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Veel nadrulclcelijker speelt de Kerk meenin cle immense pro-
blematzek: wereldvrede, menselijlc welzijn, rechtvaardigheid,
vrijheicl, naastenliefde, culturele vooruitgang.
Het is alsof de Kerk de aarde als openbaring van Gods g0_ed-

heid en lcracht heeft herontdekt, zonder tot materieaanbidding
Oorlogen zijn als berglcammen, s(.:lmi4l¢-u .\~Immugvl;ieclen te vervallen.
in de tijcl. lVI.l [even aan deze zijde van, (Iv H‘uI1'r.\'1'/Ivicllng.
In dvze dervvmliu van, do laatste lwlfl; nun (Iv .‘.’(h~ vvu-w, '
schuimt on bruisl lzvt van stroomversnvllingr-u. /rollmn
en water-1mII¢-n. ml /r/imlv, levensgevaarlijIn- Ir/i;>/rm. l)v En hebben wlj gelovigen het appél niet gehoord en beani-
bodem wow-(II, ]_f4'.L-III-'lY('l‘II mm vuil en armslag 1-1|, In-:.:1'nI.~i::_,q'. (Iv woord met een grotere persoonlice betrokkenheid? W'i]' wil-
_h‘”d" ‘"'-'I""l4""""/ "‘""'/' l1""/'ll""l'1‘- len niet langer dat zijn, dat de vakbeweging v_an haar slapende,
ltlvl: lvvwn vn /1-m-n l>r¢»ug¢-mI1- nwlvr. l')ua!Llv :1}-I: m-1m=i;;" jung papieren, slechts contribatie betalende leden zegt: MAFFERS!
m mule 1-1| ni¢-nuw InwI¢Ii:|;;v1: w-u |m'g 1mm~:wu1r!.s". Huis- en tuin-christenen.

. Andere grote organismen en bewegingen hebben op him wijze
initiatieven ontplooid, die tot vreugde en hoop stemmen. Z0

I','n rmg ulli/II ,:|w-/I (.‘mI-- ‘I'_I'l'\I 1H‘|'l Jr I|'uI4'r4*n~ am/r mwr (lie heeft het vroegere separatisme plaats gemaalct voor een
"'”' 'l"l“" "".‘~?""l groeiencle, werelclwijde soliclariteit. De christenlieid is weer

l een inspirerencle factor geworden.
Q _.

.| .
In /1,1/1-1: run 4‘!H\Il/1|‘ I/-‘wow//1-1:. mm .wIu_L;‘!|uIi(', van zwarg pro".
I»l.'m~n~=I. mm ~;;'-:Ii/I.¢- ‘luv//ilrgr-1|. !‘i¢*p de Kerk steeds " Nieuwe vormen lcomen op, oude, die nuttige diensten verleend
Hap. ,/1.--. I4" nm:'I|. hebben wijken terag. Het apostolaat bloeit in gestalten en
In -~-~ |H|!!Ir'I|‘-1‘/I_]/04' u'1-r:-/1l00rl0g('ll, een hele reeks locale en werlcwijzen van deze tijd. Het is alsof cle woorden van de wit
"=".'"""I"."1""""/II-'~i/HII|lI1’liIl,gl4Il, infernale wereldbesclL0uwelijlc- staande velden, die geoogst moeten worden een diepere en
[HI/III!‘/14' |\,"/45‘./h wljjrlvurbreide geruisloze afval, enorme 0n- l breolere dimensie kregen. Lekenschap heeft een anclere betelce-
I'4'IM‘/Ill/I~;:lIl’iI[ 4-n, laawheid, verautomatiseerd Christmulmn. nis gelcregen_ De vrouw trad naast de man naar voren als
u/»I.wm~mlv oude dwalingen in eigentijdse entourage marlcenr- partner, als gezellin. Paternalisme week voor fraternalisme.
(lea uvwr evns een crisissituatie. Conciliair beraad um: nmlig. De gelovige werd broader of zuster van de priester, medege-
ll :_/ [even onder het teken van z0’n concilie, en wij !~']HIIlIH'II lovige. Op andere, maar niet minder authentieke wze beleven
ans in, dat wat het wilde brengen, te realiseren. de Onverbreekbare band met de Moeder Gods, met de

engelen en de bloedgetaigen, de belijders en nog in staat van' loutering zijncle medemensen, die ons voorgingen.
Het gemeenschappelijlce gebed spreekt ons meer aan, het per-

De Kerk ls sterher Present in de w"T"/'/- l'*"' -'1" "W" "'/PM-~ soonlijlce gebed welt malckelijker op in vrrjheid en eigenheid.
sieve contacten met wetenschap, lmn.<I_ 1-1»/1/1:-I. :~.»,-m/ lr'l7[;'- -

gieus met anclere Christenen, mel: Nil’! I.’/:11-./1-I,/In "ml. , .--_.~-/,,- O
venden, met ongelovigen. Er is nrimlm u;ml~;~_w_ rum’: .-I1 ;lm;g-
gekomen, Er is een luist(*r0!nl4- vn ;¢,~lm;:»'ml.- In-I/<lm~ mm

‘ Wij treden geen post-Christelijlc tijdperlc binnen, zoals een
grate"? di9n5l'ba'1Th9id- I" '"'l""""l "" '/""'H~'"'/ zeker vrijzinnig revisionisme ons wil doen geloven. treden
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uit een semi-Christelijk, westers stadium een vol-Christelijke 
wereld binnen. Een niet voldoende gekerstende ontwikkeling,-
wereld, die wacht op Evangelie en heil. 
Naar die voltooiing leven wij als gemeenschap en als enkeling 
meer dan vroeger toe, in het licht van kruis en verrijzenis. 

• 

I Icel ,ierk voelen wij allen, dat wij een drempel overschrijden 
Het tij in een grote overgangsfase leven. Wij zijn 

cel, eden na .1, reilic, geborgenheid van paternalistisch be- 
t, /tui r 	 11,I 1,11 plateau. Wij zijn daar bloot- 
ie. H toom ,o', 0,11,  111(.11 .rijdende kou en mist. De OM-

sleedt eheelee 1,111 let memo.. Ieren -.lillen ons persoonlijke 
gelode.. 
Een sterker lubt. een rrowi 	hulomgeven tros. Maar in 
duisternis en 	 met p •Cni e, Joden Evangelie 
ons voor als een 	 Jamt/. Zeul,  e, n. elo. Irchleforle. toont 

de Joden op kim exodus. 
Hoe zouden wij vrezen, war, Christus Zip, pliorwsliekleder 
heeft aangewezen erts int herder ie 
Veel beproevingen willen MI.,deel 1,11,1, II IJ 	011,1 blijven 
ervaren, dat hei 	,,,,l,,.,•,,,,,,•),, 	 irl 	11,rold is. Hier 
en daar - niet let ortr”..1 ert 01. hond 	rillen destructieve 
frrarrlatm olnl nv, Int, to 	mis!. "1‹ 	fw.A. pelgrimstocht door 
lijd en ,orante relde 1/0 I' 	 meng. Zij zullen ons een 
hum 1.111, 	 1111-,enen or 1,111,o God niet is, maar Zijn 

lepen•pelef 

Dam leger: heup. 1•0 	ni. al telt het kwade bijdragen tot het 
goede toni,. God bei ,,, /112 wijsheid beschikte. 

Contactgroepen 

In het vorige nummer vermeldden wij de namen en adressen van 
personen uit 24 gemeenten, die zich beschikbaar stelden om te 
fungeren als eerste contact-punt voor de vorming van gespreks-
groepen (Credo-groepen?). Wij laten hieronder volgen namen en 
adressen voor: 

Alphen a.d. Rijn 
G. Dijkstra, Julianastraat 93. Tel. 01720 - 6704. 

Amsterdam 
Mevr. H. Claessen-Duysings, Holbeinstraat 14, tel 791473. 
1. H. Otto, Langestraat 43, tel. 020 - 222263. 

Beek (L) e.o. 
P. Frissen, Aldenhofstraat 50, Neerbeek-Beek, tel. 04402 - 
2031. 

Apostolische opwekkingen tot 
openlijke geloofsbelijdingen 

Uit de APOSTOLISCHE OPWEKKING van Paus Paulus VI 
aam het katholieke episcopaat n.a.v. het 19e eeuwfeest van de 
marteldood der H.II, Apostelen Petrus en Paulus (L'OSSER-
V ATORE ROMANO 23 febr. 1967). 

o mij de vernieuwing niet. Wij zegenen baar. 

J. RONG MTS 
	Ons verzoek Is eenvoudig en groot, Wij vragen U allen en 

ieder afzonderlijk onze broeders en zonen, om de gedachtenis 

van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, die met hun woord en 

hun bloed voor het geloof van Christus getuigenis hebben afge-

legd, te willen vieren met een authentieke en oprechte belijdenis S 
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Veel beproevingvn znllvn om vlm-I I:/ijwn 1'1: uujj ;:uIIvn blijven ’

ervaren, rlm‘. /1-vl. lrwmlv m-u r:-J14-Iv mm-/:1 in 411- H'l'l‘(‘l('l is. Hier W . .
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, Y

I:'_;;<-I1.-]n'/1'1.

"mu Ivggwru /Iv'll_Ij vu n|rn;; .-n/ no/u het kwade bijclragen i0t hvl
/jn-rill’ rm/\ (lull /11'! Ill HYIZ]-Shelid b€SChilX1t8. de van Paus Paulus

aan het katholieke episcopaat n.a.v. het 19e eeuwfeest van deI marteldood der Apostelen Petrus en Paulus (L’OSSER-
VATORE ROMANO 23 febr. 1967).

/1» I'll‘ wn n‘l_/0 xlv vvrnieuwing niet. zegenvn. Iumr.

J, IN)/W.‘ I IN’//"Fa?

. . Ons verzoek is eenvoudig en groot: Wij vragen U allen en

; ieder afzonvderlijk onze broeders en zonen, om de gedachtenis

van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, die met hun woord en

hun bloed voor het geloof van Christus getuigenis hebben afge-—( Q) legd, te willen vieren met een authentieke en oprechte belijdenis
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van datzelfde geloof, dat de Kerk, waarvan zij de grondleggers 

en het sieraad zijn, met eerbied van hen heeft overgenomen en 

met gezag geformuleerd heeft. Deze geloofsbelijdenis, die we met 

de H.H. Apostelen als getuigen voor God willen afleggen, moet 

zowel individueel als collectief zijn, vrij en welbewust, inwendig 

en uitwendig, nederig en onbeschroomd. Het zou bovendien onze 

wens zijn dat deze geloofsbelijdenis uit een ieders binnenste op-
komt en in heel de Kerk klinkt als een harmonie van eenheid en 

liefde 	 

	We kunnen iihnolutit niet over het hoofd zien, dat onze tijd 

daar een aktito behoefte aan heeft. Het is U immers bekend, 

eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, hoe de ontwikkeling 

van de moderne wereld, die gericht is op nieuwe, hoogst be-

wonderenswaardige vindingen in de beheersing van de natuur en 

die zo groot gaat op haar groei in kennis van zichzelf, van die 

aard is, dat ze er gemakkelijk toe leidt om God te vergeten en 

te loochenen. Vandaar die kwalen, die storend werken op het ge-

bied van het denken, de zeden en het sociale leven en die een 

noodzakelijk gevolg zijn van een verminderd gotisdlenatIg besef; 

vandaar ook de overtuiging, die zich vaatzet, 111s zou het de dwang 

van een noodlot zijn, die de mennen kwelt met slechte begeerten 

en onoverwinnelijke angsten; waar God ontbreekt, daar ontbreekt 

ook de Wieme zie der dingen, daar ontbreekt ook het voornaamste 

licht von het menselijk verenend, daar ontbreekt de onwankelbare 

zedelijke 'mini, weer een goed Ingerichte menselijke samenleving 

niet heibei kan (vlg. 5, Augustinus, DE CIVITATE DEI, 8, 4, 

CON I itA I AUSIUM, 20, 7). 

En terwijl bij de mensen van onze tijd de godielionstzin 

afneemt, waarop het geloof als op zijn natuurlijke mondaine moet 

steunen, dringen er hier en daar op het gebied van de katholieke 

leer met betrekking tot de exegese of de theologie nieuwe sub-

jectieve meningen door, die dikwijls ontleend rijn mei weliswaar 

gedurfde, maar geen steekhoudende filosofische theorieën. Door 

die opvattingen wordt niet alleen de zuivere betekenis van de 

waarheden, welke de Kerk met gezag leert, in twijfel getrokken of 

verdraaid, maar onder voorwendsel van de godsdienst aan te 

passen bij de geest van onze tijd, wordt de norm van het kerkelijk 

leergezag verwaarloosd, wordt het theologisch onderzoek radikaal 

in overeenstemming gebracht met de stellingen van het zgn. 

HISTORICISME. waagt men het om het getuigenis van de H. 

Schrift te ontdoen van zijn gewijd karakter en zijn historische be-

trouwbaarheid. En zelfs probeert men bij het Godsvolk een men-

taliteit in te voeren, die men POSTCONCILIAIR noemt, d.w.z. een 

mentaliteit, die de sterke samenhang tussen de veelzijdige en 

prachtige rijkdom aan leringen en voorschriften van het Oecume-

nisch Concilie en het heilig erfgoed van het leergezag en de tucht 

der Kerk over het hoofd ziet en er op gericht is om de traditio-

nele trouw jegens de Kerk ten gronde te richten en de ijdele ver. 

wachting te verspreiden, dat men aan de godsdienst een nieuwe 

interpretatie geeft, die echter niet anders dan willekeurig en on-

vruchtbaar kan zijn, Wat zou er overblijven van de waarheden 

van ons geloof of van de goddelijke deugd, waarmee we ze be-

lijden, wanneer zulke pogingen, die zich onttrekken aan het gezag 

van de kerkelijke leertucht, ooit de overhand zouden krijgen?... 

Het zal ons verheugen te vernemen, dat ter ere van de H.H. Petrus 

en Paulus de geloofsbelijdenis uitdrukkelijk afgelegd is in iedere 

kathedraal in tegenwoordigheid van de bisschop, de geestelijk-

heid, de seminaristen, de katholieke leken, die actief werken voor 

het Rijk van Christus, de mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen 

en een zo groot mogelijke godvruchtige menigte van gelovigen. 

Hetzelfde geschiede in iedere parochie voor de eigen gemeen-

schap en eveneens in ieder klooster. Evenzo doen Wij de sug-
gestie, dat op een vastgestelde dag zo'n geloofsbelijdenis afge-

legd zou worden in ieder huis, waar een christelijk gezin woont, in 

iedere katholieke vereniging, in iedere katholieke school, in ieder 
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jectieve meningen door, die dikwijls ontleend :l|n mm W:-||1;Waal'
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interpretatie geeft, die echter niet anders dan willekeurig en on-

vruchtbaar kan zijn. Wat zou er overblijven van de waarheden

van ons geloof of van de goddelijke deugd, waarmee we ze be-

iijden, wanneer zulke pogingen, die zich onttrekken aan het gezag

van de kerkelijke leertucht, ooit de overhand zouden krijgen? . ..

Het zal ons verheugen te vernemen, dat ter ere van de H.H. Petrus

en Paulus ole geioofsbeiijdenis uitdrukkeiijk afgelegd is in iedere

kathedraai in tegenwoordigheid van de bisschop, de geeste|ijk-

heid, de seminaristen, de kathoiieke Ieken, die actief werken voor

het Rijk van Christus, de manneiijke en vrouweiijke kloosteriingen

en een zo groot mogelijke godvruchtige menigte van gelovigen.

Hetzeifde geschiede in iedere parochie voor de eigen gemeen-

schap en eveneens in ieder klooster. Evenzo doen Wij de sug-
gestie, dat op een vastgestelde dag zo’n geloofsbeiijdenis afge-

iegd zou worden in ieder huis, waar een christelijk gezin woont, in

iedere kathoiieke vereniging, in iedere kathoiieke school, in ieder
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katholiek ziekenhuis en in iedere bidplaats, in ieder milieu en in met ernstig gevaar voor het zuivere begrip van de Kerk zelf, voor
iedere bijeenkomst, waar de stem van het geloof de oprechte haar innerlijke zekerheid en voor haar zending om de wereld te
trouw aan de gemeenschappelijke christelijke roeping tot uitdruk- evangeliseren. . . . .

king brengen en belijden kan. . ..

%%
. . . . .20 zal het eeuwjaar van de H.H. Petrus en Paulus een ‘jaar %
vun het geloof’ worden. Om de viering ervan enigszins ge|ijk-
tijdig lu doen verlopen zullen Wij er 29 iuni a.s., op het feest van
rlulelfrlo Ap0Bt0|0|\, eon begin mee maken en er voor zorgen, dat
|l(!l tOt. ililll dillllnd dlltllln van het vO|gend jaar Vruchtbaar Zal de toespraak van de Paus Op 8 fnaart
zlln in |m|'(lm|kingun on viuringen. . . . . (L’Osser'vat0re Romano, 9 maart 1967)

Hoe is het mogeiijk, dat het Oecumenisch Concilie Vaticanum ll
ons geen ’hoofdstuk’ heeft nagelaten, dat uitdrukkelijk aan het

f’ geloof gewijd is, terwijl dit op het ogenblik toch midden in de
‘X> 45$ discussie en in de godsdienstige vitaliteit staat? Hier is attentie

% nodig. Sommigen hebben dit veronderstelde verzuim in verband
gebracht met een der programmapunten van het jongste Concilie,

r nl. om geen nieuwe plechtige dogmatische definities te geven. Bij
Uit de toespraak van de Paus tijdens do ulgmrwme sommigen heeft dit het vermoeden doen ontstaan, dat de dog-
audiéntie in Sim Pieter OP 22 febT- 1967 (7/(753/’]R— matische definities overleefde vormen van het katholieke onder-
VATORE ROMANO’ 23 few‘ 1q67)' richt zouden zijn en dat het Concilie daarom beschouwd zou kun-

nen worden ais een bevrijding van de oude dogma’s en van de

respectieve anathemata. Het geloof, zegt men, is niet het letterlijk....Wij zullen er goed‘ aan doen, mijne geliefden, dit‘ feest
(eeuwfeest) van de H.H. Petrus en Paulus te vieren met de de-- °P9e"atte d°9mai het d°9ma bestaat wt Vaste f°'m“|e5~ °|'e °"'
votie, die er bij past, door ons te bezinnen op de 0nverv£|ngb;|r(: metelijke, onuitsprekelijke en onuitputtelijke waarheden in defi-
en providentiéle functie van het kerkelijk leergezag, dat op do nities proberen uit te drukken en op te sluiten. En inderdaad, ook
meest gezaghebbende wijze tot uitdrukking komt in het |00|'§|u/Ag Sint Thomas leert ons, dat de geloofsacte niet ophoudt bij de for-
van de Paus. Men weet, dat tegenwoordig jammer quum~q ';()lII" mules, die het geloof verklaren, maar bij de realiteit van die leer
mige stromingen in het denken, dat zich nog katholink llm-ml, or (vlg. H, llae, 1, 2 ad 2). Bovendien merkt men op, dat het geloof
op uit zijn om bij het formuleren van de norm vom cl» (|a~|u0ifs~ een deugd is, die ons door de H. Geest wordt gegeven, en dat er
waarheden voorrang toe te kennen aan de Q("§lIl(!llN|I|lal|) rim ge- dus, naar het schijnt geen enkele instantie tussen zou moeten
lovigen boven de Ieeropdracht van het episcopnnl ml vml l|l‘ Imus komen om aan die deugd een bijzondere tucht op te Ieggen; men
van Rome, zuiks in tegenstelling met do lmn vnn do §;r|uii1; en zou dus niet inzien, welke functie een Ieergezag kan hebben, dat
van de Kerk, die in het iongste Concilie (lulllnlljk lnsvlmliqll 11;, en het geloof definieert en beschermt; het geloof zou dus vrij moeten

s
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zijn van uitwendige banden en om gekend (ontcijferd) te worden 

zou het als inwendig instrument het geweten moeten hebben; en 

daarom zou het geloof onder de mensen dus verschillend opgevat 

kunnen worden en een verschillende inhoud kunnen hebben. 

We willen niet denken, dat men tot deze conclusies zou willen 

kernen: het geloof zou geen 'symbolen' (belijdenisformules) meer 

hebben, die het definiëren en tot uitdrukking brengen; het zou 

geen eensluidende en gezaghebbende kathechese meer hebben; 

het zou een bron worden van verdeeldheid en niet meer van een-

heid (één geloof?); het zou niet meer de door Christus ingestelde 

leiding hebben van een onbetwistbaar leergezag, dat waakt over 
de ultdrukkingvormen van het geloof, dat het onderricht en de 

verspreiding van het geloof bevordert, dat de ongeschondenheid 

van het geloof verdedigt, een leergezag, waaraan de gelovigen 

zich voeden en dat het getuigen tot plicht heeft. 
Liever willen we opmerken, dat al behandelt het Concilie het ge-

loof niet uitdrukkelijk, het er op iedere bladzijde over spreekt, het 

zijn vitaal en bovennatuurlijk karakter erkent, het zijn ongeschon-

denheid en kracht veronderstelt en op dat geloof heel zijn leer 

opbouwt 	 Enkele aanhalingen zijn voldoende om zich reken- 

schap te geven van het wezenlijks belang, dat het Concilie in 

overeenstemming met do doctrinaire traditie van de Kerk hecht 
aan het geloof, aan hei ware geloof, waarvan Christus de bron en 

het leergezag win de Reik liet toevoerkanaal is 	 

STEMMEN UIT HET 
WERELDEPISKOPAAT 

Aartsbisschop Alfred Bengsch van Berlijn (thans kardinaal) 

'Een buitenlandse studente, die in Berlijn zondags naar de Mis 
ging en van te voren nog een priester in de biechtstoel zag, vroeg 
verwonderd, of men hier te lande nog niets van de gemakkelijke 
inrichting van de zaterdagavondmis en de algemene boetecele-
bratie met algemene absolutie gehoord had, of men niet het woord 
van de H. Schrift opvolgde: „Maakt het U gemakkelijik"i' Zij wist 
stellig niet de plaats aan te geven. 
Ik weet wel dat dit een extreem voorbeeld is, verrukkelijk naief. 
En ik zou onrecht plegen, als ik de vele ernstig op te vatten 
mensen, die terecht van de mondigheid van het geweten spreken, 
zulke goedkope motieven in de schoenen zou schuiven. Maar ik 
vraag: moet niet dit in blinde razernij los dorsen op alles, wat 
grondbeginsel, traditie, gebruik heet, bij vele jonge mensen de 
indruk wekken, dit is het eerste en belangrijkste deel van het 
verkrijgen van de mondigheid? En dit des te meer, als de spreker 
of schrijver beschaamd verzwijgt, dat van het mondige geweten 
in de christelijke zin Pberhaupt geen sprake kan zijn, zolang niet 
de autoriteit van God en Zijn wil zonder voorwaarde erkend 
wordt? Als hij alleen maar beweert, dat ieder in de grond be-
schouwd reeds weet, wat hij te doen heeft, en dat de Kerk in elk 
geval daarmee niets te maken heeft? 
Niemand kan tot mondigheid leiding geven, die niet naar de laat-
ste waarde leidt. En deze laatste waarde is niet de mening van 
een of andere lievelingstheoloog. 

Ik ben voor vrije meningsuiting in de Kerk. Maar ieder, die het 
recht van kritiek in ibeslag neemt, ieder, die 'achterhaalde' begin-
selen aanvalt, zou ook moeten zeggen, en wel duidelijk, wat de 
blijvende grondbeginselen van het Christelijke leven zijn, en voor 
zover hij het vermag, hoe men in deze wereld van vandaag als 
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schouwd reeds weet, wat hij te doen heeft, en dat de Kerk in elk
geval daarmee niets te maken heeft?
Niemand kan tot mondigheid leiding geven, die niet naar de Iaat~
ste waarde leidt. En deze laatste waarde is niet de mening van
een of andere Iievelingstheoloog.

_ O — Ik ben voor vrije meningsuiting in de Kerk. Maar ieder, die het
recht van kritiek in ~besIag neemt, ieder, die ’ac*hterhaalde' begin-
selen aanvalt, zou ook moeten zeggen, en wel duidelijk, wat de
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zover hi] het vermag, hoe men in deze wereld van vandaag als
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Christen kan leven. Anders doet hij onrecht, bijzonder ten op-
zichte van de eenvoudige mens en de jeugd. En ik deins er niet 
voor terug te zeggen, dat dit onrecht tegenwoordig vaak bedreven 
wordt, als had Jezus niet de onbarmhartigste woorden gesproken 
over diegenen, die een van deze kleinen ergernis geven. 

Want dit blijft het grondbeginsel. En alleen van deár kunnen wij 
licht en kracht voor de nieuwe wegen verhopen, die wij moeten 
zoeken. 

(Nune et Semper. nummer 2. jan./febr. '67. Credo-Verlag, 
Wiesbaden) 

Wie dus de vroegere sexuele pedagogiek aanvalt, die behoort er 
bij te zeggen, dat .kuisheid en schaamte hoge waarden blijven, dat 
echtelijke trouw kostbaar blijft, dat hij de maagdelijkheid waar-
deert, dat voorechtelijke geslachtsgemeenschap onchristelijk blijft, 
ook als dit zelfs in sommige kringen niet meer duidelijk schijnt te 
zijn. Hij mag er kritiek op uitoefenen, dat wellicht de oude pasto-
raal te veel paternalistisch was, aan de leiband loperij, opvoeding 
tot braafheid en niet tot initiatief. Maar hij moet er bij zeggen, dat 
in de mens zonder eerbied de ziel wegkwijnt, dat deemoed een 
christelijke deugd blijft, dat kritiek zonder liefde niet opbouwt. 

Hij behoort voor een vernieuwing van de liturgie in aktie te komen 
en zijn kritische voorstellen in te dienen. Maar hij moet ook zeg-
gen, dat liturgie eerbiedwaardige godsdienst zijn moet en niet een 
bijeenkomst, waarmee gemanipuleerd wordt, niet zaak van par-

ticuliere smaak, en even weinig een spel van mode. 
Hij moet de H. Schrift onbevangen, met alle kritische methodes 
bestuderen. Maar hij behoort dun ook deze Schrift te verkondigen, 
als het Woord Gods dat hij In gehoorzaamheid aan het geloof 
aanvaardt, tm dut voor hem het Woord des Levens is. 
Voor de Kerk gaal hot om het heil van de mens, of zij achter is 
op do ontwikkoling of er een voorsprong op heeft. De zorg om 
do mans ia hot, die de Kerk gedreven heeft. 
1 n vooi mij Is het onverschillig, of een theoloog, die een goede 
iier. wil [lobben, of misschien een cabarettiet mij voor reaktionair 
uitkeil, of men mij verwijt dat ik niet eens de vraag-stolling van 
do discussie over de Kerk in de huidige wereld begrepen heb. 

Ik zal dat allemaal eerder verdragen, dan dat oen enkele jonge 

mens in mijn bisdom mij zou kunnen voorwerpen, dat hij tot dwa-

ling gekomen zou zijn, omdat ik te laf was, het onverkorte Evan-

gelie Gods te prediken. 

Julius Kardinaal Depfner, aartsbisschop van Winchen: 

'De Heilige Vader heeft mij op mijn verzoek voor elk van U een 
rozenkrans gegeven. Als U in een wonderlijke diepe polariteit 
tussen Christus en Maria de Kerk ziet, Christus lief hebt en in 
Hem gelooft, zoals Maria het gedaan heeft, als U Maria als het 
oerbeeld van de Kerk bemint met een grote mannelijke, zuivere 
liefde, dan heeft Uw priesterschap en Uw priesterweg zijn juiste 
midden, zijn veilige plaats. Dan ben ik er ook zeker van, dat ik met 
U tegen de grote taak van de tegenwoordige Kerk ben opge-
wassen, als ik in Uw handen ook nog de rozenkrans weet, dit heel 
eenvoudige, innige gebed tot Maria. Maar ziet het steeds in sa-
menhang met haar grote taak in het heilswerk van de Heer!' 

(Kardinaal D6pfner tijdens de priesterwijding in de dons van 
Freising tot zijn 27 neomisten. "Betendes Volk" febr. 67). 

Licht aan de horizon? 

Terwijl in bepaalde katholieke kringen met de geloofsafval het 
Marxisme hevig 'in' is, komt er uit de bakermat van het commu-
nisme iemand getuigen, die al die theorie niet alleen grondig be-
studeerd, maar ook be- en dóórieefd heeft: niemand minder dan 
de dochter van Stalin, Svetlana Stalina: 
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'De laatste jaren zijn we in Rusland veel aan het nadenken ge-
gaan, aan het discussiëren, met elkaar gaan praten. Ziet U, we 
zijn niet meer zo automatisch verknocht aan de ideeën en be-
ginselen die men ons allemaal heeft voorgehouden. Ook gods-
dienst heeft een hele ommekeer in mij teweeggebracht. Ik ben 
opgevoed in een gezin, waar niet over God werd gesproken. Maar 
toen ik eenmaal volwassen was, zag ik in, dat een mens niet kan 
leven zonder God in zijn hart. Dát was de grote ommekeer, want 
vanaf dat ogenblik verloren de grote dogma's van het com-
munisme voor mij al hun waarde.' (Volkskrant 4-5-'67). 

Het Eindhovens Dagblad van 29 april publiceerde een lang inter-
view met de bekende Amsterdamse advocaat, mr. dr. Benno 
Stokvis, resp. communist, marxist, humanist, met een grote sym-
pathie voor de katholieke 'Kerk. Maar hij vindt de rationele instel-
ling van veel vernieuwers betreurenswaardig. Vooral ten opzichte 
van Mam 

De heer Stokvis zegt overtuigend: "De Mariaverering heeft 
mij altijd als iets erg moois toegeschenen: '11,  vrouw die 
moeder is van de wereld, die beschermt, die de mensen 
bijstaat in hun laatste uur, dat vind ik een prachtige ge-
dachte, die vitaal en levend is. Dat blijft voor mij zo, ook 
al geloof ik er zelf niet in. 
En daarom vind ik de ontluistering zo jammer. De onbe-
vlekte ontvangenis van Maria bijvoorbeeld: dat is een 
prachtige gedachte. Haar maagdelijkheid, dat is iets prach-
tigs. De rationalisering van deze gedachten kan ik Idee 
volgen: ik vraag me af waar het goed voor is, en, hot lijkt 
moe heel erg voor de mensen, die altijd in dit schone won-
der geloofd hebben. Maar het begrip "wonder" moet zo 
nodig uitgestoten worden. Dat begrijp ik niet. Daarvoor heb 
ik zelf teveel wonderen beleefd" 

Dat is een heel ander geluld dan bijv. de (vermaarde) Hens Kling 
of de katholieke dichter Gabriel Smit lieten horen, toen ze de 
Fatima-bedevaart van de Paus scherp meenden te moeten be-
kritiseren. 
We knippen uit dit zeer belangrijke Interview (du lezer bestelle het 

Eindhovens Dagblad van 29 april om het geheel te kunnen genie-
ten) nog een passage over het celibaat: 

Ik ben het helemaal eens met Jacques Maritain, die vele 
vernieuwers een "a genoux devant le monde" verwijt, een 
op de knieën liggen voor de wereld. Ik geloof dat Maritain 
dat goed ziet. Zelf merk ik, hoe er veel priesters niet alleen 
knielen, maar zelfs kruipen voor de wereld. Dat is erg. 
Dat "knielen voor de wereld" brengt ons op het celibaat. 
Ook daar is de heer Stokvis zeer gedecideerd in: "Hierin 
ben ik weer helemaal de conservatieve marxist", zegt hij. 
"Ik ben ontzaggelijk fel tegen, de opheffing van het celibaat. 
Men kan nu eenmaal geen twee heren dienen. Men kan niet 
tegelijk echtgenoot en vader zijn, én middelaar tussen God 
en de mensen. En dat is in het priesterschap essentieel. Het 
onderscheidt de priester van de dominee, die een voorgan-
ger is. De priester heeft een sacramentele functie, hij is mid-
delaar, hij breekt het brood. Dat is onverenigbaar met ver-
antwoordelijkheden, die de gehele mens opeisen. En men 
moet zelf getrouwd geweest zijn om te weten wat het huwe-
lijk betekent: het is een voortdurend geven en nemen, met 
een grote nadruk op het geven. Daarom neemt het huwelijk, 
als het goed is, de mens volledig in beslag. Daarom is het 
onverenigbaar met het priesterschap. Het priesterschap 
moet een volledig en onvoorwaardelijk geven zijn: maar 
men moet dat niet te zwaar als een groot offer omschrijven. 
Wie zo zwam tegen het priesterschap opziet, heeft volgens 
mij het zaad der mislukking al in zich. Wat mij overigens 
altijd goed doet is te merken, dat de Kerk aan die misluk-
kingen heus niet bezwijkt. Die heeft een voldoende reserve 
van innerlijke kracht om niet geschokt te worden door een 
priester, die met een vrouw naar bed gaat." 

Wij zullen deze knipsels in het Italiaans omzetten en ze ter lezing 
doorgeven naar Rome, opdat de Paus kan zien, dat er waarheid 
schuilt in de woorden door hem gesproken tijdens een audiëntie 
van Katholieke Illustratie-abonneesi 'Wij kennen uw diep reli-
gieuze geest, die het zal winnen van enkele kwalijke tendenzen, 
die er op het ogenblik bestaan.' Die diep-religieuze geest, waar-
van buiten de Kerk staanden, zulk een schone getuigenis afleg-
gen, is bij hen misschien nog veiliger, dan binnen vele kerkmuren. 
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‘De laatste jaren zijn we in Rusiand veel aan het nadenken ge-
gaan, aan het discussieren, met elikaar gaan praten. Ziet U, we
zijn niet meer zo automatisch verknociht aan de ideeen en <be-

ginselen die men ions aliemaai heeft voorgehouden. Ook gods-
dienst Iheeft een hele ommekeer in mi_j teweeggebracht. ik ben
opgevoed in een gezin, waar niet over God werd gesproken. Maar
toen ik eenmaal volwassen was, zag ik in, dat een mens niet kan
leven zonder God in zijn hart. Dat was cie grote ommekeer, want
vanaf dat oigenbiik verloren de grote dogma's van het com-
munisme voor mij al hun waarde.’ (Volkskrant 4-5367).

Het Eindhovens Dagbiad van 29 april pubiiceerde een iang inter-

Eindhovens Dagblad van 29 april om het geheel te kunnen genie-
ten) nog een passage over het celibaati

Ik ben het helemaal eens met Jacques Maritain, die vele
vernieuwers een ”iz genoux devant le monde” verwi]'t, een
op de lmieén liggen voor de wereld. Ik geloof dat Maritain
dat goed ziet. Zelf merk ik, hoe er veel priesters niet alleen
lmielen, maar zelfs kruipen voor de wereld. Dét is erg.
Dat ”knielen voor de wereld” brengt ons op het celibaat.
Oolc daar is de heer Stolwis zeer gedecideerd in: ”Hierin
ben ik weer helemaal de conservatieve marxist”, zegt
”Ik ben ontzaggelijk fel tegen de opheffing van het celibaat.

. t d b k d A t d d t F d Be no - Men ifan nu eenmaal geen tweeherren dienen. Men lean niet
view me e e en e ms er amse a vocaa, m. r. n

Stokvis, resp. communist, marxist, humanist, met een grote sym-
pabhie voor de kathoiieke ‘Kerk. Maar hij vindt de rationele instel-
iing van veelvernieuwers betreurenswaardig. Voorai ten opzichte

tegelijk echtgenoot en vader zyn, en middelaar tussen God
en de mensen. En dat is in het priesterschap essentieel. Het
onderscheidt de priester van de dominee, die een v0organ-

M . . ’ ger is. De priester heeft een sacramentele functie, hij is mid-
van aria

De heer Stolwis zegt overtuigend: ”De Mariaverering heeft
mij altijd als iets erg moois toegeschenen: ’n vrouw die
moeder is van de wereld, die beschermt, die de mensen
bijstaat in hun laatste uur, dat vind iii: een prachtige ge-
dachte, die vitaal en levend is. Dat blijft voor mij zo, ooh
al geloof ik er zelf niet in.
En daarom vind ik de ontluistering zo jammer. De onbe-
vlekte ontvangenis van Maria bijvoorbeeld: dat is can
prachtige gedachte. Haar maagdelijkheid, dat is iets pinch-
tigs. De rationalisering van deze gedachten han ilc niet
volgen: ik vraag me af waar het goed voor is, (en. hr! Iijjlct
me heel erg voor de mensen, die altijd in dit sclzmm won-
der geloofd hebben. Maar het begrip ”wo1ul0r" numl, zo
nodig uitgestoten warden. Dat begrijp ik nic-1:. Iluurmmr heb

- ik zelf teveel wonderen be-leefd”

Dat is een ‘heel ander geluid dan bijv. de (Vtiilliiiiliiiv) ||:u1:; Kiing
Of cle katholieke diCht€i’ Gabriel Smit iiolun ii()Ii‘Il, lmrn ze de
Fatima-bedevaart van de Paus scherp !I\(!|Pil(|('i\ in nm.>|;en be-
kritiseren.
We knippen uit dit zeer belangrijke iiiivlvlvw ((|l‘ Iv/or lwntelie het

‘I4

delaar, hi] breelct het brood. Dat ZS onverenzgbaar met ver-
antwoordelijkheden, die de gehele mens opeisen. En men
moet zelf getrouwd geweest zijn om te weten wat het huwe-
lijk betekent: het is een voortdurend geven en nemen, met
een grote nadruk op het geven. Daarom neemt het huwelic,
als het goed is, de mens volledig in beslag. Daarom is het
onverenigbaar met het priesterschap. Het priesterschap
moet een volledig en onvoorwaardelijk geven maar
men moet dat niet te zwaar als een groot offer omschrijven.
Wie zo zwaar tegen het priesterschap opziet, heeft volgens
mij het zaad der mislukking al in zich. Wat mij overigens
altijd goed doet is te merlcen, dat de Kerk aan die misluk-
lcingen heus niet bezwijkt. Die heeft een voldoende reserve
van innerlijke kracht om niet gescholst te warden door een
priester, die met een vrouw naar bed gaat.”

Wij zullen deze knipseis in het ltaliaans omzetten en ze ter iezing
doorgeven naar Fiome, opdat de Paus kan zien, dat er waarheid
schuilt in de woorden door hem gesproken tijdens een audiéntie
van Katholieke i||ustratie—ab0nnees: ’Wij kennen uw diep reli-
gieuze geest, die het zai winnen van enkeie kwalijke tendenzen,
die er op het ogen-biik besiaan.’ Die diep-religieuze geest, waar-
van buiten de Kerk staanden, zilik een schone getuigenis afleg-
gen, is bi] hen misschien nog veiliger, dan binnen vele kerkmuren.
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* % EEN SBURT IIATEBHISMIIS
<31’

”De term ”gelo0fsschat”, die meerdere malen door Sint Paulus
Als derde symptoom van een hopelijk op komst zijnde nieuwe herhaald wordt, heeft zonder twfel betrelcking op cle ge-
dageraad vermmelden wij de evenwichtige steliingname van kardi- lggfgwaarheden welke door de apostel onderwezen zijn en die
naal Alfrink in diens grote en belangrijke rede op 10 mei voor de een geheel mm leergtellingen vormen, die de Herders der
R-K StUdentenVeremQm9 St Augustinus 9ehO'Jden- Helaas Werd Kerk moeten bewaren, vercledigen en verlcondigen. Deze term
ze maar zéér verkort in verschillende dagbladen weergegeven. ”g@lO0_f55¢hm:” mm Sim: Paulus geefz aanleiding tot enkele zeer
Wij waren in de gelegenheid er in extenso kennis van te nemen. belangrijke geuolgtreklcingen: hij geeft aan clat er sinds de tijd
DOOT deze rede heeft ,Ut|'eChtY V00!’ OHS " en VOOT anderen, def apostelgn egn gghegl van geopgnbaarde waarheden be..
ole redevoering ook in haar geheel konden iezen - een hernieuvvcle stand, goed Omlyjnd en Qndubbelzinnig, een, samenvatting, een
klak 96|<l’996- soort lcatechismus, die onderwezen en geleerd moest worden
Katholiek Nederland mag er dankbaar \/90" ZU"1- IS dit het YBSUI" volgens een formulering die bepaald werd door het apostolisch
T88‘! \/aI'1‘bed8C*h"EZam6 Oriétafie? Zeergezag; en die vervolgens moest warden overgedragen met
Zovvel 'progressi\even' als 'conservatieven’ kunnen er houvast aan een ggstrgngg gQijrOy,wheid_ Hieruit blijkt dug he: bestaan, van
hebben. De Fede " die aue Qeruchten 0‘/er een Schisma de de overlevering, dat wil zeggen het mondelinge en gezagvolle
mond snoert ~ lijkt ons een eerste inzet om gevolg te geven aan Onderrieht van de jonge Kerk (1)31, 2 Tim. 2, 2; 1 Cor. 11, 2
aan het verzoek van de H. Vader om de gedachtenis van de en 23; 15, 1-3 enz.). En er volgt nog iets anders uit; de over-
apostelen Petrus en PGUIUS t9 VIGTGH met GGH algemene, Open- dracht van dg ”gelO0f3_gchat”, geschiede met waakzayng aan_.
lijke, aan duidelijkheid niets te wensen overlatende geloofsbeli} dachz, Opdat he; Oorspronkelijke onderwezene niet vemnderd
deni5- WU menen te Weten dat Ziine E-minemie Ook tildens de 99' words; maar met het rusteloze streven deze geloofsschat te
bruikelijke hoogmis in Den Haag op 29 juni (PETFUS en PEIUIUS) overwegen, te onclerzoeken, hem van impliciet expliciet te
zijn stem als geloofsverkondiger zal laten horen. maken, van bijbels theologisch, van oucl steeds nieuw (cfr.
Wij achten de besproken rede van zoveel belang, dat wij ver- Summa h_ II-II, 1, 7).
spreiding op grote schaal zouden toejuichen. Een bovendien door (Uit een toespraak van Paus Paulus V], 1-3-1967)
alle bésschoppen ondertekende, in de kerken voor te Iezen, her- _

derlijke brief in dezelfcle geest, maar beknopter, zou zijn uItwer- Z131
kin zeker niet issen. Bovend‘ n zou o name an de v00rnaam-

9 m le p V K k Tijdens de 'Theologische Week’ gehouden te Messina, waaraant d ht ' cl O t d t " d N ol. - '
S 9 Q6 -ac en In e Sserva ore e repu we Van e e er 4000 personen deelnamen, hield pater Domenico Grasso SJ. vanDFOVIHCIG goed oloen. ,

de Gregonaanse Un1vers|te|t een voordracht over het thema De
mens in ole theologie’ en verklaarcle o.m.:

In de passage welke handelt over de Nieuwe Katechisrnus, zéér »>De mens Onderscheidt zl-ch van de andere geschapen wezens
voorzichtig gesteld, menen wij een gereserveerd voornmncm te door de ziel, die de Bi]-bel wlevensadem» noemt en die even
bespeuren om ole min of meer persooniijke theologisuhu on filo- geestelijk en Onsterfelijk element is dat rechtstreeks van God
sofische bespiegelingen, welke, zeker in deze ti_jdnn vvzlnrin de ham); Betreffende het ll-dwam evenwel is het m-et mogeléik
vrijzinnigheivd welig woedt, aanleiding kunnen gijn A un H/ijn ~ tot bij de hm-dige stand mm de wetenschap iets def,-m-tiefs te
deviaties voor wat de geloofsleer *betreft, een mum nl;||>|<:|<: hori- zeggen Over zijn herkomst Zonder em-ge twwel is het ll-chaam
zon te geven door kakechetisch heldere uiteGnZni‘l|1\§|<>|| in een mm de mans door God geschapen, maar men weet m-at of dit
beknopte geloofsleen die méér dan de huidi“ N K‘ ‘hr naam geschied is uit van te voren bestaande niet-organische materie
katechismus voeren kan' ofwel uit levende en georclende materie, zoals de ev0lutie-

J' A‘ theorie veronderstelt”. (L’Oas\. Holm. 12-3-’67)
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Liturgische misvormingen 
PAUSELIJKE WAARSCHUWING 

Op 19 april 1967 hield de Paus een toespraak tot de Raad voor de 
Liturgie, waarin hij ernstig waarschuwde tegen in zwang zijnde 
liturgische misvormingen. Wij geven de letterlijke tekst, zoals die 
is gepubliceerd in de Osservatore van 20 april. 

"Over een andere zaak woeden wij  toet droefheid en zorg ver-
vuld, namelijk over aanwijzingen omtrent afnemende tucht, 
die zich in verschillende gebieden, verspreiden met betrekking 
tot de viering van de gemeenschappelijke eredienst. Dit alles 
wordt niet zelden met opzet aan de willekeur van enkelen 
onderworpen en neemt dit  dik:w sla en, MC lE aan, die geheel en al 
afudjken van de voorschriften, die in de Kerk van kracht zijn. 
Dit geschiedt tot ernstige ontsteltenis van de rechtschapen ge-
lovigen onder volstrekt verwerpelijke motiveringen, die de 
rust en de juiste verhoudingen in de Kerk zelf aantasten en 
die verderfelijk zijn door de verwarringbrengende 
die eraan gegeven wordt. 
Wat dit aangaat willen wij in herinnering brengen hetgeen 
het onlangs gehouden Concilie over de regeling van de heilige 
Liturgie heeft bepaald; deze "regeling is uitsluitend afhanke-
lijk van het gezag van de Kerk" (Constitutie van het Concilie 
no. 22). 
Maar liever willen wij de hoop uitspreken, dat de bisschoppen 
voor deze gang van zaken zorg willen dragen en de harmoni-
sche eredienst, in hun liturgische kerkprovincie willen be-
schermen; hierop zijn in deze na-conciliaire tijd de voortdu-
rende en meest diepgaande zorgen gericht. - Dezelfde aan-
sporing is ook bestemd voor de Congregaties ven religieuzen, 
waarvan de Kerk juist nu verwacht, dat zij door hun voor-
beeld en trouw tot dit doel zullen bijdragen. - Dezelfde aan-

sporing richten wij eveneens tot de geestelijkheid EN ALLE 

GELOVIGEN, DAT ZIJ ZICH NIET LATEN MI:P:SLEPEN 

door het ijdele streven naar experimenten. die door iemands 

willekeur zijn ondernomen, maar veel meer ernaar zullen 
streven, DE RITEN DIE DOOR DE KERK ZIJN VOORGE-

SCHREVEN, tot volmaaktheid en voltooiing te brengen. 

Maar nog smartelijker worden wij getroffen door het nog ern-
stiger verschijnsel, dat er een zekere geestesgesteldheid wordt 
verbreid, die erop gericht is de Liturgie - als ze nog met deze 
naam kan worden aangeduid - "van haar heilige aard te ont-
doen", zoals zij het wagen te zeggen; en met de Liturgie ook 
de christelijke godsdienst zelf, hetgeen er noodzakelijk uit 
volgt. Deze nieuwe geestesgesteldheid, waarvan de troebele 
bron niet moeilijk is aan te wijzen en waarop men deze af-
braak van de ware katholieke eredienst tracht te funderen, 
brengt een zodanige verwarring teweeg in de leer, de disci-
pline en de zielzorg, DAT WIJ NIET AARZELEN, DEZE ALS 
AFGEDWAALD TE BEOORDELEN. Dit zeggen wij met 
droefheid in het hart, niet alleen om de geest van opstandig-
heid tegen de kerkelijke wetten en het verbitterd streven naar 
omwentelingen, dat ondoordacht wordt ten toon gespreid, maar 
ook - en zelfs meer - om de ontbinding van de godsdienst, die 
zij noodzakelijk met zich brengt." 

DRIE TRENDS 
BIJ DE ADVISEURS VAN HET PASTORAAL BERAAD 

Zoals bekend is, en zoals de kardinaal bevestigd heeft in zijn 
Leidse rede (10 mei jij, heerst er-  nogal onbehagen in de kringen 
van het 'Nederlands concilie'. Dat bleek al op de plenaire ver-
gadering in Rotterdam, 19 jan. 1967, en sindsdien is het er niet 
beter op geworden. 
Het heeft geen zin en het zou ook indiscreet zijn, hier alle oor-
zaken en gevolgen op te sommen. Laat me wel even een paar 
tendensen vermelden die er voorkomen onder de commissieleden. 
Dit is al lang in de openbaarheid. Ik kan voor een situatieschets 
uitgaan van de woorden die Daniel de Lange te Rotterdam ge-
sproken zou hebben volgens een officieel verslag (P.C. 131 d.d. 
15-2-1967): 
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SCHREVEN, tot volmaaktheid en voltooiing te brengen.

~- Maar nog smartelijker worden wij getroffen door het nog ern-
stiger verschijnsel, dateer een zekere geestesgesteldheid wordt

OP 19 april 1967 hield de P3115 991" toespraak tot de Raad V001 de verbreid, die erop gericht is de Liturgie - als ze nog met deze
1-itU'“9ie1 Waarin hi] emstig Waarschuwde tegen in Zwang Zilnde naam I-can worden aangednid - ”van haar heilige aard te ont-
Iiturgische misvormingen. Wij geven de letterlijke tekst, zoals die doen”, zoals zij het vvagen te zeggen; en mét de Liturgie oak
19 Qepubuceerd in de 0939'“/atO"e Van 20 aP1'1]- de christelijke godsdienst zelf, hetgeen er noodzalcelijk uit

volgt. Deze nieuwe geestesgesteldheid, waarvan de troebele
‘ Bron niet moeilrjk is aan te wijzen en waarop men deze af-

”Ov9T 96" under" Zaak w0Td"” "Wt droefhid 9" Zorg "er" braak van de ware lcatholieke eredienst tracht te funderen,
vuld, namelijk over aanwijzingon omtront afnemende tucht, brengt een zodanige verwarring teweeg in de leer’ de dis“-_
die zich in verschillende gvbivdvn vvrspreidvn met betreklcing pline en de zielzorg, DAT WI] NIET AARZELEN, DEZE ALS
tot de viering van do gonwmzsrrhappolko oredionst. Dit alles ’ AFQEDWAALD1 TE BEO'ORDELEN_ Dit zeggen met
wordt niet zelden met opzvt aan do willekeur van enkelen dreefheid in he; hart, nie; alleen Om de gees; van Op5¢endig_
onderworpen an nomnt dilc'wl:]'l.s‘ vormon aan, die geheel en al heid tegen de herkelijke wetten en he; Uerbitterd streven mu"
afwijken van de voorschriflion, div in dc Kerk van kracht emwentelingen, dat Ondoordacht wordt ten won gespreid, mam
Dit geschiedt tot ernstige ontstoltenis van de rechtschapen ge- eek _ en zelfs meer _ Om de Ontbinding van de godsdienst, die
lovigen onder volstrokt vorwvrprrlijke motiveringen, die de noodzakelijk met Zich brengtj’
rust en de juiste vvrhoudingvn in de Kerk zelf aantasten en
die verderfelijh zijn door do vvrwarringbrengende publiciteit, == * *

die eraan gegevon w0rdl;.
Wat dit aangaat urillvn w in herinnering brengen hetgeen
het onlangs gvhozulelv Concilie over de regeling van de heilige E
Lituvrgie heeft bvpaald; deze ”regeling is uitsluitend afhanke-
lk van het gezag van de Kerk” (Constitutie van het Concilie BU DE I\DV|$EUBS VAN |'|ET PASTURAAL BERN-\D
no. 22). ’

Maar liever willen wij de hoop uitspreken, dat de bisschoppen Zoals bekend ‘S1 en Zoals de kardmaal be‘/eshgd heeft ln ZUn
ZPZ Zaken wine” dmgen P” dp harmom-w Leidse rede (10 mei j.|.), heerst er nogal onbehagen in de kringen

Z311: (eredignstg in hunlliturgiiche icerkprovinoie /vvillyen 1212- van ‘het Nederlands C°nCme,- Dat bleak 31 OP de plenaire Ver“
’ aderin in Rotterdam 19 ‘a 1967 ' d d‘ ' h t ' tschermen; hierop in deze na-conciliaire ti,/'d do voortdu- get 9 1 J n- 1 en Sm S ‘en '3 e er me

rende en meest diepgaande zorgen gericht. - D1’Z"lfd@1 lwn- er Op gewor e_n'

sporing is oolc bestemd voor de Congregaties van, rvligivuzen, Het heeft geen Zm en het zou Ook mchscreet ZUn1 11'9" alle 00""
. . .. zaken en evol en 0 te somrnen. Laat 1waarvan do Kerk Juzst nu verwacht, dat zz] 1/00!‘ Imn vo0r- 9 9 p_ me We 9‘/en_ 9?“ Paarbeeld tmuw tot (ht doel zullen bijdragem ’)‘,:_"lfdo (mm te_ndensen vermelden due er voorkomen onder de COl"TT‘|lSSIe19d6I'1.

h d )1,” 1.] I‘./V ALLF Dlt IS al lang in de openbaarheid. Ik kan voor een situatieschets
Spormg Tl“ ten “”J eveneens tot 8 5961""-'/‘ "” ’ ' “ uitgaan van de woorden die Daniél de Lange te Rotterdam ge-
GELOVIGEN, DAT Z” ZICH NIET L/1Tl‘1'N M""I"‘-VIEPEN sproken zou hebben volgens een officieel verslag (P.C. 131 d.d.
door het ijdele streven naar experi1non,t<'n. div 1/our iomands 15-2-1967):
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'De adviseurs wensen zinvol werk te verrichten, daarom 
verlangen zij een stem te hebben bij de opstelling van de 
agendapunten, die ter plenaire vergadering worden behan-
deld. Indien hun werkzaamheden slechts in het adviserend 
vlak liggen, zullen velen daarmee geen genoegen nemen.' 

Wat deze kwestie betreft, zijn er drie stromingen: 

1. Velen achten hun advies bindend. M.a.w., volgens hen heeft 
het episcopaat absoluut geen of praktisch geen vrijheid, af te 
wijken van de raadgevingen die de commissies verstrekken. Deze 
adviseurs 'bombarderen zich dus tot commandeurs. 

2. Anderen staan de bisschoppen wel toe, tegen de adviezen in 
te gaan, maar zij eisen van de hiërarchie in dat geval een motive-
ring. Daarvoor beroept men zich wel op 'het moderne persona-
listische denken', hetgeen historisch, wijsgerig en dogmatisch een 

merkwaardig autoriteitsargument moet heten. 

3. Weer een andere groep wil het episcopaat op deszelfs ver-
zoek gaarne met raad en daad terzijde staan, maar gelooft, dat in 
onze kerkprovincie het laatste woord wordt gesproken door de 
H. Vader, en het voorlaatste door de Nederlandse bisschoppen. 
De kerkelijke overheid heeft dus haar adviseurs te kiezen en de 
agenda te ibepalen. Zij, en zij alleen, kan er uiteindelijk over be-
slissen, of ze onze adviezen wil opvolgen, hoe en of ze met haar 
adviseurs verder wenst te spreken. Het spijt me, dat ik in Rotter-
dam absent moest zijn, wegens plichten van staat. Anders had ik 
deze minuscule minderheid graag even een stem meer bezorgd. 
Men heeft hier in het land illusies gewekt die zich niet verdragen 
met de hiërarchische structuur van de Kerk. Dat wreekt zich nu. 
Het wantrouwen en de agitatie nemen gevaarlijke vormen aan. 
Diverse hooggeplaatste geestelijken hebben de los-van-Rome-
beweging gesteund of er minstens niets tegen gedaan, zowel dog-
matisch als liturgisch en moreel. De tactiek is dan bijv., dat zij de 
door Rome verstrekte richtlijnen niet doorgeven of deze lustig 
Iaat schenden, en dan een legalisering van de toestand proberen 
af te persen. Zij hebben wind gezaaid, welnu, dan kunnen ze 
storm oogsten. Van vrijzinnigen en gelovigen krijgen ze nu kritiek 
te verduren. Als lagere gezagsdragers tegen hun superieuren in 
durven te gaan, verspelen zij daarmee hun eigen autoriteit, daar 
hoeven ze zich niet over te beklagen. 

Dr. P. den OTTOLANDER 
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pinksteR-oveRenking 

"Een onderzoek van professor Vergote (Leuven) toonde aan, 
dat Belgische intellectuelen niet alleen geen mg. religieuze 
ervaringen hebben, maar ze ook niet wensen omdat zij haar 
wantrouwen." 

Aldus prof. ,Han Fortmann in een artikel 'Negentien eeuwen na 
Pinksteren' (Volkskrant 13 mei). 
Misschien is prof. Fortmann het woordje 'sommige' of 'vele' ver-
geten voor Belgische? 
Het is immers moeilijk aan te nemen dat prof. Vergote de ziel, de 
geest, het gemoed van alle Belgische intellectuelen wetenschap-
pelijk heeft doorgrond. Heeft men zo'n Belgische (onwetenschap-
pelijke) stelling geponeerd, dan is het gemakkelijk de situatie in 
Nederland, zo niet wetenschappelijk, vast te stellen, maar dan 
toch wel te suggereren. Prof. Fortmann schrijft: 

'Een studie hier te lande zou waarschijnlijk hetzelfde resul-
taat opleveren en misschien voor nog bredere kringen. 
Rechtstreekse en gevoelsmatige kennis van het goddelijke 
lijkt nog slechts een serieuze aangelegenheid te zijn voor 
zeer ibepaalde sociologische groeperingen, zoals bijv. de 
Pinkstergerneenten en voor personen met een gemakkelijk 
aanspreekbare emotionele natuur: 

Mogen wij onzerzijds óók eens een niet wetenschappelijk gecon-
troleerde stelling poneren? Ziehier: er zijn in Nederland (en 
België) gelukkig nog ontelbaren met 'religieuze ervaringen' en 
het 'gevoelsmatige' contact met het goddelijke is gelukkig bij zeer 
velen, geletterden en ongeletterden, nog aanwezig. Daarvoor zorgt 
de Heilige Geest. Die wel met het Veni Creator en het Veni 
Sancte Spiritus uit de liturgie gebannen is, maar die fons vivus, 
ignis, caritas voor eenieder blijft; die besproeit wat dor is, buigt 
wat stijf is, verwarmt wat koud is; die zijn zeven gaven geeft.... 
in Te confidentibus. 

Maar met het oog op dit laatste moet men de wonderbaarlijke 
realiteit van het ipinksterverhaali niet relativeren als een beschrij- 
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‘De adviseurs wensen zinvol werk te verrichten, daarom
verlangen zij een stem te hebben bij de opstelling van de

agendapunten, die ter plenaire vergadering Worden behan-
deld. Indien hun werkzaamheden slechts in het adviserend
vlak liggen, zullen velen daarmee geen genoegen nemen.’ E9" Onderzoek Wm Pmfessvr Vergote (Lelwen) toonde aan,

W d .k -- betreft Zi-n er drie Strommgen. dat Belgzsche mtellectuelen met alleen geen z.g. religieuze
at eze westle J ervarzngen hebben, maar ze ook met wensen omdat zg haar

1. Velen achten hun advies bindend. M.a.w., volgens hen heeft wanoutwen-”
het episcopaat absoluut geen of praktisch geen vriJ'-heid, af te

wijken van de raadgevingen die de commissies verstrekken. Deze ’g‘_'d:St pro? Cal i°"tma1"m in een a*'tike| Negemien eeuwe H8
I - 3

adviseurs ‘bombarderen zich dus tot commandeurs. S e_ren_( O S rant meil
1ssoh|en IS prof. Fortmann het woordJe sommige' of 'vele' ver-

2. Anderen staan de bisschoppen wel toe, tegen de adviezen in getefq ‘_’°°" Be]9i5¢_h_?'-7
d h--- ht in dat eval een motiVe_ Het as ammers moeshJk aan te nemen dat prof. Vergote de ziel, dete gaan, maar ziJ' eisen van e |erarc re g

ring Daarvoor beroept men Zich We| Op het modeme perSOna_ geest, het gemoed van alle BeIg|sche intellectuelen wetenschap-
h d k , h t h- t risch Wi-S er] en dogmatisch een peI|Jk heeft doorgrond. Heeft men zo’n Belgische (onwetenschap-listisc e en en, e geen ISO , J 9 g

merkwaardig autoriteitsargument moet heten. , peluke) Steumg Qep°"ee"d1 da" '5 het Qemakkelijk de Sifuatie in
Nederland, zo met wetenscrhappelijk, vast te stellen, maar dan

3. Weer een andere groep wil het eplscopaat op deszelfs ver- toch We] te Suggerere Prof Fwtmann S0hFijIr

zoek gaarne met raad en daad terziJ'de staan, maar gelooft, dat in

onze kerkprovincie het laatste woord worolt gesproken door de

H. Vader, en het voorlaatste door de Nederlandse bisschoppen. Een studie hie“ te |ande ZOU WaI’$<>hijnlijk hetzelfde resul-

De kerkelijke overheid heeft dus haar adviseurs te kiezen en de mat Opleveren en misschien VOOF F109 bredere kringen.
b I 2- -- [lee kan er uiteindeh-k over be_ Rechtstreekse en gevoelsmatige kennis van het goddelijkeagenda te\ epa en. iJ, en z|J a n, J

slissen of ze onze adviezen wil opvolgen, hoe en of ze met haar hlkt “O9 Slechts 9?" Serlevle aangelegenheid te ziJ'n voor
d ' d nst te S reyen Het S i-t me, dat ik in ROtter_ zeer tbepaalde socnologlsche groepermgen, zoals ~biJ‘v. de

a viseurs ver er we p \ . pJ
dam absent moest ziJ'n, wegens pliohten van staat. Anders had ik P""kster9Eg‘eente" en V00!’ Pefsoe met een gemakkelijk

-
t" 1

deze minuscule minderhend graag even een stem meer bezorgd. aanspree are emo lonee natuul’-'

Men heeft hier in het land illusies gewekt die zich niet verdragen
met de hierarchische structuur van de Kerk. Dat wreekt zich nu.

d -tame nemen evaam-ke Vormen aan ogen w|J onzerz|Jds ook eens een niet wetenschappelijk gecon-Het wantrouwen en e agl g J .

Diverse hooggeplaatste geestelijken hebben de Ios-van-Rome- gollefrde Ttilung P°ne"e"\]? Ziehieri er Zij in Nederland (en

beweging gesteund of er minstens mete tegen gedaan, zowel d0g- e QB) 99 U k'Q Q09 Onte bare" met 'l’e|i9ieuZe ervaringen’ en

matisch als liturgisch en moreel. De tactiek is dan biJ'v., dat ziJ de het gevoelsmahge Contact met het Qoddelijke is gelukkig biJ' zeer
velen, eletterden en on eletterd ' D

door Rome verstrekte richtlijnen nlet doorgeven of deze lustig 9 9", I109 aanWeZ'9- 33"‘/°°r Z°r9t
h d d 1 anserm Van de toestand pmberen de Henhge Geest. Dre wel met het Veni Creator en het Venilaat sc en en, en an een eg g

af te persen. ZiJ' hebben wind gezaaid, welnu, dan kunnen ze Sancte Spmtus Wt de ht‘~”9'e Qebannen is, maar die fons vivus,
t St n Van Vri-zmm en en elovigen km-gen ze nu kmiek Ignis, caritas voor eenieder ‘blijft; die besproeit wat dor is, buigtsorm oog e . J g g J

J

te verduren. Als lagere gezagsdragers tegen nun superieuren in Wat stuf ‘S; Verwarmt Wat koud '3? die ZUH Zeve gaven geeft. . ..
-- - - r |n Te com‘ de tib

durven te gaan, verspelen Zl_j daarmee hun e|gen autor|te|t, daar ' " "$-
h - h met over te bekla en Maar met het oog op d|t laatste moet men de wonderbaarlijkeoeven ze ZIC g

DR P_ den OTTOLANDER rea|1te|t van het pmksterverhaal met relatnveren als een beschr|J-
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ving 'van de ervaringen van een groep licht ontvlambare 
A z i at e n', zoals prof. Fortmann doet en die misschien over het 
hoofd zag dat ook niet-Aziaten in hun eigen taal hoorden spreken? 

1. A. 

Mag de H. Vader 
a.u.b. naar Fatima? 

Rond 13 mei, 50 jaar na Maria's eerste verschijning in de Cova 
da Ida, zagen onze 'katholieke publicisten hun kans weer schoon, 
om drie vliegen in één klap te slaan: O.L. Vrouw, Pius XII en 
Paulus Vl. We wensen dit niet op ons te laten ziften, en hopen 
.binnenkort een uitvoeriger artikel te schrijven over mariofanieen, 
dit bij wijze van eerherstel. Maar nu dan reeds een kort weder-
woord, want de drie personen die men in hun eer heeft aange-
tast, liggen ons na aan het hart. 
De dagblad De Tijd had op 8 mei direct een vrijpostig en hele-
maal niet moedig commentaar, Volgens de bezorgde auteur is het 
een enorm nadeel, dat de Paus 'moderne' katholieken en bijv. hun 
interpretatie van Vaticanum II voor het hoofd stoot. Deze lieden, 
inclusief hun coinmentator, blijken nl. te denken, dat het laatste 
concilie de Maria-verering, minstens zoals die van Lourdes en 
Fatima uitgaat, naar de achtergrond heeft gedrongen, om zo de 
Kerk bij de moderne tijd aan te passen. Nu, we weten wel zo'n 
beetje , wat De Tijd althans de laatste tijd onder 'modern' vee 
staat. Het stemt ons daarom alleen maar dankbaar, dat Zijne Hei-
ligheid deze nieuwe vorm van modernisme opnieuw heeft getrot-
seerd. Het beroep op het tweede Vaticaans concilie is een slag in 
de lucht, die alleen indruk maakt op mensen die de documenten 
niet kennen. 
AI naar wij hoorden, hoe de Paus weer gepreekt had, waren we 
enthousiast over zijn bezoek. Uit naam van ons aten heeft hij de 
Moeder van God gedankt voor Haar interventie, en Haar ge-
smeekt om Haar voorspraak. Bij de vrijzinnige kerkslopers is Zij 
persona non grata, maar Ze weet, dat de gelovigen veel van Haar 
verwachten, en open staan voor Haar woorden. Wat de Kerk over 

de H. Maagd leert, stelt zij niet disputabel, want de eenheid die 
wij moeten nastreven, bestaat niet in het vormen van één grote 
puinhoop. Pius XII heeft daar in zijn encycliek tiumani generis al 
voor gewaarschuwd. 
Hans Keng heeft volgens De Tijd van 12 en 13 mei de gelegenheid 
weer heerlijk uitgebuit om de huidige Paus te attaqueren, toen 
hij op bezoek was .bij de (protestantse) Vrije Universiteit in Am-
sterdam. We hebben enkel een kranteverslag, maar het zou ons 
van hem niet verbazen, want we weten, wat hij onder solidariteit 
verstaat. 
Bijzonder giftig en hautain waren de woorden die De Tijd hem in 
de mand legde over Fatima: 'Ironisch merkte prof. Kung op, dat 
het bidden daar bijzonder goed moet gaan.' Dat zou wel eens 
kunnen, ja, dat daar mensen komen die nog bidden, die iets dur-
ven verwachten van God en Zijn Moeder. Het zou ook wel eens 
kunnen zijn, dat de aangeroepenen ons daar soms wonderbaarlijk 
verhoren, al blijkt dit bepaalde God-is-dood-theologen minder wel-
kom. Maar ja, anno 1967 laat een 'katholiek' dagblad een 'katho-
liek' theoloog zeggen, dat Fatima wel niet authentiek zal zijn. En 
Maria staat met lege handen voor God, zou hij gedecreteerd heb-
ben. Nu, voor ons is geloofswaarheid, dat Maria alles, ook Haar 
handen (in letterlijke en figuurlijke zin) geheel aan God dankt. Maar 
we weten eveneens, dat Hij de Smekende Almacht niet met lege 
handen laat staan. God zelf heeft Haar handen gevuld, zodat 
Zij in Lourdes kon zeggen: 'Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis' 
(25 maart 1858). Goed, de authenticiteit van Lourdes is geen dog-
ma, maar wie de bovennatuurlijkheid van de verschijningen mocht 
betwijfelen (wat o.i. geen enkele redelijke grond zou hebben), 

. weet als gelovig katholiek toch van Maria's unieke vrijwaring voor 
de erfzonde. Hier zal geen vrijzinnige 'her-interpretatie' baten. 
We zochten nog naar een gezaghebbend iemand voor De Tijd en 
voor Hans ,Keng. We zullen ons maar niet op Pias XII of Paulus VI 
beroepen, want die durven zo maar 'gezaghebbende theologen 
te weerstreven. Misschien hecht prof. Keng meer waarde aan de 
par-boutere mening van zijn vriend Schillebeeckx. VVelnu, in Maria, 
Moeder van de verlossing (Haarlem, 1955) dorst hij uit de mariale 
apocalyps van 1830 tot 1933 deze ver strekkende gevolgtrekkin-
gen af te leiden: 

'Het lijdt geen twijfel dat de herhaalde Maria-verschijningen 
in onze tijd, welke reeds kerkelijke goedkeuring meedragen 
- o.m. aan Catherine Labouré (1830), te La Salette (1846), te 
Lourdes (1858), te Pontrnain (1871), te Fatima (1917), te 
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Vin ,\/an de ervarmgen Van een groep Hcht O ntv 1 a m b a re de H. i\/laag-d leert, stelt zij niet disputabel, want de eenheid die
A29] at e n, Zoals prof Fortmann doet en die misschien Over het WIJ moeten nastreven, bestaat niet in het vormen van een grote

hoofd zag dat ook niet-Aziaten in hun eigen taal hoorden spreken? pumhoop" Pius X“ heeft dear I" zijn encychek Humam 9°"e"is a|

J.A. voor gewaarschuwd.
Hans Kung heeft volgens De Tijd van 12 en 13 mei de gelegenheiol

_______%..._>____ weer heerlijk uitgebuit om de huiolige Paus te attaqueren, toen
hi] op bezoek was ‘bij de (protestantse) Vrije Universiteit in Am-
sterdam. We hebben enkel een kranteverslag, maar het zou ons
van hem niet verbazen, want we weten, wat hi] onder soliolariteit

t t‘ 7 vers aa .H. Bijzoncler giftig en hautain waren de woorden die De Tijd hem in
' . ? de mond iegole over Fatima: ’lronisch merkte prof. Kung op, dat

61.11.17. 118612” Fatlma. het bidden daar bijzonder goed moet gaan.' Dat zou wel eens
v ikunnen, ja, dat dear mensen komen die nog bidden, die iets dur-

Rond 13 mei, 501 jaar na Maria’s eerste verschijning in de Cova Ven "er‘”§Chten Van G00‘ en ZU" Moedet Het 2°“ 00]‘ We‘ eefis
da lria, zagen onze 'ikatholieke’ publioisten hun kans weer schoon, kunne" ZUH» d~'f1_’E detaangeroepenen one daar soms wonoierbaarlnk

drie Vhegen in één Hap te Siaant O_L_ vrouw, Pius X“ en verhoren, alnblukt dit bepaalde God-is-dood-theologen minder wel-
Paulus VI We Wensen dit met Op OHS te men zitten en hopen i kom. i\/iaarja, anno 1967 iaat een katholiek dagblad een katho-

' ' | h Iibinnenkort een uitvoeriger artikel te schrijven over mariofanieen, iek’_t 6° O09 Zeggeni dat Fatima WGI met awfhentiek Zal ZU” En

dit bij wijze van eerherstel. i\/Iaar nu dan reeds een kort weder- Mama Staat met ‘G96 hande“ voor God’ zou h'J Qedecreteerd heb'
Woord Want de drie personen die men in hun eel, heeft aange_ ben. Nu, voor ons is geloofswaarheid, dat Maria alles, ook Haar
tast H‘ggen ‘het hart handen (in letterlijke en figuurlijke zin) geheei aan God dankt. i\/iaar
De ’dagb|ad De Tijd had 8 med direct een WU-postig en he|e_ we weten eveneens, dat Hi] de Smekende Aimaoht niet met iege

maal niet moedig commentaar Volgens de bezorgde auteur is het hande” laat $taan- God Zelf hee Haar ‘handen 9eV‘~'|d' Zodat
een enorm nadeel dat de Paus ’moderne' katholieken en bijv. hun ZU in Lourdes kon zeggen‘ wk be“ de Onbevlekte Ontvangemg
interpretatie van Vaticanum ll voor het hoofd stoot. Deze iieden, (25 maart 1858)" Goedi de aU'E|fiIe"tiICiteit van Lourdes is geen dog-

inclusief hun commentator blijken nl. te denken dat het laatste ma’ maar We de bovennatuurhlkheld Van de Ve"SChUn'n9e"‘ mocht
concilie de Maria-verering, minstens zoais die van Lourdes en betwijfelen (wfat °-i- 9_ee"1 enkeie Fedeiijyke grond Z_ou nebben),
Fatima uitgaat, naar de achtergrond heeft gedmngen’ Om Z0 de weet als gelovrg kathohek tocn \./&_‘i\/181168-UHl€k6 vruwaring voor
Kerk bu de modeme tud aan te passe“ Nu, We Weten Wei Zoin de erfzonde. I-her zal geen VFl_]Z|i'1l’1lg6 her.-interpretatle ibatenn.

‘beetje , wat De Tijd althans ole laatste tijd onder 'modern' ver- We Zochten P09 naar een gezaghebbend ‘emand voor De T‘-id en

staat. Het stemt ons daarom alleen maar dankbaar, dat Zijne Hei- voor ‘Hans KUn9- We Zunen Ons maar met Op plus X“ of Paulus VI
ligheid deze nieuwe vorm van miodernisme opnieuw heeft getrot- bemepem Want d'_e dufven Z0 maar 9‘?Za9heb‘be"‘de theologen
seerd. Het beroep op het tweede Vaticaans concilie is een slag in te V‘{eer_streVen- _M'sS°h'e_'_‘ he‘_>ht pro? _Kun9 meer Waarde aan fie
de Iuohty die aneen mdruk maakt op mensen die de documenten p8|’t1ICU|i6|’6 memng van zUn vriend SOi'1i||€‘be6CkX. V\/elnu, in Maria,
met kennen Moeder van de verlossing (Haarlem, 1955) dorst hij uit de mariale
Al véér WU hoorden hoe de Paus weer gepreekt had, Waren We apocalyps van 1830 tot 1933 deze ver strekkende gevolgtrek‘kin-

enthousiast over zijn bezoek. Uit naam van ons allen heeft hij de gen at te |e_i_den‘
Moeder God gedankt voor Haar mterventie, en Hear ge_ -H€1I|I_]d'E:C]89l"i1IWIJlc6| dat de hernaalde i\/lariafverschijningen

smeekt om Haar voorspraak. Bij de vrijzinnige kerkslopers is Zij m onze tud’ Wen“? reeds kerlkeluke goedkeurmg meedragen
persona non grata, maar Ze weet, dat de gelovigen veel van I-laar ‘ °'m' aan Catherme I-a‘b°u"§' U830)’ te La Sa_|ette U846)’ te
verwachten, en open staan voor Haar woorden. Wat ole Kerk over Lourdes U858)’ te Pontmam U871)’ te Fahma (1917) te
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Beauraing (1932) en te Banneux (1933) - er op wijzen dat i

Wi. Gods idee We| buzonder benarde tuden doormaken Ze zuiien ze wel met grote belangstelling hebben gelezen en met
enJ dat Maria’ de Moeder Van het rengieuze mensdomy dan vernieuwde iiefde en dankibaarheid voor de zegeningen der Re-

ook op een speciaie wijze haar moederlijke bezorgdheid formatie de lezing hebben beeindigd. i\/ioeten we hierin misschien
mamfesteert, (blz 173) herkennen iets van die neerbuigende, wat bangerige deemoed

d t tegenover protestanten met ook weer de stoere bereidheid omEn dezeifde auteur voegde hieraan toe over het respect a men 1

de ei en, zoveie tekorten te erkennen, die we vaak aantreffen bu
Verschuldlgd ls aan kerkeluke ulgspr-akedn In daze? en be kathoiieken die niet gewend zijn onder protestanten te leven?

" émtéritaodué kérliisnslg aggjrtle VieenngjiIsgigslgenerlei Mej. van der Leeuw is een Limburgse. Mogelijk is dat de soriptie

at re we 183» 3:: iii.’ 29;“$52223.12;2si::t;:tfi>:a:.2;ii; ::.“;;ir:.“zT
D|,_ pl den O-|-TOLANDER L. is uitverkocht. Het hier voigende richt zich due - noodgedwon-

gen - primair tot de inhoud van het artikel van mej. A. Biegel en
5; 35 indirect tot die van de scriptie inzover het artikei de scriptie juist
;‘+;§ weergeeft. Het woord 'schi'ijfster' wordt hier bijgevoig in dezelfde

zin gebruikt; ailereerst voor die van het artikel, verder c.q. voor
die van ole scriptie.

Pater J. Kalkhoven SJ. heeft onclerstaand artikel W

- een reactie op een publilcatie in De Tijd - van-
zelfsprelcend eerst ter plaatsing uangeboden aan Het onderwerp interesseert one d.i. ondergetekende en enige con-
genoemd dagblad. Het werd echter geweigerd. fraters, met wie het artikei uitvoerig werd besproken; gedurende

zeer iange jaren hebben we n.i. veel bemoeienis gehad met vrou-Het uittreden van zus-tars weiijke reiigieusen als gewoon en buitengewoon biechtvader,
conferencier voor oommuniteiten; een onzer zelfs als schrijver

In De Tijd van 25 februari LL stand een verslag te lezen van de van nieuwe constituties voor een grote zusters-oongregatie.

hand van me}. Anne Biegel - over een scriptie van mejuffrouw
M. van der Leeuw, aan eboden aan haar rofessoren van de

9 p We moeten aannemen dat wat mej AB in haar artikei aan be-Vrije Universiteit van Amsterdam, bij geiegenheol van haar doc- u'it 8e"
toraai examen psychoiogie. Mei. van der Leeuw is kathoiiek, 38 9 J ’ 9

d t d tit | De daar veel moeite mee Hoe zouden de professoren van de Vruejaar, geen uitgetredien reiigieuse; haar scriptie raag e e: "

vrouweiijke reiigieuse en ihaar uitgetreden zuster. Boven de be- dnlVer_S't‘f3't hzekgre acunesil genera 'Ser‘n9en_ en °°n|t|';ad'°tYeSh'n
k- - A 3- | t t- h I rote letters te lezen e scriptie eb en kunnen aten passeren, die we at ans in etspre mg van meg. nne iege saa in ee g

de nogal gedecideerde uitspraak: ’Uittreden van Zusters: kwestie 3"’ e Van mel" ' ' tegenkomen"
ifio h d’.

van ze e ou Er zijn i 29.000 ieden van actieve vrouweiijke oongregaties in
one land, voigens de soriptie. Op die 29.000 (I) heeft mej. v. d. L.

d I d bes re_ er 16 ondervraagd die nog reiigieuse zijn en nog 16 andere dieHet is merkwaardig dat eze scriptie waarin - \/o gens e p
king - "het kioosterwezen gebrandmerkt vvordt als ,i9einstitutiona- nadmmstens 8 Jaar hoosterleveni mmstens ai 1 Jaar Ware“ W96"

tr n.iiseerde persoonlkheidsfrustratie" (excusez du peu!) en de steer e e
in de kioosters, voigens de uitgetredenen ,,a|s naargeestig, ver-
k‘ii d, d' ” dt hid d ,- ‘t k d d

I en mensonwaar '9 Va/Orvgesal er t tm gage en Zggene Nu staat er in het artikei van mej. A. B. geen enkei woord omprotestantse professoren er rije niversi ei wor aange .

one te waarschuwen hoe uiterst voorzichtig men met het oordeel
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van deze laatste categorie, de uitgetredenen, moet zijn. Laten WU een buitenstaander zeggen! Een priester in de zielzorg hoort wel
- '10’! meerdere duldelllklleld ~ maar 99% herlnere aan de Wel ooit de bekentenis dat ze ’die dingen toch niet aan een dokter,
niet identieke maar toch analoge gevallsn van priesters die 'uit psychiater gaan Zeggen_‘ - Dir Zet dan a|ieS van Z0’;-1 Qndefzoek
het ambt treden', zoals het tegenwoordig wel erg mild heet, alsof Op iosse s¢h|»oeven_
het alleen maar ‘n zakelijke, verstandelijke aangelegenheid is, die
verder niets met ontrouw of morele gesteltenis te maken heeft. Natuurlijk kunnen er QQk frustraties zijn, in het be|"Qep biJ'v_ een
In de meeste gevallen - zacht gezegd - gaat het om een vrouw, onderwijzeres die de klas helemaal niet aan kan; een verpleegster
d.i. om te trouwen en die relatie was er al voor de uittrede. Welnu, die gemakzuchtig, egoistisch is; oversten of ondergeschikte hoof-
zijn mej_ v. d. Leeuw en mej. Biegel zo naief te menen dat de den van dienst die mislukken. Te petieterige zaken worden - wer-
uitgetredenen die reden ook opgeven? Dat het au fond daarom den vooral - wel hier en daar tot object van leiding en 991100,»-

te doen is; dat het oelibaat hun te zwaar geworden is? Te begrij- zaamheid gemaakt. Dan de eentonigheid van het dagelijks leven
pen overigens omdat in de meeste gevallen al voorafgegaan is die ’bij tijden de meest volhardende onder ons verveelt' (Mother
een verregaande verwaariozing van het geestelijk leven, zoals Mary Loyola); slechte gezondheid; moeilijkheden - ondanks em-
de ervaring leert aan de confraters die het van nabij meemaken. stige pogingen en goede wil - in de omgang, met het gebedsleven,

met het leven in gehoorzaamheid. Vanzelfsprekend stelt het reli-
Maar nee, ze geven natuurlijk andere redenen op: onhandelbare gieuse leven nogal hoge eisen en als het blijkt dat iemand die
pastoor, ’autoritaire’ gezagsuitoefening, uitzioht verloren op het , inspanning niet normaal kan verdragen is uittrede de aangewezen
ambt zoals een nieuwe formule luidt (is saoramenten toedienen en oplossing.
het Evangelie verkondigen dan zo on=belangrijk?), nare steer op
pastorie, teveel regels en ’institutionalisme', (alsof de Kerk en de Niet in alle gevallen dus, maar wel in de meeste gevallen, is de
geloofsbeleving het zonder'vormen’ en vroomheidspraktijken zou diepere oorzaak van uittreden het geleidelijk verlies van de
kunnen doen; cf. K. Rahner S.J. in ’Geist und Leben', nov. '66). religieuse geest: de verregaande verwaarlozing van het eigen
Geloofstwijfels, aan ondergeschikte waarheden soms, die vaak geestelijk leven, zoals dat nu ook in ons woelige Nederland het
helemaal geen reden zijn om de Kerk maar uit te stappen. Be— geval is bi) veel, vooral jongere priesters; de laatste 7 a 8 jaar
weerd verlies van geloof (Charles Davis). Ontmythologisering heeft zich onder dit opzicht hier een ware revolutionaire ontwik-
(Bultmann, Bonhoeffer, Tillich). Als iemand dus een van deze re- keling voltrokken, die het ergste doet vrezen: men ibidt geen
denen als motief van uittreden opgeeft, is het allerminst zeker dat brevier meer, doet geen meditatie meer, die o.i. essentieel is voor
die ooik de diepste en eigenlijke, voornaamste reden is. Als er al een evenwichtig, gelukkig religieus en priesterlijk leven. De devo-
een erotische relatie voorafgaat (wat niet altijd duidelijk naar tie en het geloof Worden dan ontoereikend om nog geregeld de
buiten treedt) is het praktisch zeker - gezien de macht van de H. Mis te lezen; dezekan dan overigens ophouden nog een gebed
sexuele drift - dat het eigenlijk motief deze relatie is, a! kan men te zijn. - Met dit veschijnsel gaat samen een sterk vermeerderde
dat natuurlijk nooit wiskundig bewijzen. De andere opgegeven uittrede van priesters: in 1966 n.l. 60, d.i. -het dubbele van 1965;
motieven moeten dan de uittrede voor de buitenwereld - en voor de laatste 10 jaar ruim 300. - Eind 1955 was het totaal aantal uit-
de persoon zelf! - reohtvaardigen. getredenen (dus van voorafgaande jaren mee) nog geen 100

(Volkskrant 7-3-1967)!
Om deze of analogs redenen zijn de motieven die uitgetreden
zusters opgeven helemaal niet te vertrouwen en naar onze mening — Bi)‘ vrouwelijke religieusen is deze verregaande verwaarlozing
nagenoeg waardeloos, omdat het niet met zekerheid te achter- van eigen geestelijk leven vermoedelijk in iets mindere mate de
halen is of, wat ze vertellen en opgeven als motief van uittrede eigenlijke oorzaak van het uittreden, maar ze blijft toch de meest
waarheid is of de voile waarheid. Relaties met een man zijn uiterst gewone gang van zaken, d.w.z. bi)‘ de meerderheid gaat het wel
zeldzaam; maar moeilijkheden met ’t 6e gebod (weer) opgekomen zo. Het oordeel van enige religieusen met wie wij een gesprek
kunnen ook in het spel zijn. Maar die gaat men nu juist niet aan hadden over het artikel van mej. A. B. was heel beslist en spon-
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taan: de regel is dat het juist geen voorbeelden zijn van trouw en 
observantie; er is geen echt gebedsleven meer; men blijft weg uit 
gemeenschappelijke oefeningen; men wordt een kruis voor de 
anderen door humeurigheid, querulantisme, trekt zich van gehoor-
zaamheid en regel niet veel meer aan, wordt onhandelbaar voor 
de overste, die natuurlijk niet de sancties heeft om een onderdaan 
tot de orde te dwingen die bijv. een officier, een directeur van 
een onderneming e.d. hebben t.o.v, hun onderhorigen. - Twee re-
ligieusen die wij over dit punt ondervroegen antwoordden spon-
taan en tegelijkertijd: 'als zo iemand gaat, dan is de ontspanning 
juist bij degenen die blijven.' - Van dit alles vertellen deze soort 
uitgetredenen natuurlijk weinig of niets aan degene die het psy-
chologisch onderzoek wil doen. De voorstelling van zaken die men 
geeft is sterk gekleurd, ze verbergt veel, het essentiële vaak. Het 
is nogal duidelijk dat deze uitgetredenen 'onoverkomelijke be-
zwaren hebben tegen veel van het huidige kloosterleven', want 
aan henzelf ontbrak de ziel van het religieuze leven: het is niet 
voldoende af te zien van de liefde van 'n man en kinderen; er 
moet een andere liefde voor in de plaats komen: die voor Christus 
de Heer en zijn Kerk en die kan alleen levend blijven in een ge-
regeld en persoonlijk contact met Hem, d.i. in een leven van du-
rende vereniging met Hem door een gebedsleven. 

— Schrijfster heeft het over 'bezwaren onoverkomelijk voor de-
genen die het klooster verlieten en die enorme spanningen ver-
oorzaken bij degenen die (nog) blijven', - Waardoor en bij wie de 
bezwaren zijn en bij wie de ontspanning zagen we hierboven. 
Maar verder: de schrijver en de boven reeds vermelde confraters 
van dit artikel, die van meer nabij dan mej. v. d. Leeuw, jarenlang 
gelegenheid hebben gehad - en bij 100 x meer dan 16 - de stem-
ming onder vrouwelijke religieusen te peilen, ontkennen pertinent 
wat hier in een schaamteloos generaliseren wordt beweerd 'bij 
degenen die (nogl) blijven. Daarbij is deze bewering duidelijk in 
tegenspraak met wat verderop wordt gezegd, 'maar het is onzin 
te beweren dat alle kloosterzusters neurotisch zijn. Ze zijn het 
niet meer en niet minder dan andere vergelijkbare groepen le-
ken.' En verder 'Toch zijn er religieusen die zich zeer bewust met 
dit leven verenigen en er gelukkig zijn: (Wat een welwillende con-
cessie, niet waar!) Hoe is dit nu te verenigen met 'de enorme 
spanningen bij degenen die (nog) blijven?' - En hiermee dat het 
kloosterwezen gebrandmerkt wordt als een 'geinstitutionaliseerde 
persoonlijkheidsfrustratie?' 

— In de Tijd van 14-3-1967 nodigt ene zr. Laurentia uit Nijmegen 
in een ingezonden stuk over het art. mej. A. Biegel en mej. van der 
Leeuw uit 'eens ongedwongen onze recreaties mee te maken'.... 
'nee, wij kloosterlingen zijn niet pessimistisch: - Zo is ook onze 
ervaring. En wat de beweringen van uitgetredenen betreft: je, ze 
zijn ook niet voor niets uitgetreden! De Amerikaanse priester Leo 
Trese heeft een boekje geschreven voor priesters, heeft daarin 
ook een paar blz. over zusters en karakteriseert ze als altijd 'blij 
als engelen'. 

Een andere ontdekking die de schrijfster heeft gedaan: 
'Vriendschappen zijn altijd taboe geweest door een verkeerde in-
terpretatie van de zuiverheid: De schrijfster had beter (en weten-
schappelijker) gedaan met dat taboe op te sporen in de constitu-
ties van een aantal congregaties dan bij een getal uitgetredenen. 
Want ook deze bewering is pertinent een onwaarheid. In de regel 
van de Carmelitessen bijv. staat dat zulk een relatie wel geoor-
loofd en goed is 'als ze elkaar daar geestelijk mee verrijken.' cf. 
H. Theresia van Lisieux 'Histoire d'une árne' waar ze spreekt over 
haar noviciaat. En wat die 'interpretatie van de zuiverheid' betreft: 
de gevaren hiervan zijn onder religieusen zo goed als nihil en dat 
weten de oversten natuurlijk ook heel goed. Maar wel is er een 
ander bezwaar dat - vreemd genoeg - aan het speurwerk van mej. 
van der Leeuw is ontsnapt: jalousie is nu eenmaal een bijzonder 
vrouwelijke eigenschap en wanneer die vriendschappen te druk 
en vooral te exclusief zijn, d.w.z. als men zich te zeer van de 
communiteit afzondert, zal er gemakkelijk onrust en ontstemming 
ontstaan. Beweringen van uitgetredenen als 'Bij benoemingen (van 
oversten) speelt meermalen vriendjespolitiek mee. Ze (ze!) zijn 
niet ontwikkeld genoeg, dikwijls te bekrompen' etc. druipen te 
zeer van querulantisme om er woorden aan te verspillen. 'De uit-
getredenen' (alweer die alleen) 'schilderen de sfeer als naargees- 
tig, mensonwaardig 	"De blinde gehoorzaamheid veroorzaakt 
frustratie en misgroei' etc. la, maar de schrijfster zegt er niet bij 
dat deze beweringen komen uit de mond van degenen die juist 
niet meer het essentiële van de religieuze geest hebben. Ze zegt 
evenmin dat de tekorten en vooral: de blindheid en de illusie ook 
wel eens aan de kant van de onderdaan kunnen zijn. 
— Als mej. A. B. nu een open brief had willen schrijven aan 
alle vaders en moeders en alle jonge vrouwen van katholiek Neder-
land om ze te waarschuwen voor 'de naargeestige mensonwaardi- 
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taan; de regel is dat het juist geen voorbeeiden zijn van trouw en - in de Tijd van 14-3-1967 nodigt ene zr. Laurentia uit Nijmegen
0b$ei'\/antie; 61' is geen echt gebedsieven meer; men iliiijft W69 uit in een ingezonden stuk over het art. mej. A. Biegei en mej. van der
gemeenschappelijke oefeningen; men wordt een kruis voor de Leeuw uit ’eens ongedwongen onze recreaties mee te maken'. . ..
anderen door humeurigheid, queruiantisme, trekt zich van gehoor- ’nee, wij kioosteriingen zijn niet pessimistisch.’ - Z0 is ook onze
zaamheid en regs] niet veel meer aan, wordt onhandeibaar voor ervaring. En wat de beweringen van uitgetredenen betreft: ja, ze
de overste, die natuurlijk niet de sancties heeft om een onderdaan zijn ook niet voor niets uitgetreden! De Amerikaanse priester Leo
tot de orde te dwingen die bijv. een officier, een directeur van Trese he-eft een boekje geschreven voor priesters, heeft daarin
een onderneming e.d. ‘hebben t.o.v. hun onderhorigen. - Twee re- ook een paar biz. over zusters en karakteriseert ze als aitijd ’~b|ij
iigieusen die wij over dit punt ondervroegen antwoordden spon- als engeien’.
taan en tegeiijkertijd; ’ais zo iemand gaat, dan is de ontspanning
juist bij degenen die biijven.’ - Van dit aiies verteiien deze soort
uitgetredenen natuurlijk weinig of niets aan ‘degene die het psy— _ Een andere ontdekking die de schrijfster iheeft. gedaan:
choiogisch onderzoek wii doen. De voorsteiiing van zaken die men ’Vriendschappen zijn aitijd taboe geweest door een verkeerde in-
geeft is sterk gekieurd, ze verbergt veei, het essentiéie vaak. Het terpretatie van de zuiverheid.’ De schrijfster had beter (en weten-
is nogai duidelijk dat deze uitgetredenen 'on0verk0meiijke be- schappeiijker) gedaan met dat taboe op te sporen in de constitu-
zwaren hebben tegen veei van het huidige kioosterieven’, want ties van een aantal congregaties dan ibij een getai uitgetredenen.
aan henzelf ontbrak de ziei van het religieuze ieven: het is niet . Want o0'k deze bewering is pertinent een onwaarheid. in de regei
voidoende af te zien van de iiefde van ’n man en kinderen; er van de Carmeiitessen bijv. staat dat zuik een reiatie wel geoor-
moet een andere iiefde voor in de piaats komen; die voor Christus loofd en goed is ‘als ze eikaar daar geesteiijk mee verrijken.’ cf.
de Heer en zijn Kerk en die kan alieen ievend biijven in een ge- H. Theresia van Lisieux 'Histoire d’une éme’ waar ze spreekt over
regeid en persooniijk contact met Hem, d.i. in een leven van du- haar noviciaat. En wat die 'interpretatie van de zuiverheid’ betreft:
rende vereniging met Hem door een gebedsleven. de gevaren hiervan zijn onder reiigieusen zo goed als nihii en dat

weten de oversten natuuriijk ook heei goed. Maar Wei is er een
— Schrijfster heeft het over ’bezwaren onoverkomelijk voor de- ander bezwaar dat - vreemd genoeg - aan het speurwerk van mej.
genen die het kiooster veriieten en die enorme spanningen ver- van der Leeuw is ontsnapt: jaiousie is nu eenmaal een bijzonder
oorzaken bij degenen die (nog) biijven’. - Waardoor en bij wie de vrouwelijke eigenschap en wanneer die vriendschappen te druk
bezwaren zijn en bij wie de ontspanning zagen we hierboven. , en voorai te exciusief zijn, d.w.z. ais men zich te zeer van de
i\/iaar verder: de schrijver en de boven reeds vermelde confraters communiteit afzondert, zai er gemakkeiijk onrust en ontstemming
van dit artikel, die van meer nabij dan mej. v. d. Leeuw, jareniang ontstaan. Beweringen van uitgetredenen als Bi] benoemingen (van
geiegenheid hebben gehad - en bi] 100 x meer dan 16 - de stem- oversten) speeit meermaien vriendiespoiitiek mee. Ze (zei) zijn
ming onder vrouweiijke religieusen te peilen, ontkennen pertinent niet ontwikkeid genoeg, dikwijis te bekrompen' etc. druipen te
wat hier in een schaamteloos generaiiseren wordt lbeweerd 'bij zeer van queruiantisme om er woorden aan te verspiiien. ‘De uit-
degenen die (nogi) biijven. Daarbij is deze bewering duidelijk in getredenen’ (alweer die aiiéén) ’schiideren de sfeer ais naargees_
tegenspraak met wat verderop wordt gezegd, ’maar het is onzin tig, mensonwaardig. . . ‘De biinde gehoorzaamheid veroorzaakt
te beweren dat aiie kioosterzusters neurotisch zijn. Ze zijn het frustratie en misgroei’ etc. Ja, maar de schrijfster zegt er niet bi_j

niet meer en niet minder dan andere vergelijkbare groepen le- dat deze beweringen komen uit de mond van degenen die juist
ken.’ En verder ‘Tech zijn er reiigieusen die zich zeer bewust met niet meer het essentiéie van de reiigieuze geest hebben. Ze zegt
dit leven verenigen en er geiukkig zijn.' (Wat een welwiiiende con— evenmin dat de tekorten en voorai: de biindheid en de iliusie ook
cessie, niet waari) Hoe is dit nu te verenigen met 'de enorme wel eens aan de kant van de onderdaan kunnen zijn.
spanningen bij degenen die (nog) blijven?’ - En hiermee dat het —- Ais mej. A. B. nu een open brief ‘had wilien schrijven aan
kioosterwezen gebrandmerkt wordt als een ’geinstitutionaiiseerde aiie vaders en moeders en aiie jonge vrouwen van katholiek Neder-
persooniijkheidsfrustratie?’ iand om ze te waarschuwen voor 'de naargeestige mensonwaardi-

28 29



ge sfeer van het kloosterleven', had ze het niet beter kunnen 
doen dan door haar artikel. 

Tot slot nog enige algemene opmerkingen: 
1. Wat zijn we toch open! Open! Het kan gewoon niet méér (niet 
erger). Zo gauw er een ware of beweerde fout of misstand op ka-
tholiek domein is gesignaleerd, moet en zal het in de publiciteit. 
Een scriptie is een klein werkstuk dat niet eens wordt gedrukt, 
laat staan dat het ooit in de krant zou worden besproken, maar 
hier is het lokaas te verleidelijk: de miserie en onmenselijkheden 
in de kloosters etc. Iedere 2, 3 weken is er in dit zonderlinge ka-
tholieke Nederland een of andere 'Roomse rel'. De katholiek 
geworden ex-dominee drs. Loos schreef eens dat voor iemand ge-
komen uit de reformatie 'de sfeer in katholiek Nederland haast on-
dragelijk was geworden.' - We hebben kort geleden gehad 't geval 
van de Engelse theoloog Cr. Davis: banale affaire van 'n priester 
die ontrouw wordt aan zijn roeping en gegeven woord en gaat trou-
wen. De Volkskrant maakt er al direct 'n 'beroemd' theoloog van. 
Ja, dan is het ook zo benauwend niet waar voor die nare, achter-
lijke kerk. Zo was abbé ()raison een paar jaar geleden ook een 
'befaamd psychiater en psycholoog' (Volkskrant). (Hij was toen -
nu wellicht nog - kapelaan aan een Parijse parochie, van de Se. 
Trinité, meen ik). 
Vlak daarop de rel: Pater Mc Cabe die toch heus wel enige rare 
dingen in zijn tijdschrift had gepubliceerd. 'En nu pas weer de 
affaire dr. H. Spee, redacteur van het nogal „vrijzinnige": „Wij in 
huwelijk en gezin'', die het barre gemis aan goede smaak en ge-
voel voor verhoudingen heeft getoond om in een open brief de 
Plaatsbekleder van Christus eens duidelijk te zeggen waarin Deze 
z.i. te kort schiet. Het artikel van mej. A. Biegel, nodeloos en nut-
teloos, is m.i. een echt specimen van deze tendens tot het uit-
lokken van 'Roomse rellen'. 
Toch is er wel eens reden ons af te vragen of we met die mate-
loze 'openheid' op de goede weg zijn, zoals ook met onze ijver 
voor de 'democratie' in de Kerk! Christus heeft n.l. helemaal niet 
de democratische maar 'n :bepaald type van monarchale bestuurs-
vorm aan Zijn Kerk meegegeven. 
Daarbij: familie-aangelegenheden behoren we zoals een Frans 
spreekwoord zegt onder elkaar af te werken ('on love son linge 
sale en famille'). Het lijkt er vaak op of kerkelijke personen en 
groepen in dit opzicht zowat vogelvrij zijn in het hedendaagse 
Nederland! Men kan tegen de naastenliefde zondigen, - of als 
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men het minder clericaal en meer humanistisch klinkende woord 
prefereert - tegen de medemenselijkheid, door zonder geldende 
reden de fouten of tekorten van anderen bekend te maken, maar 
ook door klakkeloos generaliseren, d.i. door een hele groepering 
te beschuldigen van het kwaad of vermeende kwaad van enkelen: 
'ze zijn niet ontwikkeld' (de oversten), 'ze hebben geen leiders-
capaciteiten', 'enorme spanningen bij degenen die (nog) blijven' 
etc. Zou dit zelfs niet iets van laster hebben? 
'Priesters aarzelden of weigerden medewerking' schrijft mej. A. B. 
in het artikel. Dit lijkt ons heel begrijpelijk en juist. Als ze bij ons 
kwamen met zuil, een boodschap: praktisch: het doopceel te lich-
ten van een communiteit of zelfs hele congregaties, en er dan een 
publiciteitsartikel van te maken, zouden we dat niet anders kun-
nen zien dan als ontoelaatbare !bemoeizucht. Meent mej. v. d. 
Leeuw echt dat die 29.000 religieusen geen voldoende intellect 
onder elkaar rijk zijn om de nodige veranderingen en aanpas-
singen door te voeren? Zouden psychologen, die het religieuze 
leven niet van eigen ervaring kennen en evenmin de eigenlijke 
spirituele eisen van deze levensstaat, daarvoor zoveel betere mid-
delen en inzichten bezitten? De vrouwelijke congregaties zijn on-
der elkaar goed georganiseerd, hebben een heel aantal studie-
commissies, de provinciale c.q. generale oversten komen geregeld 
bij elkaar om actuele vragen te bespreken, ook met deskundigen 
van buiten. En trouwens tot 2x toe zegt mej. A. B. dat zelfs de 
uitgetredenen verzekerden dat er 'de laatste jaren veel is ver-
beterd.' 
De oversten zullen ook niet zo happig zijn op hulp van buiten, 
van mensen die het kloosterwezen zien als 'geïnstitutionaliseerde 
persoonlijkheidsfrustratie'. 

2. Verder vermeldt het artikel uit de scriptie nogals eens de 
praktijk der gehoorzaamheid: 'de belangrijkste beweegredenen tot 
uittreden blijken te zijn (blijken!): het dictatoriaal gezag' etc. 
'Oversten zijn vaak veel te autoritair'; - 'het eisen van blinde ge-
hoorzaamheid veroorzaakt frustratie en psychische misgroei.' Zou 
deze moeite met de gehoorzaamheid ook kunnen voortkomen uit 
te zelfverzekerd vasthouden aan eigen mening, uit gebrek aan 
nederigheid en zelfkennis? De schrijfster praat daar niet eens 
over. 
Toch is deze blinde gehoorzaamheid, beter: gehoorzaamheid van 
het verstand (intellectus) tegenover die van de wil (voluntatis) en 
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ge steer van het kloosterleven’, had ze het niet beter kunnen men ‘het minder clericaal en meer humanistisch klinkende woord
doen dan doorihaar artike|_ prefereert - tegen de medemenselijkheid, door zonder geldende

reden de fouten of tekorten van anderen ‘bekend te maken, maar
Tot slot nog enige algemene opmerkingen: ook door klakkeloos generaliseren, d.i. door een hele groepering
1. Wat zijn we toch open! Open! Het kan gewoon niet méér (niet te beschuldigen van het kwaad of vermeende kwaad van enkelen:
erger). Zo gauw er een ware of beweerde fout of misstand op ka- ’ze zijn niet ontwikkeld’ (de oversten), ’ze hebben geen leiders-
tholiek domein is gesignaleerd, moet en zal ‘het in de publiciteit. capaciteiten', 'enorme spanningen bij degenen die (nog) blijven'
Een scriptie is een klein werkstuk dat niet eens wordt gedrukt, etc. Zou dit zelfs niet iets van laster hebben?
laat staan dat het Qoit in de krant ZQU worden -besproken, maar ’Priesters aarzelden Of weigerden medewerking’ schrijft mej. A. B.
hier is het lokaas te verleidelijkz de miserie en onmenselijkheden in het artikel. Dit lijkt ons heel begrijpelijk en juist. Als ze bi] ons
in de kloosters etc. ledere 2, 3 weken is er in dit zonderlinge ka- kwamen met Zulk een boodschap: praktisch: het doopceel te lich-
tholieike Nederland een of andere 'Flo\o-mse rel‘. De katholiek ten van een communiteit of zelfs hele congregaties, en er dan een
geworden ex-dominee drs. Loos schreef eens dat voor iemand ge- publiciteitsartikel van te maken, zouden we dat niet anders kun-
komen uit de reformatie ’de sfeer in katholiek Nederland haast on- nen zien dan als ontoelaatbare bemoeizucht. Meent mej. v. d.
dragelijk was geworden.’ - We hebben kort geleden gehad 't geval Leeuw echt dat die 29.000 religieusen geen voldoende intellect
van de Engelse theoloog Cr. Davis: banale affairs van 'n priester Onder elkaar rijk Zijn om de nodige veranderingen en aanpas-
die ontrouw wcrdt aan Zi_jn roeping en gegeven woord en gaat trQu- , singen door te voeren? Zouden psychologen, die het religieuze
wen. De Volkskrant maakt er al direct ‘n ’beroemd' theoloog van. l9\/an niet \/an elge el'\'aFll’19 kenne en evenmin de eigenlijke
la, dan is het Qok ZQ benauwend niet waar vQ0r die nare, aQhter- spirituele eisen van deze levensstaat, daarvoor zoveel betere mid-
Iijke kerk_ Z0 was abbé Oraison een paar jaar geleden Qok een delen en inzichten bezitten? De vrouwelijke congregaties zijn On-
lbefaamd psychiater en psycholoog’ (Volkskrant). (Hij was toen - der elkaar goed georganiseerd, hebben een heel aantal studie-
nu wellicht nog - -kapelaan aan een Parijse pamghie, van de Se, commissies, de provinciale c.q. generale oversten komen geregeld
Trinité, meen ik). bij elkaar om actuele vragen te bespreken, ook met deskundigen
Vlak daarop -de rel: Pater Mc Cabe die toch heus wel enige rare \/an buite. En trouwens tot 2X toe zegt mej. A. B. dat zelfs de
dingen in zijn tijdschrift had gepubliceerd. 'En nu pas weer de uitgetredenen verzekerden dat er ‘de laatste jaren veel is ver-
affairs dr. H. Spee, redacteur van het nogal ,,vrijzinnige": ,,Wij in beterd.’
huwelijk en gezin”, die het barre gemis aan ggede smaak en ge- De oversten zullen 00k niet ZO happig Zijn Op hulp van lbuiten,
voel voor verhoudingen heeft getognd om in een Open ‘brief de van mensen die het kloosterwezen zien als geinstitutionaliseerde
Plaatsbekleder van Christus eens duidelijk te zeggen waarin Deze peFSO0liJkheidSlFuS’H’ati6'.
z.i. te kort schiet. Het artikel van me}. A. Biegel, nodeloos en nut-
teloos, is m.i. een echt specimen van deze tendens tot het uit-
lokken van ’H0omse rel]en’_ 2. Verder vermel-dt het artikel uit de scriptie nogals eens de
Toch is er wel eens reden ons at te vragen of we met die mate- praktijk der gehoorzaamheid: ’de belangrijkste beweegredenen tot
loze ’openheid’ op de goede weg zijn, zoals ook met onze ijver uittreden blijken te zijn (blijkeni): het dictatoriaal gezag' etc.
voor de ‘democratie’ in de Kerk! Christus heeft n.l. helemaal niet ’0veI'Sten Zij vaak veel le au’E01'i’@ii"; - "het eise van blinde ge-
de democratische maar ’n bepaald type van monarchale bestuurs- hoorzaamheid veroorzaakt frustratie en psychische misgroei.' Zou
vorm aan Zijn Kerk meegegeven. deze moeite met de gehoorzaamheid ook kunnen voortkomen uit
Daarbij; familie-aangelegenheden behoren we zoals een Frans te Zelfverzekerd vaSthOuden aan eigen mening, uit gebrek aan
spreekwoord zegt onder elkaar af te werken (’on lave son linge nederigheid en zelfkennis? De schrijfster praat daar niet eens
sale en fami|le'). Het lijkt er vaak op of kerkelijke personen en Over-
groepen in dit opzicht zowat vogelvrij zijn in het hedendaagse Toch is deze blinde gehoorzaamheid, beter: gehoorzaamheid van
Nederland! Men kan tegen de naastenliefde zondigen, - of als het verstand (intellectus) tegenover die van de wil (voluntatis) en
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van gewone uitvoering (executionis), zelfs in de burgerlijke maat-
schappij heel gewoon, niet alleen van kinderen t.a.v. hun ouders; 
maar van de soldaat wordt ze ook gevraagd, in de oorlog zelfs 
tot het offer van het leven; ongeschoolde arbeiders begrijpen in 
veel gevallen Mets van de opdrachten hun door ingenieurs en 
andere deskundigen gegeven. 
Vervolgens: de klasieke codex der gehoorzaamheid: 'De brief van 
de H. Ignatius over de gehoorzaamheid', bekend in de meeste 
orden en congregaties en bij sommigen ook in hun constituties 
opgenomen, leert uitdrukkelijk dat het niet tegen de geest der 
gehoorzaamheid is de bezwaren die men t.a.v, een bevel ziet, met 
de plaatselijke overste door te praten (t.a.p. nr. 19). In dezelfde 
brief leert de H. ignatius zelfs dat de blinde gehoorzaamheid niet 
altijd mogelijk is en dan bijgevolg niet vereist is. Dan n.l. niet als 
'de evidentie zelf van een gekende waarheid het verstand tot een 
bepaald oordeel dwingt' (Lep. er. 9). Verder geeft het algemeen 
kerkelijk recht aan iedere religieus het recht zich buiten de plaat-
selijke overste om tot de hogere - provinciale, c.q. generale over-
ste te wenden, alsook tot de diocesane bisschop (end. jur. can. 
nr. 611). 
Dan wijlen wij nog eens wijzen op wat hierboven reeds is aange-
duid: dat er bij de onderdaan ook en bij de a.s. uittredende zelfs 
heel goed iets mis kan zijn! Gebrekkige morele gesteltenissen, 
verzuim, ontrouw aan diverse verplichtingen. Door de felle, agres-
sieve .kritiek tegen curie, Paus zelfs en andere kerkelijke gezags-
dragers bij een roerig deel der Nederlandse katholieken, krijgt 
men vaak de indruk dat de fouten per se, alleen maar en 'uiter-
aard', om eens dit modewoord te gebruiken, bij de gezagsdragers 
kan liggen. In het art. van mej. A. B. vind ik geen enkele aan-
wijzing dat mej. v. d. Leeuw ook aan die andere mogelijkheden 
heeft gedacht. 
Om te eindigen een opmerking die de beide schrijfsters en veel 
buitenstaanders heel erg zal verbazen: voor een religieuse overste 
is het gevaar veel groter te weinig gezag uit te oefenen, dan te 
veel en 'dictatoriaal'. Iedere overste staat bloot aan de verleiding 
om de loyale en royale overste uit te hangen en wijzijn  over-
tuigd dat het verval van de evangelische armoede, de 'hechte 
schutsmuur van 't religieuse leven (muris religionis firmus)' steeds 
langs deze weg geschiedt. De overste heeft om zich heen mensen 
die ouder of veel ouder zijn dan hij (zij) zelf en vaak moreel ge-
zag hebben; verder meestal nek een aantal ongeveer-jaargenoten 
waarmede hu (zij) janrenlang amicaal en op voet van gelijkheid is 

omgegaan. Dan een terechtwijzing te moeten geven, te spreken 
waar zwijgen een - soms ernstig - verzuim kan zijn, vraagt vaak 
ware moed en zelfverloochening. De H. Theresia verklaart, waar 
zij over haar taak spreekt als novicen-meesteres 'Ik ontvang liever 
100 terechtwijzingen dan er één te geven: 
En als de schrijfsters met aandacht hebben geobserveerd wat er 
in onze dagen allemaal gebeuren kan in katholiek Nederland, 
zullen ze inzien dat het gevaar van te weinig gezagsuitoefening 
groter is dan dat van dictatoriaal gezag Nagenoeg iedere week 
kan men in een katholieke krant, weekblad of tijdschrift opvat-
tingen lezen die, puur humanistisch, naturalistisch, onverenigbaar 
lijken met de katholieke geloofs- of zedenleer, maar vaak ook vier-
kant er tegen in gaan. Een paar jaar geleden zou zulk een schrij-
ver - religieus althans - van zijn overste een schrijfverbod hebben 
gekregen, wat zeggen wil dat de verkondigde mening onverenig-
baar is met de katholieke leer of publicatie om 'n ander groot na-
deel niet verantwoord is. Nu gebeurt dat niet meer. Zelfs priesters, 
belast met de vorming van toekomstige priesters, en aanhangers 
van zulke opvattingen worden nu op hun post gehandhaafd. Het 
is ook mogelijk in ons land dat 'uitgetreden' priesters 'n post be-
kleden waarin zij de leiding geven aan de katholieke jeugd. Te 
veel, te dictatoriaal gezag? Nee, nee; misschien is het gezag uit-
oefenen nu ook wel heel moeilijk.... Wat een storm en noodweer 
van protesten zou er door katholieke organen als de Volkskrant, 
de Bazuin, de Nieuwe Linie, G 3 e.a. werden georchestreerd; zo 
van, U weet wel, 'iemand de mond snoeren, muilkorven, mond-
dood maken, een aanslag plegen op de vrijheid van menings-
uiting: Alsof men katholiek kan zijn met alle mogelijke opvattingen 
van godsdienstige en zedelijke aard; de opvatting bijv. dat 'ge-
slachtsverkeer niet altijd moet worden tegengegaan tot aan de 
huwelijkssluiting' (dr. C. Trimbos 'Beatrijs' nr. 36, pag. 101-103). 

— Het artikel c,g. scriptie doet o.i. onrecht aan de vrouwelijke 
religleusen. Menselijke fouten zijn er in iedere gemeenschap; er 
is geen enkele reden zich daarover op te winden; maar een fout 
of opvatting in één congregatie zijn niet noodzakelijk die van alle 
anderen. Wie, die lang bemoeienis heeft gehad met vrouwelijke 
religieusen, zou durven beweren dat daar de religieuse geest, de 
trouw minder zijn dan bij de mannelijke? 
Wassenaar. 	 1. KALKHOVEN S.J. 
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van gewone uitvoering (executionis), zeifs in de burgeriijke maat- omgegaan Dan een terechtwijzing te moeten geven, te spreken
schappij heel gewoon, niet alleen van kinderen t.a.v. hun ouders; i waar zwijgen een - some ernstig - verzuim kan zijn, vraagt vaak
maar van de soidaat wordt ze ook gevraagd, in de oorlog zeifs ware moed en zelfverloochening. De H. Theresia verklaart, waar
tot het offer van het Ieven; ongeschoolde arbeiders begrijpen in zij over haar taak spreekt aIs novicen-meesteres ’Ik ontvang iiever
veel gevallen niets van de opdraohten hun door ingenieurs en 100 terechtwijzingen dan er één te geven.’
andere deskundigen gegeven. En als de schrijfsters met aandacht hebben geoibserveerd wat er
Vervolgens: de klasieke codex der gehoorzaamheid: ‘De brief van in onze dagen allemaal gebeuren kan in katholiek Nederland,
de H. Ignatius over de gehoorzaamheid’, bekend in de meeste zuIIen ze inzien dat het gevaar van te weinig gezagsuitoefening
orden en congregaties en bij sommigen ook in hun constituties groter is dan dat van dictatoriaal gezag. Nagenoeg iedere week
opgenomen, Ieert uitdrukkelijk dat het niet tegen de geest der kan men in een katholieke krant, weekblad of tijidschrift opvat-
gehoorzaamheid is de bezwaren die men t.a.v. een ‘bevel ziet, met tingen lezen die, puur humanistisch, naturaiistisch, onverenigbaar
de piaatselijke overste door te praten (t.a.p. nr. 19). In dezelfde . lijken met de katholieke geIoofs- of zedenleer, maar vaak ook vier-
brief Ieert de H. Ignatius zelfs dat de blinde gehoorzaamheid niet kant er tegen in gaan. Een paar jaar geieden zou zulk een schrij-
altijd mogelijk is en dan bijgevolg niet vereist is. Dan n.I. niet als ver - reiigieus althans - van zijn overste een schrijfverbod heibben
‘de evidentie zelf van een gekende waarheid het verstand tot een gekregen, wat zeggen wil dat de verkondigde mening onverenig-
bepaald oordeei dwingt’ (t.a.p. nr. 9). Verder geeft het algemeen ‘baar is met de kathoheke leer of publicatie om 'n ander groot na-
kerkelijk recht aan iedere religieus het recht zich buiten de pIaat- ‘I. deel nietverantwoord is. Nu gebeurt dat niet meer. Zelfs priesters,
selijke overste om tot de hogere - provinciale, c.q. generals over- ‘I belast met de vorming van toekomstige priesters, en aanhangers
ste te wenden, alsook tot de diocesane bisschop (cod. jur. can. “ van zulke opvattingen Worden nu op hun post gehandhaafd. Het
nr. 611). is ook mogeiijk in ons Iand dat ’u‘itgetreden’ priesters 'n post Ibe-
Dan wiilen wij nog eens wijzen op wat hierboven reeds is aange- ’ kleden waarin zij de Ieiding geven aan de katholieke jeugd. Te
duid: dat er bij de onderdaan ook en Ioij de a.s. uittredende zeIfs veeI, te dictatoriaal gezag? Nee, nee; misschien is het gezag uit-
heel goed iets mis kan zijn! Gebrekkige morele gesteltenissen, ‘ oefenen nu ook weI heeI moeilijk. . . . Wat een storm en noodweer
verzuim, ontrouw aan diverse verplichtingen. Door de felle, agres- 1 van protesten zou er door kathoiieke organen als de Volkskrant,
sieve kritiek tegen curie, Paus zelfs en andere kerkelijke gezags- de Bazuin, de Nieuwe Linie, G 3 e.a. worden georchestreerd; zo
dragers bi] een roerig deel der Nederlandse katholieken, krijgt van, U weet vveI: ’iemand de rnond snoeren, muilkorven, mond—
men vaak de indruk dat de fouten per se, aiieen maar en ’uiter~ ‘II dood maken, een aanslag pIegen op de vrijheid van meninge-
aard’, om eens -dit modewoord te gebruiken, bij de gezagsdragers I uitingf Aisof men katholiek kan zijn met aIle mogeiijke opvattingen
kan Iiggen. In het art. van me]. A. B. vind ik geen enkeIe aan- van godsdienstige en zedelijke aard; de opvatting bijv. dat ’ge-
wijzing dat mej. v. d. Leeuw ook aan die andere mogelijkheden I slaohtsverkeer niet aitijd moet Worden tegengegaan tot aan de
iheeft gedaoht. huweiijkssluiting’ (dr. C. Trimbos ’Beatrijs’ nr. 36, pag. 101403).
Om te eindigen een opmerking die de beide schrijtsters en veei I ‘

buitenstaanders heel erg zal verbazen: voor een religieuse overste — I-Iet artikei c.q. scriptie doet o.i. onreoht aan de vrouwelijke
is het gevaar veel groter te weinig gezag uit ts oefenen, dan te reIigieusen. I\/IenseIijke fouten zijn er in iedere gemeenschap; er
veel en ’dictatoriaaI'. ledere overste staat bloot aan de verleiding is geen enkeie reden zich daarover op te winden; maar een fout
om de loyale en royaIe overste uit te hangen en wij 'zijn over- of opvatting in één congregatie zijn niet noodzakelijk die van aIIe
tuigd dat het vervaI van de evangelische armoede, de ’hechte anderen. Wie, die Iang ibemoeienis iheeft gehad met vrouwelijke
sdhutsmuur van ’t religieuse Ieven (muris religionis firmus)’ steeds reiigieusen, zou durven beweren dat daar de religieuse geest, de
Iangs deze weg geschiedt. De overste heeft om zich heen mensen trouw minder zijn dan bi] de mannelijke?
die ouder of veel ouder zijn dan hij (zij) zelf en vaak moreei ge- Wassenaar. J. KALKHOVEN SJ.
zag hebben; verder meestal ook een aantal ongeveer-jaargenoten
waarmede hij (zij) janrenlang amicaal en op voet van geIijkheid is -O-
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- - Waarmee wij maar willen aantonen, dat pater Rector zich van zéér,
QUE]/" J81/[qd1)()1/‘I/I/11,1/lg gQSp1/'()kQ1/l zéér nabije dingen distancieert.

‘ Met woorden. Maar ook met daden?
Het -Pontius-Pilatus-spe! is in Nederiand te dikwijls gespeeld, dan
dat iedereen het niet door heeft; (Stichting De Bazuin - Domini-

Pater G. Willemse C.M.M.. rector van het missie-seminarie caner Orde; Waalheuvel - G3; Horstink _ K.A.).
Mariannhill te Venray, Westsingel 1 Wi_j verbazen ons over de verbazing van pater Rector. Misschien
telefoon 04,780-2044, zendt ons als protest tegen wat wij schre- W“ hi] het gewrgakte nugnmer ' en enlgeie anderednugnmers ' Van

t .,, . . . . . M 67 aan de va er van e priesterstu en opzen enven over M 67, een progresszeve Jeugduztgave van het Mzssze- . .

Ten gerleve van pater Rector - en ouders van pnesterstudenten
seminarie van de pate” van _M“ri“”"hill= Venmy” (C°"fr' van Mariann-Hill - knippen we nog even uit het maart-nummer van
20-21, pag. 39), de volgende brzef: M 67;

- a

Geachte Redaktw’ b ”Mevrouw Zeldenrust-Noordanus, de zeer energieke voorzit-
Tot mijn grote ver azing lees ik in de brief van de . . . .
udder mm mm Onze P”-esterstudenten, dat U ster van de N.V.S.H. heeft m haar Nzeuwjaarsrede uztdrukl-z:e-

vleiend artilcel aan ons adres in Uw blad heeft gewijd lijk aangekOndigd= dat de vereniging heeft be-slate" 001“ ion‘
naar aanleiding van een publikatie in M.67. geren, ooh minderjarigen te gaan brjstaan, met adviezen en

VOOT U be-schuldigt Z0” het 50901 Z70” eer-st he’: blad met het verstrekken van voorbehoedsmiddelen. Er zal nog wel
Zens door te_ kykem Dam smlat namelyk m: 24:67 ' veel water naar zee moeten stromen, voordat iedereen in Ne-
rant voor Jonge mensen - a gemeen en onaf anlce- .. . .

lg-is Jongerenblai Duideli]-ker ha” geloof ik niet clerland de wzjshezd van een dergelyk besluzt mzzet maar aan
Zegd warden, dat dit gee” Mad is mm he; MiS.Sie_ de ernst waarmee de N.V.S.H. deze zaak aanpakt bestaat geen
seminarie Marianhill van tie missionarissen van ]\:Ia- ‘ twijfel.”
rianhill! Ik verzoelc U dan oolc vriendelijlc, maar drin- 4 3

gend ‘lit UM volgené? “agave te TektificeTe”' W0 r Heeft men ooit kunnen dromen, dat het (propagandistisch) ver-
“femen (net wansprakelllk gesteld te waffle" voor W’ .5, strekken van voorbehoedmiddelen aan minderjarigen door pries-
nkele" m een algemeen 8” Onafhankehlk Jongeren‘ \ ters als een ’wijze daad’ zou worden geproclameerd?
Had" Hier volgt nog een aardig stukje uit het april-nummer van M 67:

relctor

Het doe’: ons deu d dat ater Rector zich distancieert van M 67 Eind 1965 was in de Verenigde Staten 70 % van de mannen en
en niet wenst aangsprakelk gesteld te worden voor artikelen in 77 % mm de Umuwen tegen hat gave” mm de pil aan Onge
‘een algemeen en Onafhankemk J-Ongel-enb|ad’_ trouwde studentes. Hoe de percentages in Nederland zouden
Maar pater Rector vergeve he’: ons, dat wij - in tegenstelling met liggen Iran men alleen maar gissen. Maar het is wel duidelzjk
EU“ ‘bzsc?-']di9in9 ' Te; bled M 6; WéL Qoed d°°r9ekeken 'h9b\‘l;en- dat ook hier voorlopig nog heel wat kindertjes te vroeg ver-

e re ac ie is nameij gevestig in et missie-seminarie te en-
ray, en op het blad vermeldt de redactie precies dezelfde telefoon- wekt zullen warden‘ . _

nummers, welke pater Rector op zijn briefpapier vermeldt: O4780- De _meeste Ouders pompen hun kmderen Fever UOl_ met 07'
2044. Bovendien wordt hoofdredaotie en redactie gevoerd door de bmlkbare momal dun met mwhtere» Pmktlsche l1dvl9Ze"~- D"?
paters van ‘Mariann-Hill, J. v. d. Heyden en G. Stikkelbroeck. moraal is onbruikbaar, omclat seksualiteit op zich niet zo veel
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met moraal te maken heeft. Als ongewenste kinderen uitgeslo- Wij knippen uit het Dagblad van Noord-Limburg van 30 maart ’67:

z " , ' h 1: t k l d . ' ' »bendls e Ire. Se S a sl met ansel? Het ls een pretng_e Op een forumavond van de studentenclub St. Paulus te Seve-
ezlg el waar U J8 met e km" rekemng houdt De rest ls num heeft de heer L, v. d. Grinten uit Venlo als mening

een lawestie van persoonlijke keuze, én uiteraard van techniek ten beste gegeven, dat volledig gexueel verkeer tussen, jongens
en raffinement. en meisjes, die nog geenszins aan trouwen denhen, een aanbe-

Voor tieners met onpraktische ouders lcunnen boekjes als '”_e_le"$waa”_Zige Zaak iS- stelfie» dat de Uroegefe huwe‘
’]0nge mensen en de liefde’ van H. M, de Kat-Presser een uit- lgkswetgemng mm de kerk memg. huwelyk een ramp ls gewm-_

1 den, omdat de partners ellcaar met of onvoldoende op sexueel
Zomst Z1111‘ get ls géschrfven met een mZ_mmum “an “Q0700” 3 gebied konden bevredigen. Dit risico behoeft naar zrjn mening

elen. Dan zs het ezgenlyk alleen maar Jammer dat de v00r-
r tegenwoordig niet meer genomen te worden, nu dank zy de

0Ord€len van het meer behoudende deel van de natie nag Z0 pil en andere voorbehoedingsmethoden de biologische, fami-
uitgebreid besproken moeten warden. Maar ik zie wel in dat , ll-ale 9” maatschappelijke gevolgen “an de geslachtelijke Om"

gang uit lmnnen blijven. In opvatting van huwelijksliefdeh bl'k ‘ ' .
er Op et Ogen Z nag met wel anders Op Zn Tech had het l neemt de erotiek een dusdanige plaats in, dat het ”welslagen”
boekje naar mi]-n smaak nog nuchterder gekund' De volgende 2 daarvan vooraf verzekerd dient te zijn. Daarom meende hij, 1

uit$P7'a“k getuigt mm gebrek aan werkelijkheidszin-' Q dat de gangbare ethische opvattingen terzake gewijzigd z0u-
I den moeten warden, en dat jongelui gelegenheid zouden mae-

”Pas “ls niemand meer genoegen neemt met iets 1111- ten hebben om op dit belangrrjke levensgebied ervaring op te
ders dan ECHTE liefde, waarin de seksualiteit haar doem
eigen Plmlts lrijgt, Zlll lie behvefte aan prostitutie ver-

‘ De verklaring kreeg grote bijval bij de aanwezige studenten en
dwijnen. (p. 54)”. ? Scholierem ~

E" M 67 wept "it: ‘i Ook pastoor J. Slots uit Wanssum (medelid van het forum) kon

Wm” in he Z d_ It zich wel met de inzichtenvan de heer v. d. Grinten verenigen.
O me

Snaam Le af eer mm Se S Z0” er lei e’ Hij stelde, dat de oude kerkelijke moraal heeft afgedaan, en dat
Waarom iemand reden even tot h ld l l h t

. . , _ Sc u gevoe ens’ a_s e I wij nu een tijd van experiment en vrijheid beleven, waarin alles
rzszco van een land rs uztgesloten en de sekspartner met be-donde d dt? is toegestaan, wat niet expliciet verboden is.

r wor .

*% %<:<>
% 1} % rlr‘

Men denke nu niet dat de paters alléén staan in hun 'post-conci- M

Maire’ mening_ We Signage,-den 3| meermaen een dergemke \ Als een Pinkster-vigilie-woorddienst zond de Vara zaterdags voor
‘geest’ o_a_ in de gectuury Welke de BaVe|se paters de Werem in Pinksteren van 11 tot 12 uur ’s avonds een reportage uit van een
zenden_ sexuele sex-teach, gehouden onder auspicién van de Nederlandse

- ' ' ' d ‘tr eh anEn In Sevenum bijvoorbeeld werd door de Studentenvereniging ‘ Ve"en'9'n9 V00“ Sexuele HerV°rm'n9' on er V°°"Z' ersc ap V

Sint Paulus een forum gehouden ‘over actuele vragen'. Forum-le- r mevrouw ZeldenmSt‘N°°rdan“S-DTd " h "r h kwa|i-den waren pastoor J. Slots (Wanssum), godsdienst- en psych0!o- 1 De gehele uitzending ' door e U zeer eup ems ‘SC 99
gieleraar W Tielen uit \/\/eert en de ‘yheerr L Van der Grinten uit r ficeerd als een uur ‘vol onbedaarlijke onzin'; door de Telegraaf
Ven|Q_ als een 'opzienbarende smakeloosheid’, ~ was in één woord wal-
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gelijk. Het was aan één stuk een aantasting van de menselijke L
en vooral van de vrouwelijke waardigheid. Het woord moraal laten -D ‘b
wij zelfs buiten tbeschouwing. Een Bond voor sexuele misvorming 6 6
‘ ' n.had het n|et beter kunnen doe

Wij zouden aan onze Regering én aan ons parlement willen ver- Voorbehoedmiddelen worden gepropageerd vanwege de 'gezins-
planning’, om overbevolking en onwettige geboorten te voorkomen.d . . . .

zoeken eze réportage mm z_e" te 2"?" en zfch vewolgins fif te Men kent veilige, nog veiliger en de veiligste methoden. Het pa~
vragen of het al of geen_nat|ona|e musdaad IS zo dadeluk ult de Fool dat aan de J-eugd Wordt gegevenz ga J-e gang maar, er komt
beroo|de SChatk|St belastmg-du|zenden aan de 1'8 gaan heus geen baby, .. is zgnder meer een |gugen_ Niets is volkqmen
verstrekken om dit soort ’voor|ichting tot ontmenselijking van de ’safe’. De risico’s blijven. Dat wil zeggen, dat er door het getpropa-
jeugw yoort te zette|1_ geerde vrije verkeer veel meer onwettige geboorten - en onge-

1 A huwde moeder(tjes) - zullen zijn, met alle sociale en psychische
ellende van dien. Maar het wil oék zeggen, dat de praktijk van
abortus in ontstellende mate zal toenemen. Een der beroemdste
gynaecologen die Nederland gekend heett, prof. K. de Snoo, ver-
oledigde in 1938 op een congres te Utrecht de stelling, dat het ,

gebruik van voorbehoedmiddelen abortus bevordert. Men voertN. -SH. " b8I1Oe1‘I11I1g‘GI1 heden ten dage daarom propaganda om het plegen van abortus
niet meer strafbaar te stellen.
We beschikken niet over statistisch materiaal wat Nederland be-ln verband met de tbenoeming van de katholiek mr. Van Zelst tot

directeur van de N.V.S.H. kon men in het Bossche Bisdomblad Heft" Maar h'er V0199‘? enkele gegevens wt Amenkaz
Augustus 1966 werol In Boulder (Colorado, U.S.A.) een 38-jarigevan 21 april (voorpagina) Iezen dat ‘het een teken is van groeien-

de openheid, als kathoiieken in dezen niet bi] voorbaat uitgesloten man gearresteerd’ me met mmder dan 5000 abortussen Op Zun
I Lgeweten had (de meeste slachtoffers waren studenten). n osWorden.’

Wij ‘hebben zo’n idee dat die benoemingen n\iet bij voorbaat waren Angelos Wordt het aantal abortussen geschat Op 100000 per Jafan
. .. .. In Amerika o een miljoen. Een grote universiteit In het zu1d-urtgesloten, maar dat zg bl] voor-baat plaatsvonden. 0 p

westen der V.S. was top-scorer met 6.000 (zesduizend) abortussenOpvallend, zéer opvallend zelfs, is, dat het Bisdomblad de benoe-
ming van de Bossche priester N. van Hees tot hoofdredacteur van 'n 9?“ Jaarj - .

de N_v_S_H_ doodzwugt De jongeluu ZIJH in de \/.8. nogal goed op de hoogte met voor-
behoeolmlddelen en de cijfers geven het falen daarvan nogal dui-Verder vermeldt het artikel; ’Ons aansluitend bi] de gedachten

van mgr. Bekkers menen wij, dat de Kerk zich geheel buiten de deluk weer! De vemgheld bmkt een Ieugen
technische kant van de gezinsplanning moet houden.‘ Maar het
Bossche bisdom laat er een van zijn priesters actief aan mee-
werken ! I
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- De president van de Universiteit te Houston, spraik er publiek zijn
excuus over uit, dat op 18 november 1966 een Engelse student de
voor godsdienstoefeningen bestemde localiteit had gebruikt voor
het opdragen van een ’zwarte mis tot aanbidding van Satan’, die
werd bijgewoond door 200 studenten. De 'celebrant’, in zwarte

Drieduizend graven zijn er in Nederland geschonden. Onteibare toog, noemde de dienst ’communie met de verdoemden’; hij ver-
werden voorzien van het opschrift: Satan heii en Satan is onze ; brandde een kruis op het aitaar en riep Lucifer op. Een zwarte
God. Ondanks gecoordineerde recherche-pogingen vond de poli- kat lag midden op het aitaar, er werd wat wierook gebrand; er
tie geen spoor van de dader. Of moet men schrijven ’daders’? t werd een preek gehouden over de dood van het christendom.
Soortgelijke grafschendingen en opschriften komen ook in Beigié, Dat er zwarte Satansmissen door geheime genootschappen wer-
Duitsland en Engeland voor. De dader(s) moet(en) wei met een den gehouden, was reeds lang bekend, maar dit was het eerste
satanische geest behept zijn om zich zoveel moeite te getr0os- ’ zeer openlijke optreden. .

ten, zonder enig projt. Louter vernieizucht? Neen. i Bi] de ‘private’ zwarte missen welke in dezeifde streek Worden
Een sataniscihe geest. . .. Een doodgewone geestesziekte? ‘i gehouden gaat het nog veel helser toe; obscene sacrileges wor-
Engeien bestaan niet volgens vele modernen. Satan bestaat nog den er dan met geconsacreerde H. Hosties gepleegd (men steeit
veel minder! Christus gebruikte het ’Iiteraire genre’ toen hij over daartoe de H. Hosties uit de tabernakeis, zoais ook J. K. Huys-
en tegen de duivel sprak! Aliemaal bangmakerij. mans beschrijft).

1' Satan-clubs onder de teeners ikomen alieen aan het Iicht als er
iemand gepakt wordt wegens kerkschending en diefstal. Feibruari

ls het toevaliig, dat nu de God-is-dood-theorie verkondigd wordt 1967 werden bijv. in 1-iazleton (Penns.) een aantal teeners ge-
in heel de beschaafde wereid, en het bestaan van een pers0on- . arresteerd, leden van de Hazieton Satan’s Servants, die kaartjes
Iijke God ~ wij drukken het maar even zo uit - ibetwijfeid of posi- bij zich droegen waarop stond: ’Heip het atheisrne bevorderen.
sief ontkend wordt, het bestaan van de duivei duizendvoudig door , Dood Christus’ en andere met de tekst ’ik ben een Christus-hater.
’geesteszieken' wordt gesuggereerd en verkondigd? Bi] een ongevai, waarschuw de Satans Servants’.

Zeker is, dat er een satans-cultus bestaan heeft en hog bestaat. -O— H

Wie er aan twijfelen mocht Ieze bijv. eens ’La Bas’ van de Franse
eminente iiterator Joris Kari Huysrnans (+ 1907) waarin hi] zijn
ervaringen, voor zijn overgang tot het kathoiicisme, tot in details j

beschrijft en waarin men kan kennismaken met de gruwelijkste L n | I I ii

godsiasteringen en satans—iiturgie der zogenaamde 'zwarte mis’. 1

Er “gt een bencht voor Ons over een '3atanS_huWe|U-ki Op 31 J-a_ 1 Het verschijnsel jongerenmis met afzonderiijk ritueei schijnt hier
- 1 - ' " ' i d k inuari 1967 te San Francisco, volgens het echtpaar gesloten in 1 en daar m Te ZUF‘ Echteri de andere W359“ op?" an ans as

de hep Na de Zegen Van Lucifer en nadat de bruidegom Ver_ ouderenmissen beschouwd te Worden. Zulien deJong3ren-v§n~de-
' ' ' ' h'kk ‘klaard had zich toe te ieggen op het doen van vele doodzonden,

. J°"‘9e'e“m'sSe“ t-Z-t- Z'Ch “O9 kunnen SC ‘ en ‘n 9 O“ ere”
werd de ceremonie voortgezet voor een stenen haardvuur bij het I missen?
iicht van kandelaars die in doodskoppen stonden. Er waren men~ Een M's hoort Qemeemchapsmis te Z11“ Hlkt °nS- Jongerenmissemi

- " " I I dselijke skeletten, opgezette raven, wolven, uilen en ratten. En een 9‘/enals missen VOW Stedehngen apart en \/00" P atte an em
brullende leeuw in een kooi - als hommage voor de leeuwen, die ape" en \/00F Studenten apart, 65$ ZU een 9'99" Htueel hebbeni
vroeger christenen versionden, zoalside bruidegom zei. Er waren dFU\/en naal’ ai°a"’¢he'd- Althans 9" is een 9T°°t 99‘/aar "'1 die “Ch”
60 personen van dit 'huwe|ijk’ getuige. ting. En apartheid is terecht niet in.
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LEIDT HET PROFANE TOT PROFANATIE? 

De Katholieke Illustratie van 2.0 mei wijdt enkele pagina's aan de 
Eucharistie 'In nauw overleg met het Hoger Katechetisch Cen-
trum in Nijmegen hebben wij bijna uitsluitend passages uit de 
Nieuwe Katechismus gekozen', schrijft hoofdredacteur Welling.. 
Hij heeft met opzet 'detailvragen' vermeden. En onder deze 'detail-
vragen' rekent hij bijv. uitdrukkelijk 'is de geconsecreerde hostie 
nog brood?' Dit is volgens hem een 'tijdgebonden vraag, die het 
geheim der Eucharistie zelfs niet in schijn benadert.' Het maaltijd-
karakter van de eucharistie wordt sterk gepousseerd, vooral door 
kleurenfoto's van zgn. huiselijke vieringen a la Sjaloom met in 
colbert 'consacrerende' priesters. 

Wij behoeven niet te zeggen, dat deze massale propaganda voor 
het huiselijk 'breken van het brood' - krentebollen, vlees, fruit en 
koffie ontbreken niet op de welvoorziene dis-in-kleuren - recht-
streeks ingaat tegen de kerkelijke voorschriften en binnen de 
kortste keren leidt tot 	 je tot waartoe? 

Alvorens een staaltje daarvan ten beste te geven, willen wij onze 
lezers waarschuwen zich niet te ergeren, althans niet aan Con-
frontatie, die het moois alleen afdrukt, met de nodige excuses, 
om te wijzen op de profanatie, waartoe 'dat gewoon gezomenlijk, 
huiselijk breken en eten van het brood ter nagedachtenis van de 
Heer' kan leiden. 

Wij citeren uit een artikel in een katholiek blad: 

Na, het toch over liturgie gaat, teil de reiinist niet nalaten nog 
te vermelden dat hij sedert jaar en dag een nijver lezer is von 
Der Seelsorger en dat hij daar onlangs een artikel in heeft 
aangetroffen van de in menig opzicht befaamde liturgiever-
nieuwer J. Mayer. Deze liturgist in nek en nieren stelt daarin 
voor ons de slecht bezochte missen. in de parochiekerk te ver-
vangen door een sterk vereenvoudigde en aangepaste viering 
van de mis in het huisgezin. Liturgist Mayer ontwierp daarbij 
een mis, die volledig is aangepast aan de huiselijke omstandig-
heden. 
De eettafel in huiskamer of woonkeuken moet altaar morden. 
En er moet gecommuniceerd morden onder de gedaanten van 

brood en wijn. Ook moet er eert gezamenlijke bespreking van 
de preek plaatsvinden, doordat de gelovigen in de huiskamer 
of-woonkeuken vragen mogen stellen aan de predikant, die, 
bij gebrek aan iets beters, stelling mag kiezen in de eerste de 
beste leunstoel. En, zegt liturgist Mayer tot besluit, er moeten 
bij zo'n aangepaste viering geen hosties gebruikt worden, naar 
brood. En liefst het brood dat in een gezin gebruikt wordt en 
dat de kinderen lekker vinden. 
De reunist heeft, na aandachtige lezing van Der Seelsorger zich 
gehaast om de progressieve ideeën van liturgist Mayer zo goed 
mogelijk in praktijk te brengen. Hij heeft niet geschroomd om 
over de eettafel in de woonkeuken de fraai geborduurde tafel-
loper uit te spreiden, die afkomstig is van tante Octavie en die 
anders alleen te voorschijn komt als tante Oetavie zelf op be-
zoek komt. Verder een stokbrood besteld en een flesje Pon.-
rol uit de kelder laten halen. Zelf op de hoogtijdag een pas-
send boord omgedaan met een plechtig gestreepte zelfbinder, 
ten einde een stichtelijke toespraak te houden vanuit de leren 
leunstoel van oom Gilbert, 
De bespreking van de preek verzandde echter al spoedig in 
niet tot de discussie gepraedestineerde opmerkingen als, -Wat 
ziet Vader er raar uit, en -Waarom praat hij zo aanstellerig 
met die das om? 
Het enige wat goed verliep was het communiceren onder de 
gedaanten  van brood en  wijn. Floris-Jan nam een stevig glas 
Pomerol en Stijn ging Wee keer. Jan-Willem die niet vol-
doende rom zijn trekken was gekomen., zei later tegen Rrig: 
-Jij hebt gewoon in dat stokbrood zitten bijten alsof het bo-
terhammen zijn. Maar het is Jezus, als je dat maar weet. En 
iedere tand komt in zijn lijf. 
De reiinist werd door die open dialoog herinnerd aan de tijd 
waarin hij zelf, .s of zeven jaar oud, leerde biechten en com-
municeren. Die instructies hebben tot gevolg gehad dat de 
reiinist tot zijn zestiende jaar voor de vroegmis van zeven uur 
alle speeksel steeds heeft uitgespuwd om toch vooral maar 
nuchter te zijn en Jezus een onbesmette stede te bereiden. 

De lezer schrikke nu niet van de thans volgende profanerende 
'grap'. 

Het zou intussen overdreven zijn te beweren dat Seelsorger 
Meyer in het vaak toch al niet van chaos gespeende gezin 
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De bespreking van de preek verzandde echter al spoeclig in
niet tot de discussie gepraedestineerde opmerkingen als: -Wat
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-Jij hebt gewoon in dat stokbrood zitten bijten alsof het bo-
terhammen Maar het is Jezus, als je (lat maar weet. En
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mm 8.7m? m et h“‘Fg"’z‘” Llturglst MW’? °'?,’“”e'P d““’?”J De Iezer schrlkke nu met van de thans volgende profanerende
een mzs, dze volledzg ZS aangepast aan de hulselyke 0mstandzg- grap
heden.

7 1 \

De eettafel in huiskamer of woonlseuken moet altaar worden. H - d -- b d S lE . d d et zou mtussen over reven zljn te eweren at ee sorgern er moet gecommumceer wor en onder cle gedaanten van

42

Mayer in het vaak toch al niet van chaos gespeende gezin

43



van de reunist geen sporen heeft nagelaten, al dient daar 
wel aan toegevoegd dat die niet zozeer in het liturgische 
vlak liggen als wel in het grofstoffelijke, casu quo culinaire. 
Als de pot boerekool schaft met worst of stokvis met uien 
wil Stijn (4) nogal eens ter tafel rijzen in zijn volle lengte. 
Hij heft dan de lang niet geringe tors en zegt voor alle tien 
de disgenoten pijnlijk verstaanbaar: -Ik heb veel liever 
Jezus. Daar wor je lekker zat van. 

Care! Swinkels 

Wij zouden deze profanatie niet gesignaleerd hebben, wanneer 
ze niet stond in 'Tijdingen', uitgave van de Stichting Centraal 
Fonds voor het Katholiek Hoger Onderwijs (januari 1967) ten be-
hoeve van de R.K. Universiteit en de Tilburgse Katholieke Hoge-
school. 

J. A. 

ECL1MENISME 
'Het Ecumenisme is geen simplicistne, geen oppervlakkig 

irenisme, dat zich niet bekommert om de intrinsieke eisen van 

de godsdienstige waarheid. "Niets is meer vreemd aan het 

Ecurnenisme - zegt het Concilie - dan dat valse irenisme, 

waardoor de zuiverheid van de katholieke leer te lijden heeft 

en waardoor zijn oorspronkelijker en duidelijke betekenis wordt 

verduisterd." De toenadering tot de gscheiden Broeders dient 

zich weliswaar te voltrekken in grote eerbied en diep begrip 

voor de echt-christelijke waarden die zij bezitten en ook in 

het verlangen van hen te leren datgene, wat zij ons aan waars 

en goeds kunnen geven, maar mag niet geschieden ten koste 

van de ongeschondenheid van het katholieke geloof en van 

onze kerkelijke discipline, en moet niet geleid worden door 

een gemakkelijke kritiek op onze eigen zaken om even ge-

makkelijk bereid te zijn tot het navolgen van andermans za-

ken, ook als deze goed en achtenswaardig zijn." 

(Z.H. Paus Paulus VI tijdens een audiëntie, L'Oss. Rom. d d. 
19-1-1967). 

Ingezonden 
Professor van Metsen, die een hoge functie bekleedt bij het 
pastoraal concilie, heeft de gewoonte er in al zijn artikelen de 
nadruk op te leggen dat de moderne mens moet leven in on-

zekerheid. 
Voor een filosoof en wetenschapsman als hij is dit niet zo'n 
verwonderlijke opvatting. Bovendien zijn er nogal wat mensen 
die door hun temperament er een onderzoekende en filosoferende 
geest op na houden, hetgeen hun goed recht is. 
Maar de meeste mensen zijn niet zo. De meesten houden van 
zekerheid en zijn er gelukkig mee als een ander hun die ver-
schaft, hetzij door zijn gezag of door overtuigende argumenten. 
Met deze mentaliteit van de meerderheid der mensen is professor 
Van Melsen het niet eens. Hij bestrijdt dit en prijst de onzeker-
heid aan. zoals die in de wetenschap ook bestaat. Maar hij ver-
meldt er niet bij dat er in de exacte wetenschap steeds gestreefd 
wordt naar reproduceerbaarheid, fenomenologisch te karakterise-

ren als: zekerheid. 
Met het weglaten van dit gegeven veranderen zijn syllogismen in 
sofismen, vervalste redeneringen. Het gevolg is verwarring van 

het volk. 
Drs. J. F. M. de K. 
Eindhoven 

Een persoonlijk antwoord 
op een persoonlijk getuigenis 

Met een ziekte behept, die mij dagelijks aan de dood herinnert, 
zie ik de dingen, vanzelfsprekend, anders, dan iemand in volle 

gezondheid. 
Dat het christendom, (met alle andere wereldgodsdiensten, behal-
ve het boedhisme) klaarblijkelijk aan het begin van de grootste 
crisis staat, die het ooit gekend heeft, is ongeveer het enige punt, 
waarmee ik het met pater Adolfs O.S.A. in De Linie van 6 mei j.l. 

volkomen eens ben. 
Maar dat de dood van God voor mijn ervaringsleven een grotere 
realiteit zou zijn dan ik zelf wil toegeven, dat kan zelfs pater 
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ken, 00/“ 111$ deze goed en Iwhienswaardig Zij"-7’ waarmee ik het met pater Adolfs O.S.A. in De Linie van 6 mei j.i.

volkomen eens ben.
ggli-19F;3a_L;S P‘-‘Mus V| tildens een audiéntie, L’Oss. Rom. d.d. Maar dat de dood van God voor mijn ervaringsleven een grotere

' ' realiteit zou zijn dan ik zelf wii toegeven, dat kan zelfs pater
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Adoifs mij beslist niet wijsmakenii lntegendeel! ik kan mi] er niets meneheid eemWeZi9 ale deze Zieh Conformeren aan de Uitnodigmg
§oi_j denken! van Jezus ’Weest heilig, zoais uw Vader in de hemel heilig is.’
A18 ik, ZOEIS hi], mijn persooniijke problematiek even mag spuien: In zover de Nederiandse Kerk zich van dit heiiige zou afvvenden,
Op veertienjarige ieeftijd heb ik op zekere dag, plotseiing cie dit heilige niet meer eerbiedigt noch aanbidt, in zoverre de Neder-
pseudo-ervaring gehad van het niet-bestaan van God, maar het iemdee Piieeiei’ Ophwdt \/an dit hei|i9e Qeiuige en Ze|fe "e|9i'e$e"'
begrip ’dood’ heb ik nooit, op eniger wijze, in verbinding kunnen iaiie te Zilni en de Eueherietievieiing gee" Qemeeneeheppelijkei en
brengen met God, die voor mi] de absolute Oergrond is van 3| tegelijk inclividueie, communicatie met dit Heiiige meer is,doeken
het betrekkelijke. De wereid met ailes, Wat er in woeit en krioeit, zij zichzelf op en houden zij op, christelijk te zijn.
wordt voor mij een zinloze nachtmerrie en een hopeloze opgave, ZOU dit enee Fleedlakeiijk Zijn m deze tild e" Zeife Peeitief 9e‘
Zodra ik er God éven uit Wegdenkl wild moeten Worden, zoals Pater Adolfs met ‘De God is dood'-
Ook kan ik mi_j, hoe meer ik het Evangelie ieesy geen Ggd \/QQ|"_ theologen beweert? ? ? luist het punt waarop alie godsdiensten:
stellen, Die hoger, verder en meer is dan de Vader van Jezus- (die \/an de Airikeenee eteimmeni de Melee, de Aztekerh de K3"
Christus, weike de Kerk, geleid door de H, Gees’; siechts prQ_ naanieten, de Assyriers, de Perzen, de iviahaja-boeddhieten, de

9Fe$Sie1° Ontdekken kan. Z0 geioof ik bijv. dat oie Kerk (hetgeen Joden en de isiamieten) het christendom zouden kunnen bena-de-
niet hetzelfde is ais een groepje gedoopte nieuwiichters) nu pas Fem het °Vel'We|di9e"°|e beeef Va" G°°|e Veiheven heemehappij,
oog krijgt voor de kracht van de Geest en de Biijde BQQdsQhap van zijn giorie en macht, zou het Nederlandse katholicisme uit
van Jezus~Christus. . .. ’medemenseii_jikheid’ prijs willen geven? Waar blijft dan ons zo
Als God (in zijn Drie-eenheid) de bovenpersooniijke, buiten- en h009 Qeroemde 'OeKUmemSme'?- - --
tegeiijik, binnen-wereldlijke Oergrond aller dingen is, dan is alles lk heb de eer gehad, Z68 01° Ze\/en Jam’ Qeiedeni met Pete!’ Robert
sacraal en kan, naar ole aard en aanleg van de waarnemer, het /-\d0]f O-3-A in Chevetegne Pereeomiik kenme te make” Semen
tsjiipen van de vogels, het ruisen van ole zee, het opgaan van de hebben we de Byzantijnee Liturgie bU9eW°0nd- Heeft de ’dieF>'
Zon, Of het kloppen van ons eigen hart, signaai zijn van Gods sacrale, mystieke sfeer van de Oosterse Eucharistie-viering niet
waakzame, trouwe, eeuwigdurende en alom tegenwoordige aan- de Qeimgete mdruk OP hem Qemeekt en hem mete Qeieeid Om-
wezigheid. trent het ’eeuwig-christelijke’, waaraan ook de Nederilandse ‘pro-
God, voor mijn gevoelen, is in overstelpende mate, ‘I-iii Die ls’ en 9Fe$eie\/en’ met V°°"bU kunnen Qaemi Wine" ZU ketholiek ‘biU\/en?
ons eigen menseiijk bestaan daar tegenover, op we-lk gebieci ook, Als men op ole 'Uiteindeiijke Werkeiijkheid’ in gebed, meditatie
is slechts een opperviakkige ’mise en scene’, en ascese, geconcentreerd biijft, zai het geen mannelijke of vr0u-
Het verwekt bij mi] noch ergernis, noch agressieve aiweer, alieen welijke religieus zwaar vailen, aan de voeten van 'de God van de
maar een immens verdriet, ais ik een priester, met instemming, kapel’ dageiijks een uurtje door te brengen. De uiteriijke, mecha-
Altiser hoor citeren; ’De mens is voiwassen geworden, de mens meehe eiiieieney Weemp onze 'teeimie'mmded'"9e"e"etie is m9e‘
heeft God niet nodig en er bestaan geen zakien die aiieen God steld, vait hier weliswaar ver te zoeken. i\/laar Jezus, in het Aller-
voor Hem kan doen; we behoeven aan God geen zaken re wage", heiiigst sacrament, heeft nooit 'grote drommen' aangetrokken; de
waartoe de wereld best in staat is. Niet God, maar ole wereld ver- aiosteie Siiepen Zehce in Geiheememe! Heigeen met Zeggen Wil. i

vul_t onze behoeften en lost problemen op.’ dat de uren van ’Ede|wacht' rondom Christus, (zoals men vroeger
Het is mi_j iniet bekend dat ’cie were|d' (wie?) de problemen van zei) voor de wereid niet essentieel zouden zijn. . ..
oorlog en vrede, verciraagzaamheid en samenieving, dood, lijden FRANS I-OOTS
en voortpianting, zonder God, en zonder beroep op de menseiijke Paeteor Te I-euwm - Planque
’waardigheid’, (die alleen berustiop 's mensen specifieke reiatie (Per Denei) 59 France
tot de uiteindelijke Werkeiijkheid) ergens op bevredigende wijze
opgeiost heeft, of oplossen kan. . ..
Het ’heiiige’ is en blijft voor mi] de uiteindeiijke Werkelijkheid,  
en is slechts in zoverre in de wereid, de stad, de poiitiek, de
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zelf en pater Spee gediend zijn geweest. Dat de voorzitter van
het Curatorium er verder het zwijgen toe heeft gedaan, zal, dunkt
ons, eerder uit evangeiische mede-menseiijkheid zijn voortgeko-
men dan uit een ’ondemooratische gezagsverhouding'.

In ‘WU in huweiijk en gezin' (mei-nummer) doet de hoofdredacteur Leidt pater de Weyer nu in aile ernst uit het evangelie ai’, dat
pater H. de Weyer SS.CC. een poging - meer is het niet, het is een kandidaat die ale hummer 1 op een (interne) voordracht staat,
zeifs een hopeioze poging - om de beruchte ’Open Brief’ van pater gehoord moet worden als hij wordt afgevoerd? WI] weten niet of
Spee aan de Paus (zie Confr. 18-19, pag. 74) goed te praten en dat een speciaai-soort recht voor paters is, - in elk gevai néoit
de indruk te wekken, dat de ’reohten van de mens’ zijn gesohon- voor een leek. Bovendien is pater Spee gehoord, iuid genoeg, tot
den, in Home toe. En als redelijk mens moet hi] er toch echt méér ver-
Pater de Weyer noemt de ’Open Brief’ ais zodanig een 'iiteraire baasd over geweest zijn, dat hij op de voordracht stond, méér
vorm': hi] was alleen nominaai tot de Paus gericht, werkelijk tot dan over het feit dat hij werd afgevoerd.
de iezers van ’Wij'. Pater de Weyer ziet over het hoofd, dat de Want de ’Open Brief’, dat ’|iteraire’ stuk, was slechts een conse-
Open Brief aan de Paus met de voigende zinsnede ‘begint; quente, gekristaiiiseerde, emotionele samenvatting van het ’gen-

re’ door hem continu in ’Wij’ beoefend.
"U moet mij niet kwalijk nemen, als ik mij langs deze weg
tot U riCht”_ Pater de Weyer moet toch zeif wel voelen dat het inreéel is, wan-

neer hi] schrijft:
En pater Spee heeft wei verwacht, dat de Paus er kennis van zou
nemen, want direct na de publicatie gaf pater Spee al in De Stem ”Men heeft in één persoon de docent met de redacteur (van
de verwachting (hoop?) te kennen, dat hij in Rome op het matje ”Wij”) verward.”
geroepen zou worden.
Ftiohtte pater Spee zich niet publiekelijk tot de Paus persooniijk, la, de verwarring des geestes is groot heden ten dage. Pater de
toen hij schreet: Weyer kiaagt:

”Kunt U begrijpen, dat al Uw praten over een ’pausel@]'ke ’i\/ien treft de docent (in het niet benoemd Worden) om wat men
uitspraalc’ rond ole methodes van geboorte-regeling en het de redaoteur meent te moeten verwijten.
alsn0g-vasth0uden-aan-vroegere uitspraken, ons niets zegt, ‘

?” Er zai zelfs wel geen kantonrechter bestaan die het oor Ieent aan
zulk een schizofreen argument in het pleidooi ten gunste van

Een ’zeer kwalijke zaak' noemt pater de Weyer voorts, dat 'de enige verdachte.
voorzitter van het Curatorium, zelfs na een gedeeltelijke ,,open- \/\/ij vinden het ook min of meer beledigend van pater Spee, te
baarheid” in de pers, zioh verder schuil heeft gehouden aohter verondersteilen dat hij als wetenschappelijk docent andere zou
het zgn. recht op geheimhouding.’ Een open beieid had volgens praten, andere stellingen zou verkondigen, een andere visie zou
pater de Weyer de argumenten voor de niet-benoeming publiek hebben, dan ale ’redacteur': daarvoor was pater Spee’s steiiing-
moeten maken. Bovendien had pater Spee moeten worden ge- name als redacteur te overtuigend.
hoord. Dat dit niet gebeurd is, is volgens pater de Weyer ’in strijd
met de riohtiijnen van het evangelie, dat van het gezag geen ,,blin- Nog hulpeiozer is pater de Weyer’s redenering: ze hadden
de macht" vervvacht, maar doorzichtige dienstbaarheid.' pater Spee eerst kunnen benoemen. Zouden er dan aanmer-
Op de eerste piaats: wanneer er door pater Spee of zijn mede- kingen zijn en zou hi] 'fouten' maken, dan had men ’in dit op-
standers geen ruchtbaarheid aan de afvoering van de voordracht zicht maatregeien kunnen treffen. De docent kan het met die
was gegeven, was ailes sub rosa gebleven. Daarmee zou de zaak maatregelen niet eens zijn, maar dan moet hijzeli’ de conse-

ons hoogstens irriteert
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quenties trekken. De consequenties zijn hier door het Curato- zijn °nze kerken mg hemg?
ri m etrokkem O voorhand. H. Hoek, tweemaal bouwpastoor echreef onder bovenstaande tltelu

9 p een warm pleidooi voor handhavmg van het sacrale karakter van
onze kerken (met een voorwoord van prof. Ir. M. Granpré Mo-

Neen, ze zijn niet op voorhand getrokken. Dr. Spee was, behalve nae)‘ Uitgave Van Gottmer’ NU-mege“
schrijver van de Open Brief, een Open Boek. L __ H _

En elke recht r zou een ontsla vern et en, als de ad ocaat er atunse °°9m's
Wi.Ze e dat de Stemn name Vgnlsée ontslagene Vvéér zi.n Men maakt ons attent op de uitzending, elke donderdag om 10.30

P J nr 9 0 J . . .. .benoemmg ruimschoots, a|gemeen bekend was , uur, ‘Via zender Luxemburg, van de praoht|ge Latgnse hoogmls
Het pleidooi van pater de Weyer is een mislukking -I-otaal_ vanunt de abd|_] van Ellerveaux. De ultzendnng |s apemaal bestemd
En hu speelde fair may’ nbch met de Iogica, ‘néch met het EVan_ voor zleken, noodludenden, bedroefden, Het IS een weldaad,
gene evenals de toespraken |n Frans en Dults.

J. A_ Confrontatie-solidariteit ook over de grenzen.
’AIs blijk van mijn waardering heb ik honderd gulden - wat voor
mij een hele som is! - doen overschrijven op postgiro 848700, Am-
robank, Nijmegen, voor ,,Confrontatie”.’ (Belgisch priester d.d.
6-5-1967).0??
’Het is dan ook van harte, dat ik U hierbij in de vorm van een‘ Frans rbiljetje (dat hopenlijk heelhuids overkomt) van mijn armoe-

,, _‘_ de, f6,- abonnementsgeld, met verzendkosten, toestuur!' (arme
Nederlandse curé in Frankrijk d.d. 9-54967).

Onze hartelijke dank! Door geldelijke bijdragen, door adviezen,
door het zenden van documentatie, door propaganda te maken
vooral, door bidden, blijven wij op de been, ja winnen terrein.
De medewerkers en redacteuren van Confrontatie doen op hon' b d n D . " ~ -kgggnhohnolpdeesl egrggggia es pro eo Alleen onvermudelgke on

L'Osservatore Romano
Wij attenderen op de mogelijkheid zich te abonneren op dit blad,
dat rijk is aan informatie, en wel in de Franse versie.
Prijs Bfrs. 435.— Av. de la Bergere 8, Brussel

Fr. frs. 43,20 Hue de Magellan 6, Paris 8
Het betreft een ‘edition hebdomadaire’

Correctie
Het besteiadres voor de ‘brochures vermeld in het vorige nummer
is niet: WelEervv. Pater Paulus C.P., Maria Hoop, Koningshoeve, ‘W
maar Koningsbosch (L.).
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De Bisschop
Mons. P. Veuillot, aartsbisschop van Parijs, in een toespraak t.g.v.
de bisschopswijding van Mons. G. Gouet in de Sacré Coeur op
27-2-1967;

”Ziehier de roeping van de bisschop: onclerworpen aan de
Geest van licht en sterkte, gaworteld in het geloof van de
Kerk, verenigd met hart en ziel met de Pans, broederlijlc na-
brli aan de eigen broeders, is de bisschop een man van geloof,
dat wil zeggen een man van inzicht en moed. Als ”nee”
durft te zeggen, is het om het ”ja” van de waarheid te doen
triomferen.”
(L‘Oss. Rom. 19-3-1967)

De kerkprovincie noodgebied.
Het wordt steeds duiolelijker, dat grote sectoren in de Kerk-
provincie niemandsland zijn geworden tussen orthodoxie en vrij-
zinnigheid. Officieel gaat alles volgens recht en re-gel. Wat schis-
ten wij op met de handhaving van het decorum?
Topscorer of valsspeler.
De vreugdekreet, dat de hele wereld naar ons kijkt kan ons niet
imponeren. Notoire herriesohoppers vallen altijd op. Ook in het
religleuze en daar zelfs bijzonder. De wereldkerk kijkt wel, maar
met zeer gemengole gevoelens.

Ceiibaat.
Ook St. Eloy, de vakbond, natuurlijk niet ole heilige, moet ondanks
de continuatie door het Vaticanum ll van de celibaatsverplichting,
zijn Ieden-metaalbewerkers 'prepareren’ op de- ’vrijheid' in deze.
Een hele pagina pleidooi voor de ophefng. En geheel tegen Va-
tioanum ll in, schrijft Sat. Eloy; ’Het Iigt wel in de lijn der ver-
wachting dat het celibaat in de toekomst niet meer voor aHe
priesters verplicht zal worden gesteld.‘ En dan maar geloven in
spontaniteit bij de gelovigen. (St. Eloy 13-4-'67).
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Katholieke Publiciteit.
Onlangs hebben een aantal hoofdredacteuren en redacteuren van

d ' d h onwrikbarekath. dagbladen in de KRO-gi s getu|g van un
overtuiging, dat de katholieke publlciteit bi_j ons zo’n nuttige func-
tie vervult. Ook de K.R.O. natuurlijkl Medestanders en mede-
plichtigen van de K.R.O. in het bevorderen van de vrijzinnigheid!

In het Mei-nummer van ’Wi_i’ staat te Iezen:

Trots

’Mgr. de Vet heeft meer dan eens gezegd, dat hij er trots op
was, dat ,,Wij" in zijn bisdom werd uitgegeven.’

Egregiam vero Iaudem! (Virg. Aen.)

'3-‘
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Vragen
van
De Tijd

De Tijd van 25 mei vraaigt:

Hoeveel mensen vertegenwoordigt Confrontatie?
Stelt Confrontatie nog wat meer voor dan de kleine, bekende
lijst van publicisten, die steeds in haar maandblaadje aan het
woord zijn?

Als men die vragen tijdens de bezetting had voorgeiegd aan de
redactie van een van de iiiegale ‘bladen, zou ‘het antwoord luiden:
het aantai lezers is beperkt, achter de ZAAK staat ide massa van
het voik.
Het aantai Iezers van Conrontatie, dat een KADERblad en geen
massabiad is, loopt toch wei in de duizenden, zij zijn MILITANTE
ORTI-IODOXE gelovigen, achter de ZAAK van de orthoidoxie staat
ole katholieke massa.

Wat voor mensen zijn het?
Dwarsdoorsnede van de kerkprovincie.
Kennen zij het probleem van de geboorteregeling behalve uit de
Encycliek Casti Conubii ook uit de praktijk van de huidige zielzorg,
uit de medische praktijk, uit eigen ervaring?

Een igroot aantai priesters uit de zieizorg, vele medici, verschiI-
iende zenuwartsen en psychiaters, legio gehuwden staan rege|-
matig mondeiing of schriftelijk in communicatie met de redactie
en de medewerkers.

[rei/iisch we0lerw001r0l

In het mei-nummer van Frontiijn, maandblad voor katholieiken in
en ibuiten de Kerk, iazen we met veel instemming een artikel over
de ‘H. Geesit, met de aanhef: ’Bij allesiwatonvder de sl-opershamer
komt, hoort ook de H. Geest.’ Ook kunnen wij van iharte in~

stemmen met de op pagina 1 verkondigde stelling: ‘Er wordt te
veei twijfei geizaaid’. De medewerker van Frontlijn, de pater Ca-
pucijn Alfred van de Weyer, schrijft, dat er in de Nederiandse
Kerk meningen geuit Worden, die naar ketterij rieken en misschien
zeifs wel ketterij zijn. Maar hij verwijt Confrontatie, dat ons biad
ze signaleert en hij vergelijkt ons met een oud vrouwtje dat de
ganse dag in een spionnetje zit te turen en de wereid siecht
noemt omdat ze zag ‘dat Kees Wiilemientje nog juist op het
hoekje zoende.’
En pater Alfred zegt, dat hi] zic-h, Iiever dan aohter het oude
vrouwtje, acihter Kees schaart. Of Wiilemientje daarvan gediend
is? ~

WU schrijven dit alieen als on~mac“htige poging om ietswat tege-
moet te komen aan pater van de'Weyer’s vleiende bewerinig, dat
Confrontaiie niet scherp, maar gee-stig is.

S. N.

F, at ‘

'8 Q
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OFFICIALE UITSPRAAK K-R-<1
611

voorbehoedmiddelen
De officiaal van het bisdom ’s-Hertogenbosoh, mr. L. Meyers,
verklaarde tijdens een Iezing voor de St. Adelbertvereniging, te
Middelrburg gehouolen;

”De bepalingen van de codex met betrelclcing tot het ker-
kelijk hawelijksrecht zijn, wat vormvereiste, geldigheid5- Als protest tegen fie stelllnglname van de K.R.O. lnzake de ant|-
normen en nietigheidsverklaringen aangaat, in strijd met de ¢°ncePt|e, _Z0a|$_ die l_)|l_|kf Uit het b81009, dat het heofd_ van de
goede zeden en verbinden derhalve m-en» godsdlenstage u|tzend|ng~en, dr. G. Mulders S.J., als lnleldmg tot
Men moet niet huiverig zijn consequenties te trelcken ten de T-V-'|'eP°"ta9e °P 24 mei, in d? K-R-O-'9id$ Pub||¢ee|’de1 werd
aanzien van alles wat weliswaar verklaarbaar, maar niet °P 22 mei namens de C°"fl'°"tae'9|'°eP het V°|9e"de telegram
[anger Uersmanbaar Z-sf» verzonden aan Kardmaal Alfrmk:

(De Stem - 24-5:67)

Eminentie,
De nietigrheidsverklaring van mr. Meyers, officiaal, heeft néch het Aan U als Primwal def Nederlllndse Kerkprvincie ver-
vonm—ve-reiste, nbch het toon-vereiste, nbc‘h he’: inrhoud-vereiste Zoeken W5] in “U9 eerbied, mild?“ mei d6 grovist "1086-
van een officiale uitspraak - en vernietigt niets, omdat zij 0.a. in lijke aandrang - wetende namens zeer velen te spreicen
strijd »is met ole goede zeden van de binnenkerkelijke dialoog. - openlijk te logenstraffen, dat het Kerkelijk Gezag een
Het aanblijven als ofciaal van mr. Meyers is weliswaar verklaar- Ommezwlwi heeft genome” inzake J6 00nFr¢l0ePtie, wills
baar, maar niet langer verstaanbaar. Laat hi] niet huiverig zijn de in flagrante strijd met herhaalde uitspraken en waar-
Consequenties te trekken .w-Izuwingen van het Hoogste Ker]-celijk Gezag, ten on-

rm‘/11,1’ Imweerd en betoogd wordt op pag. 13 van de
(Een Stem 3()_5-1967) I\'.I\’.().-gi(I.s van 21-27 mei,

lwm-imlv Iv vonrkomen, dat op 24 mei aan miloenen [a-
/c¢*r.s' up .s'l1;_¢'_1.;'1'.s'Ii1’ve wljze via de mede onder Uw auspi-
viiiu slrmm/1' I(.I\’.()., als waarheid wordt voorgehouden,
wal. Ivn ('IIl'I|IHlI/1' gvvrzy waarheid is.
Mogv (Iv sI:-llin_gnmm- door U als Kardinaal van de Ka-
tholiokv I\'4-rlr n/wnll:/"Ir vn onbesluierd geschieden, opdat
de collvgiulv r-1-n/:1-irl Iu.s'.~;1*n, hot Nederlandse Episcopaat
en de Hvi/igv Sim-I up rluirlr-Iljjhv bevestigd wordt.

Bovenstaand telegram wurd pmktisch door de gehele katrholieke
en niet-katholieke pars gnpu*bIicom‘cL Het werd door het A.N.P.
verspreid.

56 57



% <2? terecht in het ootje genomen voelde’ (Volkskrant 25-5-1967).
<2? Mgr. Bekkers werd in letterlijke zin ‘ten tonele’ gevoerol. Gesleept

mogen wij wel zeggen. Men toverde hem tot uit den treure op
het T.V.-sclherm, liet hem herhaalde malen precies hetzelfde zeg-
gen (’Er zijn zeker mensen, die hier van misbruik zullen spreken’
(Volkskrant) en men bracht tot slot enkele malen een conterfeitsel

Geen ogeniblik heeft Confrontatie ole illusie gehad, olat de K.R.O. van hem op het scherm, dat men pieteitshalve beter achterwege
cle uitzenoling niet zou laten doorgaan. De strekking van het te|e- had kunnen laten. =

gram was: katholieken en niet-katholieken te waarschuwen, dat
cle leider van ole godsolienstige uitzendingen, pater lvlulders S.l.,
in het gewraakte artikel een onjuiste voorstelling van zaken gaf
omitrent cle houding van het Kerkelijk gezag, inzake voorbeihoecl- <X- %
mioldelen - en tevens om er bi] kardinaal Alfrink op aan te dringen 7&1-

in zijn reeds gepland nawoord onoimsluierd stelling te nemen tegen
cle beweringen van pater Mulders.
’Confr0ntatie’ was van mening, dat bij zéveel reeds uiitgeoefende
en tijdens de uitzending natuurlijik hog heftiger uit te oefenen TYp'S°_l‘ ‘Si dati telwlil het be9"'lF> 139189’ ln 'F>F@9FeS$l6\/6' l<I'ln—

pressie, het Kerkelijk gezag van Nederland ibehoefte kon ige- Q9" bllna 996“ ml "leer Speelt de K-R-Q Ole kljkers |0Ut61’ d0OI”

voelen aan een publieke ondersteuning en een heenwijzing naar 99239 heelct Wlllen lml°°nel’en- He’! @6259‘ \/an "let ml*d6‘i' Clan

de Couegiale eenlheid met het Hoogste Kerkehjk gezag‘ dat VoOr_ 18 voorsianders van voorbehoedmioldelen. Het waren alle even-
behoedmiddelen afwijst zovele uitspraken ex cathedra. Uitspraken. Geolelibereerd werd

De karclinaal heeft gesproken. l\/let een grote mate van omzich‘cig- er met D'SC“SSle °Ve"b°dl9- Andere Vlslesi laat Staan ‘regen-

heid zoals waarschijnlijk pastoraal geboolen was, om reeds in spmak Weld met gedl-llcl De K-R-Q ls alleenheerser OD het

andererichting gewrongen gewetens niet al te veel te schokiken. Schem-
Maar tech duidelijk voor Wie Oren had Om te horlen, Z6 duideluk Och, ihet waren stuk voor stuk oude beikende geluiden. Wij kenden

zelfs, dat de K.R.O.-reporter er zijn teleurstelling over uitsprak: dc "‘_"~l8_ en de tekst lien Splak 91’ 0‘/61’ 'de man in R0-meh De
er Ward immers praktisch een Streep gehaald door heel de pr0_ provirioinnl der iugpstnnen drukte zich naar veler imening onsma-
paganda_u;tzend‘ing Van de K_H_0_ kelnk uit. Prof. O(3hlll€?beeCkX bevveerole apodictisch ’dat de Kerk-

vaders de diepsli: zlimcnsie van de menselijke sexualiteit on-
mogeliik op ham jiiisln W£l(ll'(lO konden sclhatten, met name de
sexpaliteit als oproep, llilinotllglng tot een belevingsveld van een
typiscih-ec‘htelijke, niet ego'|'sii::<;liu, gevende liefole.' Ziezo. Alle

<2? % Kerkvaolers in één volzin t()I'Lij(l(! gostelol. i\/Iocht pater Schille-
<X> beeokxnvandaag pf morgen wel (lo '(liepste dimensie 1) van de

menselnke sexualiteit ontdekken, (inn houclen dc psychologen en
p~syc'h-iaters van >cle geihele werelcl, zich ongeltwijfolcl aanbevolen.
Van‘Sehillepeeckx ’diepste dimensie' tot hot concloomz du sublime

P d ? D.t . t . Woord Het ]_eC|ame_ au r|d|cule_i| ny a qu un .pas.HDe'profess0r I020 eens wat zijnropagan a I lS nog ee e moo: d

uitzen-ding en dan wel één van slecht allooi. Zelfs de (’progres- me e/Oorhchter dr' Dupws ' Uveng medeworkcr Van WU‘ U39“
vel) - als orlicht' ll h f

sieve’) pers is het daarmee roerend eens. De Volkskrant schreef
vo mg aan co egae sci ree in het tijdschrift van

,dat de normale kukers zich geérgerxd zunen hebben het de Maatschnppn voor Geneeskunde; het ’sublieime' wordt dan ook
voor hem mi><,<hien lachw kk d f d I k,

het Potsierlijke grenzende jargon’ - en 'dat de T.V.-'kUker zich Q F“: 9 en en a stoten 19995
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Jammer, dat een groot geieerde als Schillebeeckx om tot net con-
doom te komen zijn toevluciht neemt tot het panacée: ’veranderd
mensibeeld’. Vaniuit deze valse premisse ikan men tot elke wille-
keurige conclusie ikomen. Literatuur van duizenden jaren her toont
one dezelfde mens, met dezelfde deugden en gebreken, met de-
zelfde sentimenten, en binnen het kader daar\/an is de sexualiteit
aiie eeuwen door toch wel ide meest staibiiele en uniforme, zowel
in haar meest gesublimeerde, als in haar meest perverse roer-
seien en uitingen.

%<X>
t

Eén ding moet prof. Schillebeeckx zichzeif kwalijk nemen: n.l.
dat hij gezegd heeft: ‘Eén ding staat vast, dat de Kerk op het punt
van geboortenregeling in twijfei verkeert. En dan mogen wij de
oude regel toepassen, dat in twijfeigevalilen de mens vrij is een
keuze te doen.’
Afgezien van het feit dat er ook nog een ‘oude regei’ is, die zegt
‘in dubiis a@bstinete', in twi'fel onthoudt U - moet ontkend Worden,

be PAUS en iatima

Van ‘progressieve’ zijde is vrijwei unaniem de Paus het bezoek
aan Fatima kwaiijk genomen en vanwege het feit, dat ’versohij-
ningen’ - in dat kamp taboe zijn en vanwege het feit, dat imen
het bezoek zou kunnen uitleggen als een soort fiat op Portugais
koioniaie beieid. Ook de door dit ‘bezoek ongetwijfeid geaccen-
tueerde |\/iaria~verering was voor ’progressieven' een steen des
aanstoots.
Wat dit iaatste ~betreft: de Paus 'heeft vaak genoeg ondubbeizinnig
vnn zijn grote iiefde voor Maria doen biijken en haar zeifs tot
‘Mower van do Kerk‘ geproclameerd - met de uitdrukkelijke op-
dracht aan hui vvmuld»-episcopaat Maria ook als zodanig te eren.
Zijn bedevaart iiilill i*ni;iinn is dus siechts een (klein) oncierdeei
van zijn Maria-dcvuizio, (“(9 gunn particuiier, maar een aigemeen,
universeei -katholiek aspucl hneii.

dat het Hoogste Leergezag ‘in twijfei is’. Dit is door Home uit- 2?/at Vfrschunmgen betreft" '{'~]\_mn Hiw|_ {nOg€'],U‘.< Voor Chnstenen’
drukkelijk tegengesproken, herhaalde imaien. Nog zeer recent.
(India).
Wi' beveien voorts prof. Schillebeeckx aan, kennis te nemen van

ie ge oven, dat de Engel do-, ||(}I(‘1i .t1.|n Maria de boodschap
ovenbracht van haar uitverkiezing l.o‘l: Moeder van Jezus. Dat de
Paus de verscihijningen te Fatima onqetwijfold door zijn bezoek

verschiiiende artikelen in dit nummer - waarin hi] 0.ia. zal aa-ntref- ‘ gate: wmen a°§?“F“e""“' zai We‘ dmgmt “noon Voortkomen
fen de door M67 - onder eerwaarde redactie - gepropageerde
steliing, dat sex niets, maar dan ook niets met liefde te maken
heeft. Zover zijn de pioniers al.

J. A.

1) De professor bedoeit waarsohijnlijk ’de immense diepte’ ? ? ?

60

a eze verso Uningen, na omstan ig on(0r20ek, van kerkelijke
zijde als '0cht' zijn ve-rklaard, maar waarschijnlijk éék omdat de
menselijko samienleving tendeert n'aar een nieuwc catastr-ofe, wel-
ke dreiging hcden ten dage weer dusdanige angstige vormen aan-
neemt, dnii ook degenen die niet in voorzeggingen geioven, de
schrik om hm lijf’ siaat.
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Wat betreft de verontwaarcliging van ’s Pausen reis naar een '
koloniale mogenheid; het past vooral Nederlanders nog jaren een Q
deemoedig zwijgen in acht te nemen, nu lndonesié zioh pas een
twintigtal jaren via bloedige opstand van het moederland heeft los-
gerukt.
lEn wanneer men zoals een blad deed, alle Portugese chrlstenen volgens het Uprogressieve.) Dagblad NOOrd_Limburg (24_5_
Janus-gezlchten toeschrgft, gaat men tooh wel erg ver bulten de .

1967) heeft de blsschop van Floermond, mgr. Moors, medegedeeld,
zgjrjjféitiek de Paw‘ Gaat hi] Jerusalem den is het éék dat Home afwijzend heeft beschlkt op het verzoek van het Neder-

’ d h lands Episoopaat, om ole H. Hostie op de lhand te mogen ont-nlet goed. Schreef Gabriel Smit immers ook toen niet, at ij vangen Mgr Moors -deelde dit mede tijolens een predikatie in de‘die man’ dat uitstapje gaarne gunde, maar dat hij, Gabriel, liever St MiC'haélk'erk te venlo
? . .gezien had, dat de Paus eerst orde op zaken stelde in Rome.

Wat one en praktisch alle katholleken betreft, de Paus mag best
d P I ht Volgens de Nieuwe Limburger zel vicaris-generaal mgr. van Odljk;

eenubedevaarht Cindernemen naar he? Mariamor in O en’ ac er ’Er is duidelijk sprake van een gebod. In bepaalde kerken zal hethet Uzeren gordun. Zelfs een pauselgk bezoek aan Moskou zullen
communie uitrelken dus weer op de oude manier moeten ge-wlj niet zien als een at op het athelsme beuren.

J A ‘
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Tot dusver publiceerden in 'Confrontatie':

Dom Fl. Allard M. B., Vaals; Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap.,
Nijmug<>n; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys S.O.C.,
Ou<lunl><>sr;l1; Anne Dessers, Sittard; Prof. ir. M. J. Granpré Moliere, Was-
sunzun; ||un|'i (lo Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; Zr. M.

- Johurmu, pm xlllnm rodactie; J. Kalkhoven 8.1., Wassenaar; Prof. Mag. dr.
. ’ ’ 1 ~~ V. M. Kuipul ()|'., lrihourg (Zwitserlanol); L. A. v. ol. Linden, Waalwijk;

l QA Fr. Loots, p£1Sl|,l)Hl‘, lnuwin-Planque (Fr.); lr. W. A. Molengraaff S.S.C.C.,
1- § Bavel; Dr. Ch. Nll?(|(‘|r‘I £§,l., Nijmegen; Dr. P. den Ottolander, Arnhem;

Prof. Mag. clr. J. v. (I l'|o1-g ().P., Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden
(Dld.); Dr. Fr. v. Hijnlmul, p ;l<ln»:= leclactie; J. M. v. Schaik, em. past, Her-
wen; P. ter Steege S.J., /<-|:;|, I’ fhnenwinkel S.J., Schalkwijk; J. Thywis-
sen, Venlo; Dr. W .Vede|, pm J|l||L‘!; redactie; B. J. Visser, pr., Weeze
(Duitsland); B. Voets, pastoor, /\m:;lm<l.'1m; W. Westerhoven, pastoor, Eg-
mond--Birlnen; Dr. A. v. d. Wey ().(Iu|m., Dorolrecht; Drs. B. Wildenborg
A.A., Essmn (Duitsland-); 1'Dr. S. Hamm v. Wi_jnbergen, Wassenaar; ’rDr. H.
v. Zunrlurun M.S.C., Stein en andunm
R€C|akl‘ll"

J. Asbmg, llloemendaal - J. Bongaarha, 'l‘<:go|cn.
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