daaraan moet nu nog het volgende Worden toegevoegd. Van het t-e-V- het 991001“, “Och T-0-\/- 0'9 WeTe"$ChaF>- QOK afidere heibben
pol genisme zei Pius Xll zeer voorzichtig, niet dat het met het Feeds Oplossmgen \/OOF9e$7a9en YQQF het 9e‘\/6' dat het POIYQEWS"Y
dogma niet overeenstemt, maar dat nog niet gebleken was hoe ge 2°“ Worden bewezen? maar ZU WUZen er U1tdTUkk€‘|IJk op, dat
het er we! mee overeenstemt (DS 3897). Paulus VI herhaait een- U'"'_ Qplossingen \/O°F]_0Pi9 eve" hypothetisch ZU" 31$ het POW"
voudig, dat het nog steeds niet bewezen is (AAS '66 p. 654) en i3_eP'$'T"e Waagin Z9 Ultgaall Een man Van Wefenschap die Objec-
iedere, ook de meest progressieve wetenschapsbeoefenaar zal het I '6 W‘ Z'J'_"» 9 dit ""- _Uitd"U‘kke|iJk te Ze99e"- De N-K Zegt
daarmee volmondig eens zijn. Het is zelfs de vraag of het ooit be- dag“/an “lets; hU \/efkndlgt eenvoudig, alsof het zo was en

wezen zal kunnen Worden. Ais er in Australié een beest gevonden ' an ers met ’
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Een ding is zeker: •ook al zou de wetenschap er ooit in slagen 
het begin te achterhalen, en uitmaken dat het toen geen monoge-
isme maar polygenisme geweest is, het mysterie zal altijd het-
zelfde blijven, even groot, en eerder nog groter. De erfzonde is 
tenslotte geen mysterie omdat het begin zo ver achter ons ligt 
en onze fossielen nog niet toereikend zijn; ze is een mysterie 
omdat wij nooit zullen kunnen begrijpen waarom dit pasgeboren 
kind, en ieder mensenkind al was het nog in de schoot van zijn 
moeder, Gods welbehagen en Zijn genade niet heeft, vanwege de 
zonde van een verre stamvader. Als het mysterie is, kunnen wij 
met vereende krachten proberen. zo diep mogelijk erin door te 
dringen en het zover mogelijk te verklaren, maar al van te voren 
erin berustend, dat we het niet kunnen begrijppen- en het gewillig 
moeten geloven. Maar els het dan ook een geloofs-waarheld is, 
komt het er ten zeerste opeen, dat we het intact bewaren, het zo 
exact mogelijk formuleren, de leer van de Kerk steeds goed voor 
ogen houden en ze niet weginterpreteren. 

"Het klinkt vreemd; schuldig zijn zonder dat je daar iets aan 
kunt doen" (306). ka, Anne Blaman, dit is het! Want dit is nu juist 
het geval met pasgeboren kinderen. Hier moeten we dus zoeken 
want hier staan wij zuiver en alleen, niet afgeleid door latere com-
plicaties, door nare ervaringen en akelige gevolgen, voor het don-
ker en ondoorgrondelijk mysterie van de erfzonde. Schuldig, zon-
der dat je daar zelf iets aan doen kunt! Wat kunnen wij daaop 
zeggen? Hierop is maar één antwoord: God heeft dat blijkbaar zo 
gewild (niet de zonde, natuurlijk, maar dat Zijn goddelijke gave 
van de stamvader op al zijn nakomelingen zou overgaan, wat door 
de eerste zonde werd verijdeld); immers, de Kerk leert het, steu-
nend op de Openbaring: "Zoals door de ongehoorzaamheid van 
één mens aldie velen tot zondaars zijn geworden, zo zullen ook 
door de gehoorzaamheid van Eén al die velen gerechtvaardigt 
worden" (Rom. 5, 19). 

"Op het eerste gezicht lijkt het of Paulus in deze passage vooral 
de nadruk wil leggen op het feit dat door één mens de zonde in de 
wereld is gekomen. Maar dit echoën van het woord 'een'... is 
(weer) een literaire vorm" (308). Voor Paus Paulus is het echter 
geen literaire vorm, maar betekent het wel degelijk: zoals de 
zonde overgaat op allen die in Adam geboren werden, zo gaat ook 
Gods genade over op allen die in Christus worden herboren. Zo-
dat "wij in de nieuwe Adam, Christus, bevestigd en belicht zien, 
wat er in de éérste Adam is gebeurd en zich blijft herhalen in zijn 

nakomelingen, dat nl. zoals Paulus schreef, door de gerechtigheid 
van Eén, Christus Jezus, over alle mensen rechtvaardiging komt, 
zoals door de val van één over alle mensen verdoemenis gekomen 
is" (Rom. 5, 18. AAS '66, p. 651). En de Paus citeert dan Vanee-
n= II dat er eveneens op wijst "hoe alleen in het mysterie van 
het vleesgeworden Woord het mysterie van de mens naar waar- 
heid oplicht 	Christus, de nieuwe Adem, openbaart de mens 
volledig aan zichzelf en maakt hem zijn hoogste roeping bekend .. 
Hij gaf aan Adams kinderen. Gods gelijkenis die door de eerste 
zonde misvormd was, terug...." (Pastorale Constitutie over de 
Kerk in de wereld van deze tijd, I, n.22). 
Ons geslacht heeft Gods vriendschap verloren door een zonde 

aan het begin, en is voorwerp van Zijn toorn. Het is•een somber, 
bedroevend mysterie, maar het is geloofsgeheim, en er is geen 
reden tot vertwijfeling. Buigen wij het hoofd, gelovig, deemoedig, 
gelaten; dankbaar dat we vanaf de drempel van ons leven weer 
Gods kinderen mochten worden; getroost in het leed dat bleef, 
gesterkt door Zijn genade in het getob met onze innerlijke ver-
deeldheid; indachtig dat we tot in onze meest persoonlijke mise-
rie en ons geheimste verdriet, in "Christus Licht" mogen zingen: 
o felix culpa... I 

Als ik lees wat de N.K. over de erfzonde en enkele "hoofdzonden" 
schrijft, ken ik mijn eigen geloof niet meer terug; als ik de toe-
spraak van de Paus - en alles wat de Paus zegt - lees, voel ik mij 
goddank weer helemaal thuis. Soms zeggen beiden, bijna met de-
zelfde woorden, precies het tegenovergestelde: geen bijzondere 
betekenis voor de eerste zonde (309), en de Paus: die was be-
slissend voor het lot van de mensheid; geen bijzondere rol van 
de eerste mens (De Tijd,l.c.), en de Paus: de zonde, waaruit zo-
veel kwaad voor de mensheid is voortgevloeid, is voor alles de 
ongehoorzaamheid "van de eerste mens" (AAS '66, p. 654). Waar 
moet de goegemeente nu heen? In het Hoger Katholiek Instituut 
zal men wel zeggen: maar lieve hemell die woorden van de Paus 
voor een groepje van twaalf mensen zijn toch geen uitspraak ex 
cathedra! - Soitl zijn die van de N.K. en/of Prof. Schoonenberg 
het soms wel? Ook niet? dan luister ik liever naar de Paus. 
"Waar ons te wenden als er verdeeldheid in de kerk 	zou be- 
staan"? (431) "De speciale taak van de bisschop van Rome is de-
zelfde als die van Petrus: de kerk bijeenhouden, haar in eenheid 

36 
37 

Een ding is zeker: *ool< al zou de wetensohap er ooit in slagen
het begin te achterhalen, en uitmaken dat het toen geen monoge- nakomelingen, dat nl. zoals Paulus schreef, door de gerechtigheid

I . t h t t . I ]t..d het n van Een, Christus Jezus, over alle mensen rechtvaardiging komt,isme maar po yQ6|'liSm€ gewees is, e mys ene za a g -
zelfde blijven even groot en eerder nog groter De erfzonde is zoals door de val van eén over alle mensen verdoemenis gskomen
tenslotte geen mysterie oimdat het begin zo ver achter ons ligt is" (Rom 5’ 18' AAS 66’ p‘ 991)',,En de F,>€fiuS_Citeert dam \_/mica‘

num ll dat er eveneens op wust hoe alleen in het mysterie vanen onze fossielen nog niet toereikend zijn; ze is een mysterie
omdat wij nooit zullen kunnen begrijpen waarom dit pasgeboren
kind, en ieder mensenkind al was het nog in de schoot van zijn

het vleesgeworden Woord het mysterie van de mens naar waar-
heid oplicht. .. Christus, de nieuwe Adam, openbaart cle mens

lid" ‘h if kth " h t ' bk d..moeder, Gods welbehagen en Zijn genade niet heeft, vanwege de 1 e ifg aanzg Ze keindmaa Ge‘? Z‘J“}_,k°°9S eiozpmg 9 en
zonde van een verre stamvader. Als het mysterie is, kunnen wij U 99 a_an ams m ere“ OHS 99 U ems die 909 de eersie
met vereende krachten proberen. zo diep mogelijk erin door te zonde misvormd was, terug.... (Pastorale Constitutie over de

ii . ..
dringen en het zover mogelijk te verklaren, maar al van te voren . Kerk in de Wereid Van deze t_'—id' I‘ 922)‘
erin berustend, dat we het niet kunnen begrijppen-en het gewillig
moeten geloven. l\/laar als het dan ook een geloofs-waarheid is,
komt het er ten zeerste opaan, dat we het intact bewaren, het zo ‘i aan het begin, en is \/°°i\ri/eip \/an ZU" i00iTi- Hei is een Sombei, l

Ons geslacht heeft Gods vriendschap verloren door een zonde
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Ogen houden en ze met Weginterprete,-en_ reden tot vertwijfeling. Buigen wij het hoofd, gelovig, deemoedig,

"l-let klinkt vreemd; schuldig zijn zonder dat je daar lets aan geIaten- dankbaar dat we vanaf de drem-pel van ons leven weer
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plicaties, door nare ervaringen en akelige gevolgen, voor het don-
ker en ondoorgrondelijk mysterie van de erfzonde. Schuldig, zon-
der dat je daar zelf iets aan doen kunt! Wat kunnen wij daaop
zeggen? Hierop is maar een antwoord: God heeft dat blijkbaar zo
gewild (niet de zonde, natuurlijk, maar dat Zijn goddelijke gave
van de stamivader op al zijn nakomelingen zou overgaan, wat door
de eerste zonde werd verijdeld); immers, de Kerk leert het, steu-
nend op de Openbaring: ”Zoals door de ongehoorzaamheid van
een mens aldie velen tot zonclaars zijn geworden, zo zullen ook
door de gehoorzaamheid van Eén al die velen gerechtvaardiigt
worden" (Rom. 5, 19).

"Op het eerste gezicht lijkt het of Paulus in deze passage vooral
de nadruk wil leggen op het felt dat door een rnens de zonde in de
wereld is gekornen. Maar dit echoen van het woord ’een' . .. is
(weer) een literaire vorm” (308). Voor Paus Paulus is het echiter
geen literaire vorm, maar betekent het wel degelijkz zoals de
zonde overgaat op alien die in Adam geboren worden, zo gaat ook
Gods genade over op alien die in Christus worden herboren. Zo-
clat "wij in de nieuwe Aclam, Christus, bevestigd en belicht zien,
wat er in de eérste Adam is gebeurd en zich blijft herhalen in zijn
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rie en ons geheimsce verdriet, in Christus Lioht mogen zingen:
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Als ik lees wat cle N.K. over cle erfzonde en enkele “hoofdzonden”
schrijft, ken ik mijn eigen geloof niet meer terug; als ik de toe-
spraak van de Paus - en alles wat ole Paus zegt - lees, voel ik mij
goddank weer helemaal thuis. Soms zeggen beiden, bijna met de-
zelfde woorden, precies het tegenovergestelde: geen bijzondere ii

betekenis voor de eerste zonde (309), en de Paus: die was be
slissencl voor het lot van de mensheid; geen bijzondere rol van
de eerste mens (De Tijd,|.c.), en de Paus; de zonde, waaruit zo-
veel kwaad voor de rnensiheid is voortgevloeid, is voor alles de
ongehoorzaamheid "van de eerste mens” (AAS ’66, p. 654). Waar
moet de goegemeente nu heen? ln het Hoger Katholiek lnstituut
zal men wel zeggen: maar lieve hemell die woorden van de Paus
voor een groepje van twaalf mensen zijn toch geen uitspraak ex
cathedral - Soit! zijn die van de N.K. en/of Prof. Sohoonenberg
het soms wel? Ook niet? dan luister ik liever naar de Paus.
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staan“? (431) "De speciale taak van de bisschop van Home is de-
zelfde als die van Petrus: de kerk bijeenhouden, haar in eenheid



.. ,, ,, .. . ,, later kwam dan Marx en dat het ook nog wel 50 jaar zal duren
van bemden en [even bewaren (432) HU '3 de bake“ (433)' ' eer het z.g. ”d0gma” tegen de voorbehoedmiddelen vervallen zal
Hoe vvaar, hoe kostbaar, maar daar moeten dan de "samenstel|ers” Worden verklaardq
ook zélf van overtuigd zijn, ‘en ernaar handelen, allemaal; en als
zij ole Nederlandse katholieken niet uiteen vvillen scheuren zouden e min of meet imensieve samnwerking tussen N_V_s_H_ en de

ZU er goed aan doen eens rustig re beidenken’ dat er n09 amid iaatholieke bureaus voor huwelijk en gezin - in deze laatste Wordt
een behoorlijtk aanial dat maar liever gem/oon~kathoIiek, dat is him. en daar al ijverig met N_V_S_H__materiaa1 gewerkt zal,
roonns-kathohek bhprt, In de overtuiging, gestaafd door de geschie_ met Op de achtergmnd de benoeming van een Vooraanstaand
denzs, dat takken che zxch los maken van ole stam tensiotte ver- priest“ en een dim leek in topfunces Van de N_V_S_H_ wel Op
dorren. Ubi Patrus, ibi Ecclesia. een algehele fusie uitdmaien?
Fnbourg Palmzondag '67 De feestredenaar tijdens het jubileum van de N.V.S.H., een jaar

of 5 geleden, prof. Ruygers, had een vooruitziende blik, toen hij
daar kond deed, dat ”wij” - de katholieken - en de N.V.S.H. niet
zo ver van elkaar staan als wij wel denken. . . . .

Wie fer toelichting van het een en ander Wat sexuele gezelligheidN, S, wil. bezoeke eens een sex-soos onder auspicién van de N.V.S.H.,
waarvan een markant verslag staat in het april-nummer van
M 67, een progressieve-jeugd-uitgave van het Missie-seminarie

De meest opzienbare benoeming is wel die van de ex-Jesuit, van de paters van Mariann-Hill, Venray. Er Werd op die soos
N. van Hees, thans priester van het Bossche Bisdom, tot ho0fd- o.a. een ”sex0-mime” opgevoerd, een beschrijving of zelfs aan-
rezlaeteur van het orgaan van de Nederl. Vereniging voor Sexuele duiding waarvan, wij onze lezers zullen besparen, maar die door
Hervorming, dat onder de titel ”Verstandig Ouderschap” al vele de eerwaarde paters blijkbaar met plezier aan het jonge volkje
jaren iaet condoom en soertgelijke attributen, propageert. werd venrgelegd.
Genoernde vereniging zat financieel nogal in de knel, omdat de
verkoep van haar ”middelen” zeer ”0ngunstig be'1'nv10ed” werd
dear het nieuwe ”middel”, de pil. Z0 ken men lezen, dat alleen Wij hebben de heer Nicolaas van Hees, pr., jaren terug, als goed-
a1 de afdeling Noord-Holland over 1966 een verlies boekte van heilig man, met mijter, op een vijfde december, eens in ons
meer dan f 140.000.--, hoofdzakelijk tengevolge van deze vermin- huis mogen entvangen; hij was toen - echt waar - zeer hees van
derde omzet. de vele bissehoppelijke reprimandes die hij achter elkaar in vele
Maar als binnenkort een wetje wordt aangenomen, dat de ver- gezinnen had uitgedeeld; er is altijd toch nog een kleine hoop,
koep niet meer strafbaar stelt en er bovendien belangrijke sub- dat hij vanuit Den Bosch nu zelf een milde reprimande
sidies uit staafzs- en provinciale kassen gegeven Worden om jan krijgt, een zacht verwijt, dat hij dit, zelfs met de Nieuwe Kate-
en alleman goed voor te lichten over het gebruik der ”middelen” chismus als dekking, toch echt niet had moeten doenz in het con-
- is de financiéle pijn achter de rug. En de nieuwe benoemingen dominium Mevr. Zeldenrust - Van Zelst - Van Hees valt het
getuigen van een actieve, tactische aanpak. Behalve N. van Hees, collarium - dat Van I-lees pr. voorzover Wij weten met door de
priesaer van het Bossche Bisdom. is ook mr. v. Zelst benoemd, stropdas heeft vervangen - te veel uit de toon.
namelijk tot algemeen directeur der Vereniging. In de ter _]_ A_
zake uitgegeven pers-communiqués wordt geenszins onder stoc-
len of banken gestoken, dam hij, Van Zelst, ”belijdend kath0-
‘1ek" is - -en dat er thuis een kruvrsbeeld 1n z1]~n kamer hangt -  ;/Q//\'
en dat ”R0me voor hem héél ver is. En dat Rome ook 50 jaar V
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Kort geknoopt 

Onverdachte getuigen 	 • 	ij 

Prof. Schillebeecky heeft volgens het Dagblad v. Noord LLimburg 
van 23-3-'67 gezegd: "De massa van het gelovige volk neemt een 
min of meer afwachtende houding aan, begrijpt het allemaal nog 
niet zo goed, vooral ook niet het waarom van de veranderingen.-
Eerder zei een andere "progressieve" figuur pater dr. W. Goddijn 
OFM in "Vrij Nederland" 26-11-66: "Er is een tyrannie van de ge-
lovigen. Ze houden verdomd veel tegen. Veel mensen weten een-
voudig niet wat er aan de hand is." Ze weten het wel, als ze bv. 
de bijna wekelijkse uitspraken van paus Paulus VI lezen. Het stemt 
ons gelukkig, dat zelfs deze beide figuren van de"progressieve" 
braintrust, zij het "progresief" dialectisch moeten toegevxen, dat 
de massa van onze geloofsgenoten TROUW is. 

Paus Paulus en pater Paulus 

Er is een brochure uitgekomen: Paus Paulus en de binnenkerke-
lijke crisis" van Mgr. Graber. Pater Paulus C.P. (20 jaar missie, 2 
jaar communistische gevangenschap) heeft zich als besteladres. 
gepresenteerd. De Bazuin 24-3 spot: "Pater Paulus en de binnen-
kerkelijke crisis" En noemt Mgr. Graber "Nederlands achtste bis-
schop". Dat allemaal bij monde van pater L. v. Gelder OSA. Wij 
dachten, dat de achtste bisschop Robinson heette (van Honest to 
God). Dat kon pater van Gelder toch zeker weten! En dan de 
kritiek op de vertaling van die brochure. Tja, net toen we die kri-
tische opmerking lazen kwam er een brief binnen: "Als je naar de 
schrijver kijkt (L. v. Gelder) dan rijzen er toch wel een paar vraag-
tekens op. Want dat is dezelfde Augustijn, die het dekreet over 
de christelijke opvoeding van Vaticanum II heeft vertaald. Hoe? 
Op zodanige manier, dat via de Horstink een andere brochure 
werd uitgegeven (10e afl.) met de vraag om de vorige te ver-
nietigen. Kath. Archief deed dezer dagen hetzelfde. Als ik zo'n 
flater geslagen had, dan zou ik de eerste jaren niet meer in de 
pers durven verschijnen." 

Misplaatste aanklacht 

Voorgaande generaties krijgen ongenuanceerd de schuld van alle 
kwaads in het verleden. Het goede wordt gebagatelliseerd. Wat 
doet de generatie van onze dagen dan? Kloosters en seminaries 
ontvolken. Een wijd verbreide onverschilligheid aanmoedigen. Een 
zedelijk dieptepunt op sexueel gebied bereiken. Het geloof onder-
mijnen. En heeft zij een einde weten te maken aan oorlog, rassen-
discriminatie en honger? Niettemin toen was en nu is er veel po-
sitiefs. De hoop blijft derhalve. 

Pse u do re I ig ie 

Het zou een kniesoor zijn, die niet het waardevolle ziet in protest-
songs vnl-1 allure, in bepaalde gerechtvaardigde protestmarsen en 
voettochten. Echter elk ding heeft zijn beperkingen. Het levens-
grote gevaar is aanwezig, dat men van voettochten en protest-
marsen een surrogaat maakt voor een processie. Van happening 
een surrogaat voor de kerkelijke dienst. En van de protestsong 
een vervangingsmiddel voor het liturgisch lied. 
Als de mens geen God meer heeft, maakt hij zich goden. 

Confronteren: 

Confrontatie beoogt geen guerilla-confrontatie á la Soekarno. Con-
frontatie betekent bij ons een gewetensvolle ontmoeting tussen 
Christelijke mens en Christelijke gemeenschap met de beginselen 
van het geloof. Orthodox geloof, volgens Vaticanum II en de lijn 
van de pausen mannen en Paulus. 

Bisschoppelijke collegialitea 

Het Vaticaans Concilie heeft de bisschoppelijke collegialiteit meer 
reliëf gegeven, meer zin. Terecht en gelukkig. Wat jammer, dat 
hier en daar in de Kerk een of andere bisschop aspiraties krijgt, 
die hij onderdrukken moest. Want wat het wezenlijke van het 
pausschap uitmaakt, zal wezenlijk blijven. Ondanks die aspiraties. 
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zedelijk dieptepunt op sexueel gebied bereiken. Het geloof onder-Onverdachte getuigen ij mijnen. En heeft zij een einde weten te maken aan ooriog, rassen~

. d" ' ‘ ' h ?Noord Lumburxg lscriminatie en onger Nieittemin toen was en nu is er veel po-Prof. Schiilebeeckx heegt volgens heth ag is Sitiefa De hoop blu-ft der.ha|Ve_
van 23-3-'67 gezegd: ” e massa van e ge vl
min of meer afwachtende houding aan, begrijpt het allemaal no?

niet zo goecl, vooral ook niet het waarom van de veranderingen.
Eerder zei een andere "progressieve" guul’ Pater d"- W- Goddun Pseudoreligie
OFM in "Vrij Nederland" 26-‘I1-66: "Er is een tyranme Van de 99-
Iovigen. Ze houclen verdomd veei tegen. Veel mensen Wete €6n- Het zou een kniesoor zijn, die niet het waardevolle ziet in protest-Voudig met Wat er am de hand 13]’ Ze weten het wel, als Z6 b\/- songs van allure, in bepaalde gerechtvaardigde protestmarsen en
de bijna wekeiijkse uitspra-ken van paus Paulus VI lezen. Het aterni voettochten. Echter elk cling heeft zijn beperkingen. Het ievens-
ons gelukkig, dat zeifs deze beide figuren van de"‘DI’09Fe$$|e\/9 grote gevaar is aanwezig, dat men van voettochten en pr0test—
braintrust, zij -het "progresief" dialectisch moeten toegevxen, dai marsen een surrogaat maakt voor een processie. Van happening
de massa van onze geloofsgenoten TROUW is. een surrogaat voor de kerkelijke dienst. En van cle protestsong

een vervangingsmiddei voor het liturgiech lied.
Ais de mens geen God meer heeft, maakt hi] zich goden.

Paus Pauius en pater Pauius

Er is een brochure uitgekomen: Paus Paulus en de IbmnenkeIrke-
iijke crisis" van Mgr. Graber. Pater Pauius (20 iaar missie, 2 Confromwen:
jaar communistische gevangenschap) heeft zich als besteiadres
gepreSenteerd_ De Bazuin 24-3 spot: "Pater Paums en de b'“ne_n' Confrontatie beoogt geen guerilla-confrontatie a la Soekarno. Con-kerke.|U-ke C|<1Sis" En noemt Mgr. Grabet "Ned9F|@n‘dS achtste b'S_f frontatie betekent bij ons een gewetensvolle ontmoeting tussen
SCh0F>"- Dat allemaal bi] monde \/an Pater |-- V- Gelder OSA- WU Christelijke mens en Christelijke gemeenschap met de beginseiendaohten, dat de achtste bisschop Fi~0bin$0 heette (‘/3“ Hwest to van het geioot. Orthodox geloof, volgens Vaticanum ll en de iijn
God). Dat kon pater van Gelcler toch zeker vveten! En dan d_€ Van de pausen Joannes en pau|uS_
kritiek op de vertaling van die brochure. Tja, net teen vve die kri-
tische opmerkdng iazen kwam er een brief binnen: Als 1e naar de

schrijver kijkt (L. v. Gelder) dan rijzen er toch wel een paar vraag-
tekene op. Want dat is dezelfcle Augustijn, die het dekreet over Bisschoppeiijke coiiegiaiiteit

t

- -'\ d' V t‘ anum II heeft vertaald. Hoe?
gep Cjortiggemoapnzgf 1:5: \:/ail: 0|: llfiorstink een andere brochure Het Vaticaans Concilie heeft de bisschoppeiijke coilegialiteit meer

- - lief gegeven, meer zin. Terecht en gelukkig. Wat jammer, dat¢| ti 10 afl.) met de vraag om de vorige te veyr I’?

hviiltigeuri 922$/.e2rghi:f deed dezer dagen hetzelfde. Als ik zo n bier dear In de Kerk een Of andere blsschop a3P_l_FEiT'e$ kFU9t» ‘t

H t I en had dan zou ik de eerste jaren niet meer in de die hn onderdrukken rnoest. Want wat het wezenlnke van hetarzrdiijeangverschijnen ,. pausschap uitmaakt, zal vvezenlijk blijven. Ondanks die aspiraties.De '
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Vrije meningsuitingen binnen de Kerk ”Paus”
Daarvoor pleit pater Dr. Hulsbosch OSA in de Balm" 24-3 '5

het nog wel een vrije kwestie om vragen, dle h€’E Opperste leer“ _Q-

gezag recent correct en gezagvol beanrtwoord heeft, telkens op-

nieuw te blijven opwerpen? Dat is 999'" \/“U9 memngswtmg mew’ Z h R d t.
dat is pressie.

G67‘ g€G/C t6 8 0/C Z8,
I

Zou U het volgende onder de aandacht van Uw lezers willen
brengen, onder het motto ”Hoe hoort het eigenl1§]'k?” ?

Van vrijzinnigheid tot agnosticisme In de canon van de mis worden twee geestelijke gezagsdragers

d Ial de eerste trede OP de trap naar beneden'
lsennelijk als zodanig met name genoemd: onze Paus, Paulus,

\/rijzinnighei is vee
. heid en de eigen bisschop van het diocees, dus bijvoorbeeld voor

die tot agnosticisme leldt Ook kathoheke Vruzmmg ' Rotterdam: Martinus. Merkwa~ardig is clat men tegenwoordig
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volgens de N.V. Gooi en Sticht bidt: ”in eenheid met onze
bisschop ’Martinus, in eonheid ooh met de bisschop van Rome.
Paulus”. Een ander, ouder, mooier en beter formulier luidt:
”una cum famulo tuo Papa nostro Paulo et Antistite nostro
Martino”.
In de Nederlandse tekst wordt dus ”0nze” bisschop het eerst
genoemd. Waarom? De mogelijke opmerlcing (lat onze eigen
bisschop ons nader staat clan de Paus zou ik uitdrukkelijls
moeten tegenspreken: zoals Christus zelf ons nader staat dan \

Zijn hoogste plaatsbekleder, zo staat deze laatste als gezags-
drager ons nacler (met andere woorden: zo heeft deze laatste

Q meer gezag over ons) dan onze eigen bisschop. En waarom
wordt in de Nederlandse telcst de bisschop van Rome geen
paus meer genoemd? Blijkbaar erkent men hem nog wel als
de primus inter pares, maar niet meer als de ”papa”. de vader
van ons geloof. ‘

\\

De volkstaal is een middel tot verduidelijking van de eredienst,
maar men houde wel rekening met het gezegde: ”De vertaler

9 9

\

ix 1-on vvrracler .

Met rlunlm voor publikatie en met ole meeste hoogachting,

J. H. MAAS



”€€|’] |3|_|JmQ€®|Q Moat de kerk zich aanpassen aan de

pR|€5t€|Q|_€\/en" opvattingen en zeden van de moderne wereld?

Graag vestigen wij ole aandacht op de doorwrochte beschouwing De aanpassing de Kerk niet gebeuren’ zoals dat in
Over het pl’i6$t9TCe|ibaat Van de hulpbisschop ‘/an l-Yon’ mgr" A" de mening van verschillende gelovigen moet, nl. dat de Kerk
Ancel, onder bovenstaande titel in brochurevorm verkrijgbaar bij zich hoofdzakelijlc aanpast aan de opvattingen en de zeden van
pater Paulus, Maria Hoop, Koningshoeve. de moderne wereld. De verleiding van het ptofane leven_van

5!

?i+7§ en volgen. Het naturalisme dreigt de oorspronlcelijke 0pvat-

tegenwoordzg zs heel machtzg en velen schzjnt conformzsme
onvermijdelijk en zelfs verstandig. Wie niet solicle aan het
geloof en aan de geboden vasthoudt, veronderstelt gemakke-
lijlc, (lat het ogenblik is aangebroken, om zich aan de profane
levensopvatting aan to passen; in de stellige overtuiging, dat

55 deze beter is en dat dv clzristan zich deze moet eigen maken

ting van het christendom ta vervagen. Het relativisme, dat
alles rechtvaardigt, en allvs gvlijke waarde toekent, gaat tegen
het absolute karalcter van de christelijke grondwetten in. De
tendens om ellce inspanning on elke last uit het levenspatroon
van de mens te weren, bedreigt het christelijlc gedrag en de

]Q ascese, omdat ze als onnodig on lastig worden beschouwd
Het pvimaat mm de r ans

M ' PM PAVU,;US

Ons, die de verzoening nastreven, wordt door vele geschezden.

broeders verweten, de verzoening in de weg te staan vanwege _Q-

ere- en jurisdictieprimaat dat Christus aan de apostel Petrus

geschonken heeft en dat hebben overgeérfd.

Zeggen niet velen, dat een hereniging met de afgeschelden

Kerken veel eenvoudiger zou te realiseren, als het primaat '
1|van de Paus werd afgeschaft?

IV" v n onze breeders te willen bedenken hoe onhoudbaar 5|
‘J rage

_ Ondanks de dagelijks groeiende bezorgdheid bij de massa ge-
deze stelling is. En wel met zoze-er hnerom, dat de Katholzeke mofsgenoteny die Vouedig trouw Wensen te ZU-n aan Paus en

Kerk zonder de Paus ophoudt te zijn, wie Zij is, "war Omdai
I Concilje, zijn er geen tekenen te bespeuren, dat deze massa van

zonder het opperste, doeltreffende en besfissende herders- g ons katholieke volk op het a.s. Provinciale Concrlie aan haar

ambt van Petrus de eenheid der Kerk aan scherven valt. M
trekken komt, wat de vertegenwoordiging betreft. Recht, Iiefde,
openheid, medemenselijkheid eisen dit echter. Het moest niet

Paus PAULUS gezegd hoeven te Worden.

44 45



GEVAAR VQQR BEDRQG Het zal de smalle weg bliiven
-i- waarover de Heer sprak

Het is bekend dat de mensheid in dit tijclsgewricht zich op de
weg van grote veranderingen en ontwikkelingen bevindt, die WU houden Iwt mm" hat lief“ by de woorden
niet alleen haar uiterlijke levensvormen, maar ook haar ma-
nier van denlcen grondig doen veranderen. Haar denken, haar ganger Joannes, die spralc over ’aggiornament0’, dat is een
Cultum.’ haw gees]; warden grondig Omgewoeld, Zowel door zich aanpassnn nan de behoeften van tegenwoordig. Dit zal ons

de wetenschappelijlce, technische en sociale vooruitgang, als PTOgTam zijn an deze richtln zullen voor ogen houden.
00k door de stromingen in filosofie en politielc denken, die Maar om or nog eens op terug te lcomen, alle aanpassing van
haar binnendringen en hm” geheel doortrehkem de Kerk allv vernieuwing en verjonging bestaat niet zozeer
Dat alles brengt ooh de Kerk zelf in beweging, als wordt zij . ’ . _ _,
door de golven der bewogen De zielen der die zn een verrIJu/wring van uzterlzjhe wetten, maar veel meer zn de

Z d d verandermg van de znnerlylce gehoorzaamheid tegenoverzich aan haar hebben toevertrouwcl, sterk beinv oe oor
de denlcwijze van de moderne wereld, zozeer, dat een gevaar Christus, in /H’! nalcomen van de geboden, wel-Ice de Kerk
"GOT b94703, 1j_eTwllrring 6" dwaling Ontsmllt,‘ difahilar eigen zichzelf oplvgl; urn Christus op weg te volgen. Daarin ligt
zekerheld schynen te doen wanlizelen. Deze sltuatze I-can zelfs het gehoim mm do vernieuwing, hier ligt de ’metanoia’.
velen ertoevverleiden er de meest zonderlinge gedachtengang De kl) ii, d k k lnvk d d
op na te gaan houden zolets van als zou de Kerk zzchzelf a m '5 Um e er 6 '1] e we en mag an Oar verge”-: . . . . , _, _

Z voudlgmg van Inenzg voorschrlft en door het an de vryhezclmoeten verloochenen en heel nienwe en onvermoede evens-
vormen moeten aannemen. Leeft nog niet altijd op een ver-

'"-——-i——

van dv I.vg¢-mmmrdige christen gestelde vertrouwen verlicht
kapte manier Het modernisme van vroeger met al_ ver- wm-d,>,,,_ /,,.L “,,;ZenliJ'ke van de Christelijhe wet blijft Onaam
leidingen, die de ware werkelijkheid van de katholzeke g0cls- getast ML /H,‘ zal altijd de smalle weg bli]-van de
dienst vreemd
’En wij zouden bijna hetzelfde lcunnen zeggen t.a.v. cle dwa- Hevr sprulr.

lingen die ook zelfs binnen cle Kerk om zich heen grzjpen. = Pans PAULUS
En daaraan vallen ten prooi, die maar een stukje kennen
van de natuur en van de zending der Kerk en die niet vol-
doencle de documenten van de Goddelke Openbaring en de
uitspraken van het door Christus ingestelde leergezag in acht
nemen.’
Een kenmerk in cle geesteshouding van ale moderne mens en
van denken leidt er gemakkelijlc toe, dat h de zelcerheid
en de volheid van zi]'n wezen gaat zoeken in zijn eigen be- 1‘

wustzijn. Dat is niet zoncler gevaar, want beroemde filosofische
richtingen hebben deze vorm van geestelijke werkzaamheid
van de mens in zijn diepste trekken onderzocht en als de
hoogste geprezen, ja zelfs deze uitgeroepen tot maat en bron
van de werkelijlcheid,

Paus PA ULUS
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