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De Paus spreekt:

43
Literaire vorm en maagdelijke ontvangenis . _ 45 ,,Niet zonder diepe droefheid hebben wij vernomen, dat laakbare

59 I

Sex teach-in . . . . . meningen de ronde doen van sommigen, die met mlnachtmg van
het Kerkelijk Leergezag en steunend op een valse uitleg van hetGee“ bnocahe Van pater Adohcs ' ' ' 61 Concilie de Christelijke zedenleer kritiekloos in overeenstemmingPriesterraad e" dem°°ratie - -'

- 62 brengen met de verlangens van deze tijd, alsof niet de wereld aanWoord en Wederwoord . . . 63 de wet van Christus, maar de wet van Christus aan de wereldKruispunt 65 moet Worden aangepast . . . . Gij echter dient er voortdurend zorg
Oek dit is nog mogelijk . . voor te dragen, dat duidelijk wordt, de nauwe verbondenheid en67 : ..overeenstemming die er bestaat tussen de leer van het ConcllleDe besten ' " en de kapstok ‘ ' ' ' ' ' ' 69 en de leer, die in vroegere tijd door het kerkelijk Leergezag isEe"ZiJ'di9e samensteumg Va" het Pasmraal C°"°me - - 70 voorgehouden. Het dient volstrekt te Worden uitgesloten, dat deGoddijn en Goddijn . . . . . . . . . 72 gelovigen tot een andere mening gebracht Worden; alsofNieuwe Katechismus en confrontatie 73 krachtens de leer van het Concilie sommige dingen vandaag ge-Razende Pater 74 001-loofd zouden zijn, die de Kerk vroeger ,,als in zich kwaad”

heeft aangeduld.Priesterschap en secularisme '.

Kath°“eke? Huwemksbureaus - - 77 Uit de toespraak van de Paus tot de Oversten van de Redemp-De Pil onschadelijk? . . . . 78 toristen (L’0ss, Rom. 24-9-67).

80
1



1

breken. Blind zijn zij voor de Werkelijkheid, blind v00r de ge-
schiedenls, bllnd voor het Evangelle.
Deze duistere drang tot leerstellige en organisatorische afsehe1-EN ding remt de vernieuwing, die de Kerkprovincies grotere be

>i<

De vertezcnwoordlgera van het wereldeplakopaut hebbvn zivh
verzamelrl rond Clu-l||tus' planubokledor in Rnmn. ZIJ zullvn Zi‘-Ill
berndcm over do nodcm van du monlheld on van do Kerk. En

voegdheden Wil geven, uiteraard af. Immers men meet dan wel
bedenken: als in z0’n Kerkprovincie NU al plannen bestaan, die
verwerpelijk zijn, hoe zal het dan Worden, als zij grotere zelf-
standigheid zou krijgen? Z0 remmen onze vrijzinnige aktivisten
onder het mom van vernieuwing juist de authentieke vernieu-
wing af en maken haar verdacht. Het zijn niet de weinige reac-
tionairen, die het aggiornamento vertragen en verraden. Zij zign
het.
Wij hebben een Bataafse Republiek gehad. Een BATAAFSE
KERK kunnen we missen!

J. BONGAARTS

Paul on hhumhuppon nullm eon uppbl rlolmm uun nllnn.
<13» <{1>

<£$>

Nu hot Unnnlllu do Karkprnvlnnlms ma do nplum||mu~n lntmmlvvor
lmmhakoll In het work van do Wm-aldlwrk. rm do Knrkprnvin-
clan vln own lolonda dommtrnlllalln moor nn hater I|(\|IIh|f kun-
mm nun, nu ntukt lm rmpnrathuna In ualnot on nr|mnl|mth~. do
Imp up.
Mot can VOIWUIIIII nan tln Oar-km-k. truom mun to hnwnrknlol-
lllnn. M1 do Korlmmvluwlnu I0 vornnlfulnnadlgcl wordun, dat zij
wullnwunr lm 0|-ado mmvnuralvn. numr cm zelfntundhr kunnen
lllllfllllfvlt. Hat all wolluwnur hot oreprlmaat van de Paus
lwcwplorml. muur In tulle |u|tmmpl1uul zljn.
Mun M\lmll'l (Iv Uorlmrk nllm-1| nanr voren, als de taktiek het ver-
alnt. llnt ml;[ubr0Iu'|| gnloof en de ongebroken trouw van de ,, d ldt kU , f_ Om echter het epnscopaat zelf een en onver ee e ma envrlmrk lunm n nlot zo goed ult de ver Ook vergeet men, dat (ohristus) de hemge Perms lboven de andere
do Kerk nlmls haar begin een groei doormaakt van zaadie tot|m0m_ UM mosterdzaadje! ‘ telen gesteld en in zijn persoon het blijvende en zichtbare
Met vergeet, dat de verzelfstandiging van de kerken in Oost on beginsel en fundament gevesgd Van de eenheid Yam hetgeloof en de gemeenschap. Deze leer over de mstellmg, hetWest in het kader van de schisma’s tot dogmatische verwljdering
en tot steeds grotere versplintering geleid heeft. Zndut men nu
in een wereldwijde oecumenische inzet tracht do broukvn In ge-

-¢@¥r~4'

blijvend karakter, de draagwijdte en de aard van het heilig
primaat van de Paus, en over zijn onfeilbaar leerambt wordt

loof en organisatie te helem door de heilige Synode opnieuw aan de gelovigen voorge-
Nu willen onze vrijzinnige separatisten de klok mun lull:-||. houden als Vast te gem/en‘Nu willen zij de unieke spirituele United Nation: Ol'|nm|'I.ution,
die de Kerk al twee duizend jaar is Wm MIIIIQMIH Mt I-lkaar (Dogmatische Constitue yo‘/er de Kerk,’ hoofdstuk 3)

2
3

_ ...._.¢-__ A4



I

1

CONTACTGROEPEN 1

4 H. Jensch, Kemphaanlaan 13, Heemstede Gllp ll, tel. 023- 86225

Helmond:
Mevr. L. F. M. Raymakers-Verhoeven, Kanaaldijk 47,

, tel. 04920 - 2626

ale Hoorn:
J. Hendriks, Drlesteolenweg 101, de Weere

Maastricht:
1 J. M. Schépplng, St. Pleterslkade 1, tel. 04400-13604

Nijmegen:
Dr. R. Bahlmanln, Joh. Vljchstraat 63, tel. 08800-23726

Alphen a. d. Rijn: Rotterdam:
G. Dijkstra, Julianastraat 93, tel. 01720 - 6704 F. C. A. M. Boot, Prins Maurltsslngel 53, tel. 010- 154269

Amsterdam: Sittard:
Mevr. H. Claessen-Duysings, Holbelnetraet 14, tel. 020 - 791473 Mej. J. v. Basten Batenburg, Walramstraat 22, tel. 04490- 2569

J. H. Otto, Langestraat 43, tel. 020 - 222263 Tilburg:
Arnhem: Msej. M. J. M. Th. Cools, Bosscheweg 420, tel. 04250 - 22408

J. C. M. Langendam, Bauerstraat 27 ll, tel. 08300- 50373 Mevr. M. Peynenborg-Hamers, Tilburgseweg 175, Goirle

Beek (L.): tel. 04250 - 23853 _

P. Frissen, Aldenhofstraat 50, Neerbeek-Beek. tel. 04402- 2031 Utrecht:
Breda: C. J. W. Goes, Joh. Camphuysstraat 22

H. J. v. Laanen, Achlllesstraat 128. tel. 01600 - 43236 Va|kerIbuF9=

P. Nabbe, Koraalstraat 49, tel. 01600 - 42773 Dr. A. v. Straaten, Oud-Valkenburgerweg 11, Valkenburg-Houtem

Brunssum: tel. 04406 - 3200

P. J. Kreukels, Julianastraat 41 Waalwijk:
Delft: Ant. v. Leeuwen, Felix Tlmmermansstraat 28

J. Lafeber, Spoorsingel 97, Delft, tel. 01730 - 31719 Venlo:
Eindhoven: J. Beurskens, Rijksweg 90, Velden, tel. 04702 - 203

Drs. J. F. M. de Kok, Gestelsestraat 64, tel. 040 - 61832 WaddiI‘IXVee"=

Geldrop: J
S. C. J. v. Tol, Middelburgseweg 10

Drs. T<h. J. M. Verhofstad, Molenakker 11, tel. 04903 - 3498 Zulphem
Gennep: Drs. G. C. Jansen, Sclheuterdijk 29, Eefcle, tel. O5750- 5892

G. J. M. Smite, "De Vlieg-Op”, Ottersum, tel. 08806-1690
Goes:
J. -Bitter, Jacoba v. Beierenstraat 3

Gouda:
Dr. J. Taal, Graaf Florlsweg 77, tel. 01820 - 7555
Groningen: .

NIEUWE ABONNEES

G. L. Meyer, Butjesstraat 19a, tel. O5900- 20107 (na 19 uur: 36281)
D-en Haag:
Mevr. Mr. J. Hermans-Lebert, Helmstraat 5d, S¢h9v9n|ng@n, Nieuwe abonnees ontvangen alleen reeds eerder verschenen

tel. 070 - 556956 nummers, voor zover deze nog aanwezig zijn. Q
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Mededelingen van Bontactgroepen HET CQNCII-IE QVER MARIA

4

'5’ IN DE CONSTITUTIE OVER DE LITURGIE

,,Bij de viering van de jaarlijkse kring van de mysteries van
Christus vereert de Kerk met een bijzondere liefde de Moeder
Gods Maria. Zij is onverbrekelijk met het heilswerk van haar

Contacbgroe Zoon verbonden. In haar bewondert ‘en verheerlijkt de

Elk p__ J 9°" meest verheven vrucht van de Verlossmg en beschouwt z1] met
e eerste vrudag, te begmnen 3 nov., zal er een latnnse H. Mis vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene wat zij zelf ver-

worden opgedragen voor de leden van deze contactgroep, in de langt en hoopt geheel te zijn” (Const. over de Liturgie, nr. 103).
kapel van de Zusters Dominicanessen, Dominicanenstraat 6.
Yrndag 6 okt. houdt_prof. dr. Maltha O.P. voor deze groep een
ezmg over Het Chnstusbeeld van Thomas van AquIne'. IN DE CONSTITUTIE OVER DE KERK

|C°3tact'9r°ep Rqtterdam Heel het grote laatste hoofdstuk handelt over ’De H. Maagd en
In t e 2e helft van okttober zal een contact-avond worden belegd Moeder Gods Maria in het mysterie van Christus en de Kerk’
In Rotterdam. ZU die -belangstelling hiervoor hebben, worden ver- (nr. 52-69). In verband met vreemde theorieen over Maria’s
lioeh hun naarn en adres op te geven aan ode heer F. C. A. M. Boot, maagdelijkheid en over de verrijzenis volgen hier twee stukjes,

_r|ns .Maur|ts|nge| 53b, tel. 154269, Rotterdam, waarna zij een die tegelijk de band laten zien tussen haar en het mysterie van
u|tnod|ging zullen ontvangen. de Kerk:

sggaggggoef émsterdam ,,De Moeder van God is het model van de Kerk, zoals Ambro-
on ac '9l’0@fD Amsterdam zal dr. den Ottolander een sius reed leerde, met name in de orde van het geloof, de liefde

ezmg Khouden oven. Honzontallsme en vert1kaI1sme'. Gaarne om- ‘ en de volmaakte eenheid met Christus... Want in geloof en ge-
aand uw aanmeldmg tot deelvname te zenden aan J. H. Otto, \ hoorzaamheid heeft zij de eigen Z00n van de Vader hier op

‘an9e$’EF_a<'=1t43. Amstedam-C., llefst per briefkaart. aarde gebaard, en wel zonder een man te bekennen, overscha-
Mededelmg waar en wanneer deze bijeenkomst zal plaats vinden, duwd door de H. Geest... Zij heeft de Zoon ter wereld. gebracht,
ontvangt U nog nader. Gestreefd zal worden naar een zaterdag- die God gesteld heeft tot eerstgeborene onder vele broeders, de
morgen Qf 'midda9 in de maand 0‘|<t0beF- gelovigen nl., tot wier geboorte en opvoeding zij met moederlijke

liefde bijdraagt” (nr. 63; daarom ook is Maria Moeder van de
Credo-groep Utrecht Ke1.k)_
Vrijdag 22 september werd in de kapel van de Zusters Fancisca-
gissen, Kalniaalstraat 197, een latijnse H. Mis opgedragen door de ,,Terwijl de Kerk in de Zalige Maagd de volmaaktheid reeds be-
korellgerw. eer Pastoor Kat u|t Amsterdam, waarna een bijeen- reikt heeft, Waardoor ze vlek noch rimpel vertoont, moeten de

Wer 9_eh°uden- gelovigen zich nog steeds inspannen om door de overwinning op
Voortaan aal |edere maand een Iatijnse H. Mis worden 0pgedra- de zonde in heiligheid te groeien. Daarom verheffen zij hun
glen“ dle In Confrontatie wordt aangekondigd. Belangstellenden blikken naar Maria, die door heel de gemeenschap van de uit-
Zun Van harte We|k°m- . verkorenen als een toonbeel.d van deugden uitmunt” (nr. 65).

6 V
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,,Intussen is de Moeder van Jesus reeds met lichaam en ziel in J h ?de hemel verheerlijkt, en daarom het toonbeeld en de aanzet van I p
de Kerk zoals ze in de komende eeuw voltooid zal Worden. Even-
zo is zij hier op aarde, totdat de dag des Heren komt, het lichtend
teken van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrime- ria's Maa deikheidrende Volk van God” (nr. es). ; Propaganda tege Ma 9

- - ‘ d 00r-IN HET DEKREET OVER HET PRIESTERLIJK LEVEN Men leze eerst onderstaande ulteenzettlng, rllstlg, Z011 er V
. - k Welke op 20“

1. H t een samenvattlng" van de Bree ,,,De bedienaren van de sakramentele genade Worden met Chris— oordee e ls_ . - _ d gehouden. Det en Lxmburgse Parochle kerk W?!‘ _,tus, de Verlosser en Herder, intiem verbonden door het vrucht— augus us In e C f tatie z" IS letterluk over-tt'n is niet van on ron ; 13
_ .baar ontvangen van de Sakramenten, bijzonder in het veelvuldig samenva 1 g kvan een stencil dat aan de kerkgangers Ward mtgerel t‘Ell 1ontvangen van het Sakrament van Boetvaardigheid, dat immers genom 1- t ~- nkele re els vet drukken.e 3de noodzakelijke ommekeer tot de liefde van de Vader van Aueen le en Wubarmhartigheid zozeer begunstigt, wanneer het voorbereid is

'door het dagelijks gewetemsonderzoek. Onder het licht van het
geloof. gevoed d-oor de lez_ing' van het Woord Gods, kunnen zij Samenvatting van de preek van 20 augustus 1967de tekenen waarm Gods w1l zlchtbaar wordt en de impulsen van
Zijn genade met toewijding zoeken en vinden in de verschillende
levensomstandigheden, en aldus met de dag meer volgzaam -- heid van MariaWorden aan de zending die zij in de H. Geest hebben aanvaard. De N|aaQde||.|k
Van zulk een volgzaamheid vinden zij een wonderbaar voorbeeld .

l vinden‘

- k d , dat vele mensen het heel normaa ,in de H. Maagd Maria; Want geleid door de H. Geest heeft zij Het ls mer Waar lg d t d 0 vattm 6|’! C100"A k t ds verder gaat, a °u 9 P 9zich geheel toegewijd aan het mysterie van de Verlossing der dat de t.eCP.m]e S ee t vo0ruit-
- ht orden aclhterhaald. Men accepteermensen; haar moeten de priesters als de moeder van de Eeuwige meuwe mzic en W H b- dPriester en als de Koningin der Apostelen, en als de bescherm- gang en Vegaqdggrg oopdsadiingsi IE9-Zin van het leve, Cle 0P\/at"ster van hun ambt, met kinderlijke devotie en verering eerbie- f Maar gaat e t Oedg en kwaaa is dan maken Vele mensen eendigen en liefhebben» (nr. 18). I wzgglqdiéziiig“/ean £31/ragen hoe k,an de Kerk vandaadg op \?\;>'n

- l - 'eu d heeft e aan. as

‘het dar? a emaa ' Id r meer over gezegd n.l. dat de waarheid
De Vongil'z?imi?sg'l::ef’f1az0wel in het verleden als in lde toekomst.

E21: 9\]/‘:>%c:'b|:el?l: in eenyoude tijd was het lenen van Qeld T999"

t kwaad Voor ons is dat niet meer zo. De betekenis vanren e -

geld is veranderd.

ode leer van de Kerk aan-

MEDEDEL|NGEN- 1- :::?nndeNi/lgglnlzlaziniatgggjlgfjlglgpen de maagdelijke geboor-
' te van lezus.

Lange tijd was dat geen vraagstuk.
' den zo iets-

' het een vraag geworden. Vele mensen v|nNiet ondertekende artikelen zijn van de redaktie afkomstig. Nu ls
9
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da:1r dieeeI:~o(nl:i(erEE<ge;el:g:gt?ar vtdzriftnksng van een man en Dus bi] een 20 grote, aan God toegewijde fi9uur, als Maria.

ls dat neg We] houdbaar? ' gnoezt wde ngens en zeker lde man wijkennvoor God.|__k

.. _ __ i‘ e e oorte van esus moest e e menseu e~ ge-
‘I:/(ilgawveinhxeenvgegll;:"Lie*?e;':;2JrFGjkl<?;F,S::eE|Ul;baar dat slachtsggmeenschap wijken. Hier was alleen plaats voor
nomen_ S é eeft 99‘ een zuiver op God en niet op de man gerichte vrouw en

Wat moeten We daarmee? voor God zelf. God nam hier de funktie van de man over.

c. Men verstond de bijbel te Ietterlijk historisoh. Men zag in

Laten we eerst gaan Zienr Wat was de oude leer de Kerk? de vele wonderlijke verhalen van de bijbel een echt histo-
' risch verslag.De Kerk zei: Maria is maagd gebleven voor, tijdens en na de

~ e
9 boorte Van Jezus‘ 4. Nu is men een ander weg ingeslagen en op zoerk gegaan naar

Dat 'hie|d 3 punten in: een ander verstaan via/In ‘het bijbelvelrhaal over -de njjaagdelijke

a_ Maria had geen omgang met gueboorte vain esus. enlxs op zoe gelgaan naar e geeste-

~b_ Jezus is WOn,der|U-k geboren zonder het Hcvhaam luke, goosdnenshge en ‘dl6p6l‘6 wbetekems en waarde van de

te Sohendem maagdeI|Jrkhe|d. -

- Men heeft de waarde van het lichaam herontdekt. Lichaam en
°- 9"]/:32 Cnesthggfrgjnctsgeboorte van Jezus geen omgang geest zijn één. Het lic-haam is neit mindervvaardig.

' God en mens zijn geen koncurrenten. God moet niet zo zeer

-- . _
gezien worden en verbonden worden met het buitengewone.

Egpgstaegjegellig g<i:CT\:g:lgiS0PVahneTd:°h:‘ge|U|:@1 ‘blologlache God manifesteert zich in het gewone, in de mensen, in de

uit Maria werd zo niet uitsluitend dan tcgch Fi£>rc>€dz\/aaknelij‘<l<nsk;ti:S “ege’d?°k de Hchamemke “ewe, die de mensen met eikaar
| - - .. . ' ‘ " ver in .

d?§:;‘%Z:n‘g;:i2:i:Jkvilrgelinge Ene2tm<g9efstelu_ke en 9ods- En wat de bi_jbeI betreft, vele verhalen in de bijbel zijn 9een
Vrome boeken, die praksch 'ehan?eS :38 "1 dS°mm'9e letterlijke historische reportages van wat er toen Qebeurde. De
Verstond het Schgft Overed wek: en. Men verhalen hebben meestal de schijn van 'n historische reportage
Jesus in biologisch Hchameluké 9 9?‘ Orte van te zi_jn alsof iemand met sohrijfmateriaai bij de gebeurtenis

, l_] zoa s et daar aanwezig was en deze letterlijk heeft verslagen. Neen, de ver-

Men had geen O09 voor de diepere eestelrk b k E halen in de bijbel hebben ’n andere betekenis. Het zijn dichter-
schrmverhaal ‘Mgen Venj) Z etelgmsrdle t

Q lijke verhalen, die om de schijn van ‘n echte gebeurtenis weer
doen éistorisch n erste e hrer te te geven, slechts een geestelijke, godsdienstige betekenis van
gebeurd is: is {het andel:/ers 39 van wat er een bepaalde gebeurtenis willen duridelijk maken. Die verhalen

S" zijn trouwens tientallen jaren na het gebeurde geschreven.
‘ Historisch staat vast: Jezus is eens geboren. De manier waar-Hoe kwam dat? __ _ __ _ _

A op H11 gebor-en is, w|l de bubel met vertellen. In de schrlft lezen
3- H;}:';;>;9?l:ef:jd‘e1?e¥oencc:1tm:;1trgfkghgar: n1||_n:|:rwaardi9- Het Ir we niet hoe Jesus is geboren. Hoe Hi] is geboren heeft niets

WZs|e e tussen man te maken met geloof - het is ook niet belangrijk voor ’t geloof.
Hchaam 9 , moest men het Belangrijk is te weten, dat de bijbel wil zeggen, dat Jesus een

' bijzonder mens was, de nieuwe mens. De bijbel wil zeggen, datb. Men beschouwde vroeger God en mens als koncurrenten wat Jezus eigenlijk was n.|. een bijzondere manifestatie vanvan elk .J ' --
deed jeagrOdeOlTr:Em gndiogatuur Wet '"9I’U|Qen want dan God, een geschenk van God aan ons, dat dat af-komstig was

hiek;>url:;nt|ne>ieaag.en|Z|:éJdVr;enG\gadn van) God, uit de kraeht van God en niet uit vlees en bloed
'" - ger oren.
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. -- ‘n en te maken.Z0 gaat het altijd in de bijbei als een ‘bijzonder mens geboren Het zij ‘ms ge°P_rl00¥d hlerbu °‘T;‘°:):1:n;k:§;r1f die altijd heeftwordt, die belangrijk is voor het heil van de mens, die een 1 De maagdelukheld \_f==111t1\;1:1_;)1 étreden
roi gaat spelen in de verwezenlijking van de bedoelingen die opgevat, wordt 1n dlt s u e -

God met de mens heeft. Men verteit dan wonderlijke dingen de het in het jam. 1900 _omtrent de geboorte van die mensen. 2 Dellkt men nu _e° t’ gf‘ 1 66k niet ram,» Vonden eenV91. de komst van Isaac, Samuel, Joannes de doper. -;e1(;{(igjggnlzogziaxeyelxerking van» Maakt

. - ~ rd ei entijds?Uit deze inzichten is de p09in9 ontstaan - een Qoede P09in9 - men dit pmbleem met een beetle al te geforcee gdie de nieuwe kathechismus heeft gedaan om een ander licht
_ ht Dog V001. dc diepere geestelijkete werpen op het gebeuren van ide maagdelijke geboorte van 3 Had me,“ Vfneger cc - geyh 1 beefy» Wij geloven namelijk,Jesus en de maagdeiijkiheid van Maria.

betekems,' d-le h?t Sctlilylffigrejg betekenis beter begreep - enZie daarvoor dei nieuwe katechismus blz. 89 en vlg. dat r::1nd31:1st 31:21 déesamgnstelles) het vooichtende
aanv _ . " die ste hete-Zo krijgt de maagdelijkheid van Maria een dichiteriijke en stencil. Men w1l heden t1=;71:rf11g(")em:i=1 W]::‘:)‘:131::éer tgrug

geestehjke betekenia kenis verdonkeremanen. L]
Maagdelijkheid is dan ihier dienstbaarheid, openheid, ~beschi~k-

_ maagdelijkheidyy zou v0m.tge_baar zi_jn voor elkaar, voor ieder nieuw gebeuren, voor de 4 Het "°“d_erWFtse be.gnp V ” i vroeger tijden het lichaammensen en VOOT G°d- komen ziln m.t het felt’ dat m1;e?a”tI;ichaam niet echt betrokkenMet heel zijn liefcie in de wereid staan. minderwaarqlg “ma en "Ga Z WOHW” Uit deze én mense-Deze eigenschappen sierden Maria het meest en daarin was Wm“ in de hefide tussen mantgmn en (grief Van paulus aanzij de grootste onder ons. Zij was ook de Qrootste geiovige. lijk en tneolglsch °""E’a"e S in H Geest elm) leiden
ZU Was de spits van het Joodse volk. In haar kwamen samen de Epheslers <5’ 22'23)’ Tempe.lvdan af hat mén huwelijksehet geloof en ‘het veriangen van een volk. Zij stoncl ten dienste de samenstellers van het Siiilll avemnderstenen
van de mensen, van de dingen van de mensen en van God, geslachtsgemeenschap als he waléwiue

figuur als Maria” envan het heil der mensen, van de ven/vezenlij-kin9 van Gods ,,bi;i een zo grote, aan God meg ogntrent
plannen met de mensen. Hoe zij dat deed is van geen enkel dat er daarql? een soort lefetn Zbelang. Het doet niets af aan de grootheid van Jesus en Maria W°nd°1'baarh3ke geboome on S on 'als dat edaan is langs de gewone weg van de menseIijke- Wel e1-_geslachtggemeenschap. En het zou te kort doen aan de groot- i 5 Wie Matteus I en Inlcas I, 26 nalgezt, itlaégetfgirift lgzen
heid van God, Kristus en Maria, wanneer we al die verhaien, plex als het ,,stencil doodlen, ewe - »
die verbancl houden met de geboorte van Jesus, zouden ver- We "jet h°° Jesus 15 gebomn 'staan in slechts letterluke, biologische en iichamelnke zin. ‘ de stelhng Va? hgiéitfnlt _iS,{)1::;

We ~h0|Oen -dat door deze uiteenzetting ~duideIU'k is Qeworden . Hii is g°b°1'en hee “lets te maikeilme gwie Maria was. We hopen dat haar Qrootheid en de glans, die niet belangweklfend voor het E6 0° -00“ in de
overihaar Ieven lag voor ons opnieuw is gaan oplichten en dat ,,Zi.i (M3-1'1a)_bmcPt de méfilz deck is Van gee“ enkelhet voorbeeid, dat zij heeft gegeven ons sterker mogen inspi-

mensengeschledenlé Hoe Z13 Z rootheid van Jesus enreren bi] het vervulien van onze taak in de wereid, die toch belang Het doet mets zilf ian edg ewone weg van debestaat in het met geloof en liefde staan in die wereld, die Maria als dat gegaan 1s 21;‘-ziia
S gmede aan onze zorgen is toevertrouwd. tot heil van aiie menselllke geslachtsfalsgajesep Qia afleidingsman0eu-mensen. -» Hler 1‘ail§§i1:Vv2;1v:(:;(l1l‘g:1V:an .Maagdelijkheid

<33’ <X> <31» <¥1> vres -
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het ,,stencil” tot de ontkenninE van een der grondwaarhedenh t h ' _ _
I I II

Va“ ° ° “S‘e"“°m- dc vmnlglng van de gddelllke “am, Godsdlenst n|euwe st|1|
in de D61‘S00n van God de Zoon met de mens! elijke natuur in
de schoot van M ' _ .Incarnae, W:g':‘i' daf‘§7l‘:;>rW0n3 mensen _myS_ter1e-volle

mensejk ‘e: , — et habltavlt 1n nobis,
haar schepper lg eéreerde en een‘ schepsel

tus, het beeld van de onzichtgare Ge d iid-“gens Jesus Chris‘gans de schepping’ de Eerstgeborenz :001: u<;‘S¢§:b<(;r(;ne van Sursum Corda, het ,,bisdomblad” voor de bisdommen Haarlem

Wien de ganse volheid van God Woont Niet eeno eni In
en Rotterdam voedt de beminde gelovigen regelmatig op in

1118115”, maar (13 G0d_Mens Jesus Chriséus Wiens ”ll1mel:e ,,godsdienst nieuwe stijl”. Wij hebben al dikwijls de bekoring

niet voortkwam uit dc lichamelijke Veregligin vge ‘lot e weerstaan om gevolg te geven aan de talrijke verzoeken welke

fellsen, maar lguter en aueen uit Gods scheppeide anl W1‘: ons bereiken, van priesters en leken, om daartegen eens een fel

111 <18 Uitverkorene, wier hoogste titel niet . ., zfmzfc protest te laten horen, want als je ,,sub rosa” protesteert en er

' ' ls te mm‘ Virgo wordt dan ,,verandering” en ,,beterschap” beloofd, zwijg je voor-
DIIHS ac posterlus, maagd voor en na het ba
Zijn: moeder van de God-mens

ren, - maar te lopig liever. Ook nu zal onze kritiek niet scherp zijn, omdat wi]
wel MOETEN veronderstellen, dat beide bisschoppen hun blad

nooit lezen ,,Hun” blad; Want ieder onbevooroordeelde zal het
:1 g‘ van d 77 . -

7 De ontmythologiserin ”
' e Jnaagd Marla brengt met er over eens zijn, dat de gelovigen mogen aannemen, dat de

hZ16 , dais men van de God-Mens Jesus Christus een mythe bisschoppen met de continue geest van de leidende artikelen
maakt en Hem tot een gewoon zii het dan ook b". * ' ~ een 1_]zonder .
llnlek mens, magr een mens Zon lnstemmen.der meer - .degradeert. Om te voorkomen, dat men (weer) met het praat,]e-voor-de-vaak

‘$3’ '53’

‘$3’

8 voor degenen’ die 111311911, dat een of andere the

aankomt, dat wij dingen uit hun verband rukken, geven wij een

betrekkelijk Willekeurig gekozen artikel integraal weer:

GODSDIENST NIEUWE STIJL
I

0 Dog Wel eens ' Sinds kort vinden wij in het christendom geen uitweg meer uit
gewaagde bespiegelillgen houdt over Maria's ma d 1"k '
maar dat het hens anemaal zdn mart niet looligi l1J\Iel:1'::_’ i het leven; de Pijlen welke ho099emikt werden afgeschoten zijn
land, moge het hierboven afgedrukte stencil een reden zi'n op aarde terugge-vallen. We zouden opnieuw terug verwezen
om hun mening te herzien. J ' naar demensen. Het is aIsof"de hemel, waarvan de deur door de

verlossing van lezus Chrlstus werden opengemaakt - zoals met

iets verber ende duidelijkheid aan kinderen werd geleerd - weerSpeciale aandacht verdient oak de passage welk " n 9’

‘lat De NIEUWE Kat h’ “ , e er-op wust’ gesloten is. En God met wie wij tot voor kort alles konden uit-ec lsmus ook een zelfde soort
pogmg heeft halen heeft de plaats van onze handelmg de aarde opmeuw ver-gedaan ,,0m een ander licht te werpen Op het gebeuren van

I De kerk was eende nlaagdelijke geboorte van Jesus en de maagdelijkheid van laten. Om ons aan ons zelf over te aten

Marla -
heilstaat; als je je binnen haar muren bevond was je voor eeuwig

veilig. Zij was een eiland, door het water van de doop bere|kbaar,
Het katholieke volk wm-at We] indringend bewerkt m de waar garantie voor eeuwig leven na dit leven in duidelijke taal

d ballin soord een niet aflatendNieuwe Leer te aanvaarden! werd gegeven. De aar e was een g ,

14

J A Egypte, die haar paradijseluke toestand m een niet meer te achter

' ' halen verleden voor goed verloren had.
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i ien af e-Wie het in zijn hoofd haaide hier het paradijs te zoeken of hier oude stijl. De godsdienst wordt doorbreks:,B\g<gg@$:s\/gewordgny
te beginnen aan de opbouw van een paradijs werd verketterd. broken, omdat die godsdienst een torgn v
Want de Schrift loog er niet om: de zonlde in het Daradijs, de waarmee de mensen -wu alien -van _e aan
zondvloed, de toren van Babel waren even zoveel getuigen, dat om een goed lheenkomen te zoeken in ee 1

het met het goede aardse leven voor goed hier was gedaan. aantrekkelijke hemel-Het land waarnaar de slavengroep uit Egypte troik onder leiding
van een root profeet, Mozes, droop wel van melk en <honin , zo- Elkaar verstaan i- e|eidals bij hgrhaling werd gezegd, maar zo gauw het duidelijk gvelrd, Die afbraak heeft boeiende 98‘/°l9_e"-b allerseigsatk?/:§xa|:fngg_ Diedat er mensen waren die zich voor goed wilden vestigen - in weik tot de ontdeikking van een onoverzieln aaI‘|<Tee|F1>
land van melk en honing ook - werd dat land verlegd naar het spraakverwarring onder mensen wi e toteeuwige vaderland en bleef er van het leven ihier op aarde niets hadden om met God en niet metne aar oaan
over dan een miserig symbool, dat bijzonder veel moeite had om het zoeken van 0iOheldeF"'l9- WU staaniets van het hemels vaderland aan ons in het vooruitzicht te D096" Om elkaars laal t'fa__VerSta?n'] t S het dagemkse leven,$’Fellen-

.

Hoe Verschrlkkelllk mogllllk dat ls.’ .eerd-Onk er 0 keer ons con-leert ons ook de dageliikse televisie, led‘ 6 miner
fronteert met verwarring olnder mensetnkalsveie W2 voor“-wigWe zitten niet meer op de eerste rang K0nlal<’E met mederflensen ls een. groo Ian Wé door gaan elkaarMaar blijkbaar is de natuur sterker dan de leer. Waar wij zi_jn niet Zullen ‘klaar l<l'U9e"» zeker mgt Z0 deg het doorzichtige mommoeten wij leven en wij -kunnen het niet laten te willen leven waar- te Verkettereni elk?“ te vermoor en (1)1: n Verhonge,-en Onder ‘twe zijn. Daarmee wordt een hele hemel afgescihreven en een hele van ' Fe0l1t\/aafdlge °°l’l°91 elkaar ta enen rrst die die StepGod afgeschoven: die God die bij de hemel hoort welke wij ons d00r"Z'l<>htl9e mom’ dat neg -met geen Ogt binnengedragen, van dehadden toebedacht als loon voor een bijzondelr godsdienstig en vende dle notabene onze hu'SkaTker Woran anes WU-S maker, wijstdeugdzaam leven. De sprong naar de hemel is misluk-t, we zijn d0°d ka“ redde” le Zelf en el iilgtwi-S make,-1 heet Qorlogteru99evallen op de aarde welke ons als woonplaats is aange- alieen maar op gebrek aan konta . aes {lerzinnen

wezen. Het kontact met God is zo niet tot stand gekomen, de en heel h0n9ei'd°°d- Z°la"9 WU Smoeslw zuuen Wordenlkortsluiting dwingt ons opnieuw te beginnen en dwingt ons heel Sen bllJ'\/en Starve“ Val? de lhonjer eanderen kunnen sghuiven,anders ‘te beginnen. Het christendom - wij allemaal hebben ons d0°d9e9°°ld- Zolang WU de schul OS zinloze to,-en Van Babel,hoofd gestoten. Wij zitten zonder privileges, we zitten niet meer b0uW6T1 WU Ten 9'99 bate Verder aan eop de eerste rang, we zijn maar gewone mensen, maar mensen en
-- - . makkelrkedat laatste begint steeds minder een kleinigheid te worden. De Wefeld ls ZOZQQF_|n9en9¢kkr°mpe':/bflagnwtgnlggecvlionder élenDat laatste wordt duidetlijk een nieuwlbegin, een aarzelend begin, ‘- sttoel de oorlog In Vietnam l lunneenr measen

want het is moeilijk om de oude schema’s te verlaten, de oude J Voet te Verzetten mensen a maverwachtingen prijs te geven en te gaan geloven, dat het bijzonder 3' $telYen- dsdienst geen piaats meer_goed kan zijn als broeders onder elkaar verder te leven. ln die klelne Wereld IS \/00" 91 de hemekjeur Open“De zorg om eigen ziel en zaligheid, welke ieder terdege werd Godsdienstheeft van de ene hand ideedingeprent maakt langzaam maar zeker plaats voor een zorg die Ver9eten W'J_ e°hler_'_“et' dat 0'-lrvdi: moet Worden gezocht in hetgeheel andere wegen begint te gaan. ,;; malken. De Zin \/an ZUY1 "l1__ek"5V_"t meger kon WachtenDaarmee is het einde van een lang bestaande vorm van het feit, dat de mens werkeu me
christendom ingeluid. Opnieuw wordt de aarde het begin en ishet de mens die moet pogen van deze aarde een plaats te Elkaar ernstlg Heme" d_ Wat WI. zien in ‘het optredenmaken, waar woningen kunnen staan voor alle mensen. Dat heenbreken door de gods ]enSzi'nS een érilug ged,-ag, het wasDit lijkt nauwelijks meer op godsdienst, zeker niet op godsdienst van Jezus van Nazareth, was geens
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een gedrag dat aan duidelijkheid niets wensen o r|- t h t -ve 1e: e ge
beurde ten bate van de mensen en het gebeurde in een situatie,
waarin de mensheid ten onder ging en ten onder moest gaan aan
de godsdienst - de sabbath - de reinigingswetten - korbaan - de
tempel - de tienden - het Heere Heere-geroep - zodanig voorrang __O_werd verleend, dat er van de doodgewone mens niets meer over-
-bleef.
Telkens weer moet door de godsdienst worden heengebroken,
omdat telkens weer het gevaar opduikt, dat de mens verloren gaat
in de tredmolen van godsdienstige structuren. Langzaam maar.. . ..

, .
zeker gaan wn elkaar ernstlg nemen, vermoedelnk en naar te tracht aanvauen op ste||mgen van zgn. leldehopen IS het met de ‘ernst welke wu kennen ult het leven van

H rem te late" vane" door te Z99-Jezus van Nazareth. Met grote ernst ging hi_j met zijn mede- Ole "1e°|°9*e" °P de aa""a ers 9 nd, zoudenmensen om, die ernst was tegelijk zijn groter vrijheid. En zijn gen, dat deze theologen ’het zo helemaal "let Qemeevrijheid was tevens de uitdrukking van zijn verbondenheid met de hebben, men zou hen ’verkeerd uitleggen en neerhalen .mensen om hem heen. Geen mens heeft ooit het menseli_jke Hier moet men op de eerste plaats vragem Wat betekem htersamenhangen duidelijker uitgedrukt en beleefd in zi_jn gedrags- ,misVerstand,,, waarvandaan komt het? Het gaat tenslotte "leipatroon van deze mens.
V

' _ maar omDaarom is deze mens geworden tot oorsprong van het mense- om de subjectneve menmg van dezelef gen’e theoloifétoris,
aan.lijke samenhangen en heeft hij duidelijk gemaakt niet allen dat dat, wat men sinds de Jansennsten-str|_|d als seneus

godsdienst geen enkele zin heeft tenzij godsdienst garant is voor duidt; DAT begrijpen van een uitspraak, dat z|ch aan e On 6-de mens, maar ook en op de eerste plaats het belang en de vangen |eze|. gewoonweg opdringt.waarde van de mens. in zijn Opstel ,Uber den Buchautor, “ad,-uk.Sinds deze mens zijn bestaan om in oude termen te spreken heeft ai a ' .. - d schri'd de spreken e en J-Qeofferd, kan en mag 9een mens meer worden Qeofferd. Sinds- keluk OP de ve'a:|TW°°F°:9'|lJktgfszalstiesdien is de mens heilig en dat wil zeggen onschendbaar, sindsdien vende V00!‘ Wat hi] 299'“ " 9e I elrk zi.nmoet de mens - als men het goed verstaat - konsequent als een formuleerd worden, dat misverstanden m geen geva mog J J -
nu t-9°d wmde" behandem

Doet men dat niet dan wurdt men verantwoordehjk voor de OI1
Drs. J. J. v. HAAREN pr. stane verwal,ring_

Ons oogmerk richt zich derhalve niet Primair °P de theoloog’
- ' de crisis vast ted I VI en. Om de d|a9"°5° Va"Onze kritiek zou niet scherp zijn, maar de vraag moet ons toch ‘ maar op e geo 9 n wan.r - - - Ike theoloog waar e" tellen us het met nod|g te weten wevan het hart:

S ’i b t ntiatie loochende,- " ’ |t"dsresten’ sprak de transsu s aWordt het geloof joor het bisdom-blad Sursusm Corda niet gron- gee‘: Vail mai gnnodig verklaarée Pius X|| een reagtionair n0em-.; . ,dig ondermijnd? e |e¢ voo
- " Ieerambten eiste.» I ‘f rm|te|t van theo|o9'ee" en

onder auspicién van de bisschoppen? ?
(V de’ |?f eedn' P glzich zoiets in het denken van de 9elovi9en vast.|sEn tot hoelang zal dit doorgaan?

Bets SZEIL1 2;‘ iemand die zich aan de rand beweegt, zich open-
Jls het tijdstip waarop vele priesters en gelovigen dit niet meer Meestal vergemegt hi] zich met aanduidingen en

nemen’ "°9 Vera”
luk ul spre e I H t te evaar ligt dus tussent h t ’misverstand’. et groo s 9Wij geloven het niet. J. A. rekent me e
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de a|inea*s in een fluidum, dat door Iosse uitspraken weliswaar ?

E VAN DE CRISIS LAAT ZICH DUS EERDEH UIT (CUM LICENTIA SUPERIORUM)
KRANTEN, TIIDSCHRIFTEN, IEUGDBLADEN, INGEZQNDEN
STUKKEN RADIO- EN TELEVISIEDISCUSSIE

’ S AFLEIDE
UIT THEOLO N DAN M 67 (katholieke) krant voor jonge mensen onder 1-edactie van

GISCHE BOEKEN.esziilasistemvrrldenbslechts d00I' de paters J. v. d. Heyden en Gerard Shkkelbroek, gebrulkt 1n

MASSAPUBLICITEITSMEDIA T09 Bl‘ 69rePen. DE haar nummer van 20 aug- weer eens extra-stoere taal in een

ONDER NEN AAN, WAT MEN artikel onder het opschrift ,,is god overbodig...” We laten het
RENGEN OF REEDS GEBRACHT hier volgen:

. et IS verschrlkkeluk, wat hier plaats vindt____

A b . _
rzef van zie Theologzsche - - - e‘Di’ ”°1‘f'*" ad" in een Rundb * - IS GQD QVERBQDIG

7; ;l':Z§ZZ:;ln:cg:ft D€L1i€c1?l€(R5]I% Hgmmendmgerstrasse 14,
' ' an ' U "lg8 min. Dmk. 3 ermaand Deze werkgemeenschap stelt zich t d l d ‘ p God blijkt zich niet al te veel te bekommeren om de

-- I . 9" 09 e engen-
lllke g@l00fskwestzes door te lzchten en aan te tonen waar fun_ Wereld die hij vroeger eens geschapen heeft. Lang ge-

‘ t h bb als eramentele breulcen ontstaan zyn door de crzszs. Aan deze Ortho leden SCI'll,]IlI; hlj Wel eens lngegrepen e e en
doxe kring werken vele specialisten made. De brieven zullep; iets fout dreigde te gaan. Maar dat kun Je nu met meeriii Zgegglellndagen verzchiinen en zo samengesteld, dat van hem zeggen.

g s een ma kelgk systeem kan opbergen wat on- Over de hongergebieden Van India komt geen regen van

rwerp are-ft") I manna, zelfs geen gewone natuurlijke regen. Toeni de

joden alleen maar konden vertrouwen op de hulp van

Jahwe, werden zij met miljoenen afgeslacht. Nu zij ver-
trouwden op hun wapenen en hoog moreel weten zij een

,,blitzk1-ieg” te Winnen. Waafschijnlijk hebben hun offi-
cieren hun tijd niet verbeuzeld met vertrouwen op

Jahwe doch hun tijd goed besteed met het bestuderen

KRU|N|ELS van de strategie van nazi-Wehrmacht en SS, zoals trou-
wens ook onze eigen NAVO doet, terwijl Amerika voort-

I I -I ' ' - -
bouwt op het werk van de nationaalsocialistische z.g.

BU de SCIZUCIIG van de theologle en exegese IS mtell t
QQIQOI de eergan naar I h~ f ec zonder ,,hygiéne” - en andere research instellingen voor het

9 rege rec te a val.
efficient doden van massa s.

A n ezien dit alles mogelijk blijkt, moeten we god alsI Theologische studies moeten als het ware o d k ' " 3 ge _

daan Worden om het hoogmoedige Iik. te dodpen meen ge
schepper, behoeder en vader overbodig dus nutteloos

I
verklaren. Of god al of niet dood is, interesseert ons niet.

I De theoloog die het geloof te |i'f aat m t d
God is alleen maar volledig funktieloos. Dood of levend,

.. . J 9 e e s t
z|Jn Intellect, |s als een jongetje dat met pijl enpIi:E>pguIo V32 hij telt met me°'

IT p De jeugd heeft god als pep niet meer nodig: zij heeftmaan sc let. -

SAG‘-I--I-A haar beat. Sommigen hebben zich afgewend van avond-

2°
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maal en common’ l b 1' 11 -- -1° as Sym 0 1sc e of W6l‘kCllJkB ver- Poglngen tot
enlglllg met god: LSD geeft echte extase, waarbij je
coitus kan plegen met god. , ,,
Opmerkelijk is, dat juist de socialistische jeugd het vel-_ ,, valse hel'V0|'m|nQe"
driet over de overbodigheid van een echte god uitdrukl;
1n andere woorden bij een aloude canon: Eind augustus 1967 werd er in Toronto een Internationaal Con-

Jezus Christlls, Jezus Christus/Slaapt gij nog slaa t " gres van Theologen gehouden. In de boodschap die Kardinaal
> P gl

nog J Cicognani namens de Paus aan de deelnemers nchtte, werden
Alle bommen valien, alle bommen vallen/Op Hanoi/Op enkele gedachten gewijd aan ,,de theologie van de vermeuwlng

Hanoi der Kerk” het centrale thema van het Congres. Na te hebben
d d Plus XI en Plus XII aan het big-Fen 1116118, die in weerwil van alles toch nog godsdienstig EBWBZBI1 OP 116$ fit, at Tee 5 ' ' 0

ls’ mag deze calm" ziell 31$ 6611 Prvocatie. Maar ook hij eenroepen van een Algemeen Concilie dachten, hielde de bood-
of zij kan zijn of haar Jezus niet in Werkelijke relatie te 5011311 0-9» 116$ Wllgellde in?
brellgen met de moorden in Vietnam. ,,Men kan zonder meer zeggen, dat de Algemene Concilies de
Nu schijnt het, dat de kerken - als de instituten, die de. meest welsprekende en verst-verspreide uiting vormden van het
godsdienst bewaren - de uitdagingen willen aanvaarden. bewustzijn, dat de Kerk steeds in zich droeg: dat zij zich name-

In Nedeand althans W°1‘dt V811 3 tot 15 oktober a,s_ een lijk aanhoudend dient te hervormen en te vernieuwen. Die nood-
interkerkelijke vredesweek gehouden. Het is niet inte- zaak is de Kerk eigen. Als een levend organisme en als pelgrim
ressant, Wat dominees en pastoors zullen preken. Hei; op aarde is zij immers onderworpen aan de verschijnselen van

gfmt er °m> °f de gemeenschap van Nederlandse gel0- veroudering en verval, - een natuurlijk gevolg van haar mense-
vlgen erin zal slagen Jezus Christus wakker te maken lijke conditie, die nog werd verzwaard door de gevolgen van de

“it zijn Wel heel’ heel diepe Slalh Hoe HIJ als WAK- erfzonde, - zoals zij echter anderzijds. door Gods genade in staat
KERE GOD zal handelen, is Zijn zaak. Hij zou ook kun- is tot ontwikkeling en vooruitgang.
nen optreden door middel van mensen d.W.z. de Neder- Dat onophoudelijk werken aan hervorming en vernieuwing
landse gemeenschap van alle aan hem gelovenden. Het vormde voor de Kerk in de loop van de eeuwen geen gemak-
moet dan niet bij geleuter blijven, maar tot daden ko- kelijke mak-
men, wereldschokkende daden, die tot de uiteindelijke Vanaf haar ontstaan heeft de Kerk in haar school: steeds weer

bezinning voerem de aanwezigheid te betreuren gehad van pogingen tot valse her-
Het zou de moeite Waard zijn, indien de nieuwe gene- vormingen of tot verontrustende invoering van nieuwigheden,

l andienden onder het schoon-rae - gelvig Of Ollgelovig, kerkelijk of onkerkelijk - die zich - zowel deze a s gene - a

°P de Zmidagen 8 en 15 oktober eens een kerk binnen schijnend voorwendsel de Kerk beter te willen aanpassen aan
t1‘°k 0111 getllige 118 zijn van de grootste aller happenings; I de geest en de leer van het Evangelie en haar beter in staat te

het °P5taa11 Van gd "it zijn Slaap. Zou dit niet gebeu- stellen haar zending in de wereld te vervullen. Christlls Zelf

ten’ an zouden We toch W91 IHOEBH gaan spreken van voorspelde zij nleerlingen reeds de komst van vele valse profeten
bedriegerii en onszelf moeten afvragen, wie god hegft

-vvlaw»:

(vgl. Matth., 24/11), en hun eerste optreden te midden van de

11it§6V0l'ldel1 Om ons te kunnen bedottenr gemeenschap der gelovigen werd door de apostelen aan de kaak
De zondagen 8 en 15 oktober dus vrijhouden voor preek-

‘§\I>I*

gesteld (vgl. Titus, 1/10; 2 Jo., 1/7). In de loop der eeuwen heb-

Stoel en altaal" ben bisschoppen, Pausen en Concilies de gelovigen telkens weer

n es oord op hun hoede te zijn voor propagandisten van ge-peter van hentum aa g P Z__
vaarllgke n1euwl1chter1J. Maar omdat de goddellgke Verlosser 1]n

Misschien beschouwen de paters dit stuk als een eigentijds ge- Kerk als éne, enige en onfeilbare Kerk gesticht heeft, beloofde
bed, vroeger noemde men z0iets= godslastering. * Hij met haar te zullen zijn tot aan het einde der tijden en zond
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Hij haar van de Vader de Geest der Waarheid en de Trooster.
Daarom heeft de Kerk altijd met een onwankelbaar vertrouvven
haar Werk van geestelijke vernieuwing voortgezet en tegelijker-
tijd alles Wat haar Ware gelaat, haar authentieke gestalte zou
hebben kunnen vervalsen, veroordeeld en verworpen. Zodoende
kon zij ,,standvastig blijven in de Waarheid en door de Liefde
volledig groeien in Christus, die het Hoofd is (Ef., 4/15).
Na vervolgens op de verklaringen van Joannes XXIII en van
Paulus VI inzake het AGGIORNAMENTO te zijn ingegaan, be-

* Misteksten >i<

shot ,3 Pause“ kardinaabsecretaris zijn brief met de beklemtm Van verschillende zijden zendt men ons Nederlandse misteksten
ning’ dat de Heilige Geest _ als zijnde de ziel Van de Kerk ' in met verzoek om commentaar. Bijvoorbeeld: in een‘ Bron vande hervorming en vernieuwing van de Kerk de voornaamste rol christelijke geest Van 15 aug” Maria ten Hemelopneming, treftspeelt. ,,Eendracht van geest en hart is van het grootste belang

men ter keuze verschillende gebeden aan; in het ene gebed wordtvoor de ontwikkeling van de Kerk. Maar, Wil die vooruitgang Maria genoemd de Moeder Van Gods won, de onbevlekte Maagd’authentiek zijn, dan moet iedereen veeleer luisteren naar ’hct-
geen de Geest spreekt tot de Kerken’ (Apok., 2/7) dan naar de

die met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen - (en Waann
dus het échte Moederschap van God, de onbevlekte ontvangenis

stem van min eigen geest of die Van de meningen der mensen‘ van Maria en haar ten hemel opneming met ziel en lichaam totDat wil zeggen, dat iedereen veeleer moet luisteren naar hetgeen
de Geest spreekt tot de Kerken bij monde van degenen die -
begiftigd met een ’betrouwbaar Waarheids-charisme’ (Ireneus,
Adv.Haer., I, IV, c.26) - de Kerk ervoor bewaren, dat zij van haar
leer, haar instelling, haar liturgie of haar discipline iets zou prijs-

uitdrukking komen) en in het tweede alternatieve gebed zijn
genoemde 3 punten - waarin De Nieuwe Katechismus 66k niet
sterk staat - niet vermeld. De gedachtenis der overledenen ont-
breekt in vele canons. Véér de consecratie ontbreken bijna altijd
de woorden. . . ,,0pdat het voor ons worde het Lichaam en Bloed

geven’ Waarin zij niet zou kunnen‘ toestemmen zonder daarbij te van Uw allerbeminnelijkste Zoon, onze Heer Jesus Christus”. Dekort te schieten aan haar verplichting tot trouw aan de waarheid
van het Evangelie en van de traditie die daaruit is ontstaan.
De theologie van de vernieuwing vormt minder een licht dat op-
stijgt van onderen af dan wel een gave die neerdaalt van de
Vader van alle licht, bij Wien er geen verandering bestaat noch
de schaduw van wisselvalligheid (Jak., 1/17).” >1:

bedoeling van deze ,,weg1atingen” dringt niet tot alle gelovigen
door, maar voor de meer bewust gelovige is die apert.

Ook vraagt men zich at’, waarom de enige thans door Episcopaat
en Rome goedgekeurde canon in zeer vele kerken gewoon niet
gebruikt wordt. Bat is een tamelijk getrouwe Nederlandse tekst
van de originele canon, de enige welke op het ogenblik gebruikt
zou mogen Worden. .. Maar . ..

Nieuwe stul-Irma", (Jude koers ’ Hct is ons binnen het kader van Confrontatie onmogelijk om op

De met ingang van november als hoofd van de godsdienstige uit-
zendingen van de K.Fi.O.-t.v. benoemde priester Marinus Huy-
bregts, heeft, aisof dat na zijn artikelen in het Bredase Bisdom-
biad nog nodig ware, in de Nieuwe Linie openlijk kleur be-kend:

alle ons toegezonden afwijkingen in te gaan. Het zijn er te veel.

1 1 1 1 1 * *de Confrontatie, zegt hij irriteert mi] constant. Dignus est
intrarex": hi] is dus waardig bi_j de K.R.O. binnen te gaan.

>i<
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Joegoslavita docet ?

Op 29 juni 1967 stond ik op het prachtige plein van de oude stad

Dubrovnik in Joegoslavié. Plots begonnen de klokken van alle

kerken en kloosters plechtig te beieren. Wat was er aan de hand?

zo zei nij, ,,heeft een kwade faam in- de christenwereld. Onze
semmarles en noviciaten hier - ja vertel het maar gerust hij U -
zijn boordevol. Vele kandidaten. moeten geweigerd Worden we-
gens plaatsgebrek. Hier in ons klooster b.v. moesten we dit jaar
15 meisjes afwijzen omdai; We plaats te kort hadden. Terwijl bij

‘ U in Nederland - zo lees en hoor ik regelmatig - kloosters en
seminaries Worden verkocht en kerken afgebroken. Men onder-
graaft het gezag van de Paus, en wat men er leert over de sek-
suele moraal doet ons hier de haren ten berge rijzen. Bij U zijn
er priesters ,die stelselmatig de Heilige Drieéenheid en Christus’
godheid loochenen, de Verrijzenis betwijfelen, de Eucharistische
tegenwoordigheid ontkennen en de maagdelijkheid van Maria in

Ik stapte de nabije kathedraal binnen en vroeg aan een duits __

Sprekende zuster Wat dat te betekenen had. ’,Wel’ zei ze’ we e
tW1;|fel trekken. H_1er 1n ons land, bl] Treblnle, bestond in de Ge

Vandaag het Jaar des Geloofs, dat pans Paulus heeft aan_ eeuw een sekte dle Marlas maagdelijkheid ontkende. Maar die
heren waren tenminste konsekwent en trokken de Kerk uit.

gekondigd.” Sinds het begin van de 1'7e eeuw is deze sekte uitgestorven. En
Reeds was het me opgevallen dat zovele priesters in toog en reli- _

gieuzen in habijt 1‘0ndliepen._Ik besloot die avond een priester nu’ m de 206 eeu_w’ haau men hij U in Nederland deze Dude

te zoeken Wat de Weet te komen het g0dS_ aehterhaalde dwallng nog eens uit de sloot, en die heren noemen

dienstig leven in dit cornmunistisch geregeerde land. Zlch dan Ook nag modem! Mam‘ men kent de boom aan Zijn

De priester met Wie ik Sprak niemand minder dan de kapit_ vruchten. Het kerkbezoek yermindert onrustbarend, roepingen

telvicaris, momenteel plaatsvervangend bisschop, daar het bis- w_0rden S*°°‘{S,S°h?a1'Ser’ pnesters en kl°°Ste1'1inge1'1 t1'°kken.e1‘-

dom verweesd was en de nieuwe herder pas in jnli geinstalleerd mt‘ Slechts een dmg begrijp ik met: het zwijgen Van 11W bis-

zou Worden‘ ”Het van nag al erg mee,» Z0 zei mi ”Hier wordt -schoppen. Men.noemt ons hier ,,de zwijgende kerk”, doch in feite

veel gebeden en onze kerken zijn steeds vol. Na de strijd van de ls deze benammg toepasselijker °P de hiél'a1"3hie ill N6¢1e1‘111d-
Waarom durft kardinaal Alfrink niet te spreken? Collega’s uit

d l"k "heid Zelfs eeneerste jaren genieten we thans een re e 13 e vrlg . 0

godsdienstig weekblad, met een enorm aantal abonnementen, mo- fstennlk en Zwltserland beware“ dat hij Diet Weet W31; 61' leeft
uitgeven, al hee het heel Wat moeite gekost Bij bl] het volk en dat hij beheerst wordt door zijn diocesane curie.

jullie in Nederland bestond een goede katholieke pers, doch Wat Z_e Spreken van een’ ”p“rpe1'en gmdijn” dat (16 kardial Om-

blijft er n-u van over? Jullie beschikten over zo’n prachtig net rmgt en angstvallig gesloten Wordt §eh°ud‘=‘11 door Pe1‘S0l1e11 op

van christelijke organisaties, doch waar zijn ze thans? Probeert ;l::::$1;:f1t‘:,n' Ik bid veel "°°1“ de kardinaal B11 V001‘ I16 kerk in

men zelfs niet de katholieke scholen te deconfessionaliseren?’
Hij bleek goed op de hoogte te zijn, maar moest aldra het gesprek
afbreken om Zich te Spoeden naar het k00rgebed_ Tot zover deze hoogstaande prelaat. Verbouwereerd had ik t0ege-

lulsterd Joegoslavia docet!
Geintrigeerd ging ik een andere priester opzoekenz het was de

oud-secretaris en kanselier van het bisdom Serajewo, die thans
Smeermaas J. BROUWERS

zijn verblijf had in een klooster nabij ons hotel. Zijn broer, zo

vertelde hij, was bisschop van Skopje. Hij zelf was kanunnik en

doctor in de theologie, sprak vloeiend Duits en las veel buiten-
landse literatuur, speciaal godsdienstige tijdschriften. Hij bleek

rijk geinformeerd te zijn over de toestand in Nederland en had

regelmatig contact met collega’s uit het buitenland. ,,Nederland”,
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het geloof en de enige goddeiijke instelling van de universeie
I I I Kerk", te beschikken over hun eigen kerktucht, hun eigen litur-

gische gebruiken, hun theologisch en geestelijk erfgoed.’
. zonder iets af te doen aan de eenheid van het geloof en"

de enige goddeiijke insteiling, zegt de Bazuin, een van de kop-

U Katholieke Ether Publiciteit bladen voor de vrijzinnigheid in het Nederlands katholicisme.

Het wordt meer dan tijd, dat wij onze gedachten eens laten gaan Zonder blikken of blozen.

over een nieuwe katholieke omroep. iviaar dan in de vorm van >1:

een democratische vereniging, wat de KRO niet is. En een ver- ‘ I Pater Adolfs’ puzzel

eniging die orthodox christendom voor staat en die, als zij af- Pater Adolfs is zeer terecht op het matje geroepen. Hij hee het

wijkende heterodoxe meningen iaat ihoren en zien, die van een er sinds jaar en dag naar gemaakt. is een van de meest verant-

goed commentaar voorziet. woordelijrken voor de crisis in de Kerkprovincie.
>i< En wat zegt Pater Adolfs nu?

O Katholieke Pers ‘Pater Adolfs heeft de generaal van zijn orde doen weten dat hij

Het ontbreken van een vooruitstrevend, maar werkelijk katholiek bereid is tot uitdrukkelijke aflegging van de oecumenische ge-

landeiijk dagblad en van een dito gezinsblad wordt steeds ni_ipen- loofsbelijdenis. Ook heeft hij verkiaard alie uitspraken der con-

der. Wat het laatste betreft ook al, omdat Beatrijs gewoon een ciiies te accepteren.' (Volkskrant 13-7-1967) Maar::

duplicaat is geworden, behoudens enkele variaties, van de kieur- ’Hij (de generaal, red.) heeft pater Adolfs ook nog gevraagd of hi]

Ioze Libeile. En de Kathoiieke lllustratie is telkens van kleur ver- in staat was <het gewraakte boek te corrigeren en te herschrijven.

schietend.i (‘Het graf van God’ red.). De auteur heeft geantwoord, dat hem

Wellicht kunen Nederland en Vlaanderen de handen ineen siaan. de geiegenheid daartoe ontbrak.' (Voikskrant idem).
Tweesiachtig antwoord en een oprecht auteur eigeniijk onwaardig.

>1: En iaat men niet vergeten pater Adolfs ook een nader te laten

O Hardheid en weekheid uitleggen hoe hi] de oecumenische geioofsbelijdenis en de uit-

Degenen, die ons te hard vinden, Ook degenen die 'Qhne-mi<;h‘ spraken van de conciiies interpreteert of hineininterpreteert.

neutraiisme beoefenen. mogen het zich voor gezegd ihouden, dat
als niet spoedig alle orthodoxe krachten gebundeld en gericht >!<

worden en krachtiger in actie komen, de massa van het geiovige
voik onbewust en onschuidig in vele gevalien, zai worden aan- . C0mmul1iCeI'en OP de hand

getast door de vrijzinnigheid. Minder belangrijke meningsver- Hoewei dit verboden is gaat men door. Waarom? Weilicht kunnen

schiiien moeten daarbij Qpzi] geschoven Worden wij iets vermoeden van de achtergrond bij sommige ’|eaders', als
wij de Volkskrant van 8-7-1967 raadplegenz

>1<

U De Bazuin van 26-8 Daar schrijft de ’progressieve’ pastoor Joseph Keet:

’Er zijn medegeiovigen, die het ons al kwaiijk nemen, wanneer we »E@n wllega Iwemde in @911 preek de nieuwe wze van com-
spreken over de kerk van Nederiand. Ze schijnen te vergeten, municeren Op de hand een zeer ingrijpende verandering. Als
‘dat Sint Pauius zelf - wanneer hij spreekt over de Kerk van fervent voorstander van cleze nieuwe praktijk gaf hij tevens

Christus, in eerste instantie de piaatselijke kerken van Thessaio- blijk van een goed inzicht: het gaat niet, zo zei hij, om de

nica, Corinthe of Home bedoelt. tong of de hand, het gaat om een geheel nieuwe geloofsbenm
Het ligt dan ook geheel in de iijn van de nieuwe ikerk-traditie, dering van het mysterie van de eucharistie.”
wanneer het tweede Vaticaanse concilie aan piaatselijke -kerken
het recht toekent orn ,,zonder iets af te doen aan de eenheid van Onze vraag: weike benadering? Die van Mysterium Fidei of niet?
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B Npe ""°‘L‘?"’? Linie ?gS7ti![ogg;_fster U Het Belgische ’VoIk’ en Confrontatie

e 'euWe We Van ' ' ' Het Brusselse dagblad ‘Het Volk' dacht op 24-8 j.I. laten we zonder

, .. .
de bron eens te peilen ‘Confrontatie maar een inke trap geven,

dL; Zhlilt §i_an8ngfetw|€f:_ld \P/‘ve|f::<enn|sngenomen hebben van dz aan- bu monde Van H_ Wordragen

C Le k O2 mn a '? ee gewg aanseen _paar_opn,1ir mgen 'Het (de Confrontatiegroep, red. C.) is een Iosse concentratie van

Van de ei 9'.“ .9 nlqatixlst mg r'| dennok to?‘/_'S' die 2'0 Zowei I katholieke geestelijken en leken, die tegen de rhervormingen in

goo?“ e.te eV'S'_e a S m e“ a_9b a eleg rac U9 Voorstander V?“ ‘ de Kerk zijn, waar die zicrh ook voordoen: in de liturgie, in de

h: ft Znawerenng ea ettpnestjrcm éat Joogdhal COng_r_Ontat,'e r gewijzigde structuur van het kerkelijke ‘beleid, in de gewijzigde

e aarmee aa“9e mop an e m°O'e' QC eaaS__ Una ul_t' ‘ benadering van de grote geloofswaarheden.'
gestorven apologensche tradltxe om argumenten voor znn vers|e Confrontavtie is tegen mats daan/an a|S het kerkelu-k Opperste

van de kathoheke leer te putten u|t n'|et-kathoheke bronnen. gezag Ze Wenst of goedkeurt

De Nieuwe Um ft d Boven het stukje staat: 'Neder|andse conservatieven'. Het stukje

O d ejgeec ons 3/? I?_0ghWat Ups en noemt auteurs ervoor heeft als kopje: ’Scheve berichtgeving’.

n erwerpen an remer’ U 'sC em‘ 'Het Volk' heeft zich vergist met de -kopjes. Onze talrijke Belgi-

Wij kunnen de Nieuwe Linie geen tegen-suggestie doen, want zij Sche Vnenden Zunen het beamen
past die al lang toe, n.I. om haar vrijzinnige ideologie te laten *
verded|gen door renegaten en halve renegaten. ' Liefdehosheid

Meer dan eens schrijven tegenstanders ons, dat we liefdeloos zijn.

* Wij ontkennen dat terecht. Hardheid is geen liefdeloosheid, als

_ __
zij gedreven wordt door zorg, verantwoordelijkheidsgevoel en

ge FIIGFUS waege z|jr|13hagdenf|: onschuld mededogen met de betrokkene.
enr:Hnar'Z'FL:e§'tegt e ‘Fa? ‘eeft J?“ R°9"_*r_Va" nes Verteld Liefdeloosheid wordt daar gevonden waar men onder het mom

Van1g$1g67_e Cor Wle et maar ezen W'] m VH1 Nederland van medemenselijkheid de trouw aan Christus’ Kerk breekt,

' ' waar men de grote massa in morele decadentie voert.

, , _ _
En . . .. als wij stelling nemen tegen de dragers en verkondigers

tja’ tile“ '5 mar m 192:’ kwam war?“ er "09 m tow?‘ 120 St'"'den' , van deze funeste ideologie van het secularisme, het hominisme

en'kt U Zun er “O95 CWTE a|eI V'_er éare“ the°[99'e' (Goad 9e‘ en andere afdwalingen, dan vellen wij objectieve oordelen.
mar , praeses, re ._ n as _|9| e aanmeld|ngen V00!‘ het Nooit subjectieve. Want de innerlijke beweeggronden kennen wij

e'n'Sem'ga:'e 21?; (is let n09 Vee dergerl‘_ Dat han9t_ a,Hemaa| niet. De intenties kennen wij niet. En als wij in ons zelf keren

Voor een e angw ee same" met e Ce 'baatSkWeSt'e- I‘ vinden wij daar zoveel onvolmaakts, dat dat ons tot bescheiden-

J d d d h Q heid maant.

a’ '_n er aa at angt Voor een ‘be]an_9rUk deel _sam_en met het Derhalve kunnen wij met de handop het hart verklaren:
oph|tsen van studenten tegen de cel|baatsverpl|cht|ng en het ‘ WU bestru-den de dwaling bemmnen de dwalende
neerhalen van het pauselijk -gezag. ' '

Overigens er Iopen zeer veel seminariedocenten rond, die zulk *
gieen rsofger aaQ*k(\j/vdekenhln en bl].nten deE semiéwaries, dat de jongens . De Synode en de hofmeiers

hpmg a en’ gar Ver'e?erY' ‘ “Han ere" ‘ met de s|eCht‘ Hopenlijk en het kan wel niet anders, zal de Synode binnenkort

S__en ' un roepmg Ve"__rm9en O wtste e_n met hfaar te Ve"WeZe"' middelen en wegen weten aan te geven tot beéindiging van het

‘UB9’? tot er betere tuden komen of wt de N'e“We Houandse regiem van de 'homeiers' in sommige bisdommen. Met behoud

M'ss'e naar bwtenlandse Semmanes Vert"ekke"- ‘X’ van een gezonde en levende decentralisatie uiteraard. »»>—>
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Hofmeiers zijn mensen, die geen verantwoordelijkheid dragen, Problemen 0\/er de 0°F$P"°"9 Van he’! |e\/en, (aborgivasen Contra"
c

maar toch, dictatoriaal, zij het vaak gecamoufleerd verfijnd, rege- Cepth/8 moge 00k fer tafel komen, Staat 6|’) "en l”- Pee 55-C

ren, In Qze tijd houdt men meer van Qpenheid en tere(;h’[_ uit Val-kenburg. Ondanks diens beruohte open bnef aan -de Pane,

ondanks zi'n activiteiten |n het verwerpeluke blad WU In Huwelnk
En de commissies, stichtingen, groepen, teams, centra, etc. etc. J

ma-ken het geheel niet democratischer, maar bureaucratischer. en Gezin’ van de paters \/an Baveh Zlet men Z0 Y1 Spreker ’f°¢h

' >k

maar weer op een officieel forum verschnnen.
Thema: ‘Grondhoudingen bij de menselijke sexualiteit en de

O Decadente sex sexuele ‘beIeving'.

Het is frappant, dat op tentoonstellingen en elders de vruchtbaar- De hagepreken 989" d00", Ongehinderd - - - --

heidssymbolen zo sterk op de voorgrond geplaatst worden. Die
van uitgestorven volkeren, die van prirmitieve volkeren en die >X<

welke kunstenaars en would-be kunstenaars creéren. » . R°le"k|'a"$ hidden
En dat in een tijd dat via voorbehoedmriddelen, coitus interruptus, Enkele dames W399" ODS Om bet V019‘-‘nde Te Publlceren en We

sterilisatie, abortus en homofilie de vruchtbaarheid Ios gemaakt doen het met vollednge lnstemmlngz

uit het totaal van cle voortpianting en geisoleerd wordt. En dat 'WU Zouden Wine“ aan$P°\'en Om, Z°\/fr me" het met i" ee"‘_ke*"k
kan doen in kleine groepen gezamenlnk de rozenkrans te blddenterwijl de lust, die een ondergeschikte functie in het geheel heeft, » ' A

autonoom gemaakt en Op de noon gezet W0,-dt_ in een of ander hu|s bu gelegenheld van de oktobermaand.

Laten we liever niet meer spreken van vruchtbaarheidssymbolen, Me" ZQU dan 99"‘ UL" kunnen Z°eke"1 dat V00" de meeste mensen
ele en komt Als er nog ergens ‘n lof IS, znn toch veel mensenmaar van Iustsymbolen. Dat is authentieker, opener, eerlijker en 9 9 -

minder hypocriet. Om een stelletje moderne slagwoorden te ge- "let In Swat er heen te 993% te"WU1 Z9 We‘ Nude“ kunnenr a 5 9

b|»u;ken_ kinderen naar bed zijn en als alles rustig is in huis.

>!<

9 Krisis onder de klerus

Een Ykennis, missionaris op Celebes, gaat ‘s avonds beurtelings
bi] al zijn parochianen de rozenkrans bidden en heel het dorp

Het wordt elke dag duidelijker, dat de krisis onder de klerus doet daar__dan aan mee-y

vooral schuilt onder de jongere jaarklassen. Doodjammer van de V0199“ WU het Voormbeew Van de longs‘ kerk Van Ce|ebeS’ d'e
op haar beurt het voorbeeld volgt, dat wij . . . . .. vroeger gaven.

zeer vele idealisten onder hen, die gaaf aan hun opleiding be-
gonnen. Des te erger is de schuld van de docenten, die deze
jongens en jonge mannen op ver-keerde wegen geleid hebben.
Zij zullen rekensohap moeten geven vroeg of laat -

;>-u-Ara-i"

>!<I Leiden in last
En |aat hen n a|S ze met tot mkeer kunnen komen, den mmstens . In een interparoohiele circulaire van het dekenaat _Leioen wordt

U1

de consequenties trekken en een andere werkkring zoeken. " een hele reeks Va" Cursusvoordrachten aab"9ek°nd'9d miak? dfe
t ’E

De oede dooenten hebben God zij dank hetbruggehoofd helpen Nieuwe Katechismus Vreemd' nu Rome ezwarer‘ maa 1 ee
9 plotsellng de noodzaak kennelnk weer op dle ongecorrlgeerde

vormen. De toekomst zal leren hoe essentieel hun inzet was.

>1<

Q Het bisdom Roermond en de crisis in de kerkprovincie

i
-s

i katechismus er in te hameren.
De ’geest’ van de organisators wordt wel zéér duidelijk, als we
het volgende uit de circulaire citeren:

Nu is de Katechismus weer niet goed Rome heeft hem be-
lnterdekenale Samenwerking Heythuysen-Thorn nodigt bij circu- >’ '

mire d'd_ 13 September geestemken Van beide dekenaten uit, en lcrztzseerd. Er staan verschzllende dfmgen zn dze met zuwer zgn,
- | - n Ook de artse Om te komen luisteren naar waarvan Rome zegt, dat moet er mt of dat moet anders gezegd

voor sommlge ezlnge n,
, worden. W1 zullen dze Hollanders wel eens leren wat er ge-

een aantal sprekers J
d Ald d ' ' R .” »»>—>

Aan de orde zijn: ‘De Stad van ole Mens' van Harvey Cox, ethische lewd moet war em "5 is 9 memng m Ome
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U De boom wordt hoe ianger hoe dikker . . . .. \!GI"SChijl1Se| llconfrontatie’,
..... ais eike lezer(es) er eens enkele of maar een enkele nieuwe
abonnee(s) bi_j won. ‘

>!<

U Leuk girostrookje
Een zeergeieerde heer gireerde f25,— en schreef op het strook-
je: naiar aanleiding van Ingezonden stuk in De Tijd van prof. v. i:

Laarhovem Aan beiden Onze dank Iv De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen:
' op de eerste plaats door na te denken, dit is de edelste,' P d f_d * op de tweede plaats door na te volgen, dat is de een-

ro a an a I e
p 9 voucligste,

De dame - zie nummer augustus ll 1967 - die op eigen vuist 90 Op de derde plums door zijn ewaring te madplegen, dat
abonnementen voor ons had aangeworven, heeft dit aantal nu f is de bl-tterste
gebracht op 130. CONFUCIUS
Een voorbeeid, dat moed geeft en vertrouwen in de toekomst ii

Van de Kerk‘ ’|k ben de weg, de waarheid en het ieven‘ en ‘God is Liefde'.

_ _~ H ' Dit is de blijde boodschap.

CELIBAAT EN APOSTOLAAT Bij ons Heilig Doopsei schonk God ons de Genade om vanuit die

blijde boodscihap te ieven, bij ons Heiiig Vormsel de Genade en
Kort geleden ikwamen ergens in Nederland vier dominees en drie de kracht Om near Ge|0ofsVo[WaSSenheid te gmeien en om te
kathoiieke priesters samen om over oecumenische onderwerpen getuigen

te prawn‘ Het gesprek 9mg ook over het Cehbaat Kion Piiatus nog zeggen: 'Q~uid est veritas' - na de Verrijzenis des
ik begrijp niet, zei een def 0|0mi"e6$- Waarom er I“ Nederland Heren is er geen mogelijkheid meer de handen in onschuld te
zoveel priesters zijn, die het celibaat zouden wilien opheffen; WaSSen_

WU ane vier Zijn Van menmg dat WU ons aposmaat ‘/eel beter lndien het zo eenvoudig is, zo hoor ik tegenwerpen, hoe komt het

konden vemchteni als WU met gehuwd Ware“ dan dat telkens opnieuw onder de Christenen een strijd oplaait

Dommee A zei‘ H‘ kan me in mun dorp nauwemks handhaven over de geopenbaarde geloofwaarheden, die als onaantastbaar
wegens het nozemachtige gedrag van mijn jongens. Werden beschouwd»;

Déminee B beweerde dat Zun WOUW amid Jaloers Was’ a|S hi] °p lk daciht zo, dat Christus ons ook hierover niet in het ongewisse

hwsbezoek 9m9' hee geiaten itoen Hij ons deed weten, dat de duivel, die ook Hem

Dommee C had een ongelukkig huwenlk trachtte te bekoren, rondgaat als een briesende leeuw. Waaraan
Domifiee Zei dat de Z°"9e"\ V00" ZU" 9921" meer dan de hem dan nog de waarscihuwing werd toegevoegd: ’ihij die staat, zie

Van 2'-In mid opeistem toe dat ~hi_j niet vait.’
Bovenstaand is historisch Het is kenneiij-k een nogmaal riskante onderneming om Zl_jn vol-

geiing te zijn en te biijven; er kan van aiies en nogwat gebeuren,
De Woorden Va" Sim Paulus ZU" "09 amid Waari goed en kwaad, geiuk en onheil, dwaling en ontrouw, geh0or-
'De Ongehuwde is beZ°r9d Over de dingen des Hereni hoe hi] zaamheid en opstandigheid en afvai. En niet voor-iedereen kraait
behagen zai aan de Heer; maar de gehuwde is bezorgd over de ’ de haan drie keel»!

dingen der Wereidi hoe hi] behagen Zal aan de WWW; en hi] is Heel de geschiedenis van het Christenvolk is er om ons dit te

Verdeew-Y 1 ‘K°"- 71 32‘33- doen beseffen, ons verteiiend ook van de afschuweiijke gevolgen
MISSIONARIS

'
35

34



Van de Verioochening 9" Ontkenning ‘/an Gods W°°"d» of Zuuen hetgeen ons werd overgeleverd en dat de Moeder van Onze Ver-

We Z9999", Van G°ds Liefdel Waaruit aues V°°rtk°mt- H°eVe[‘5n losser Jezus Christus wel een voortreffelijk iemand zal zijn ge-

werden niet het siachtoffer van godsdiensttwisten, hoeveel vij~ Weest maar haar tech geen buzondefe plaats moet Worden toe-

andschap werd er niet geboren tussen Christenen onderiing. gekend in Wat WU noemen Gods Kerk op aarde.'
Chesterton siaat met typiscrhe Engeise humor de spijker op zijn '

KOP, Wanneer hi] Z99’EI ’De bijbei gebiedt OHS naen lief te 1 ik ben nog altijd aan het ’nadenken’ wat door Confucius de edel-
hebben en ook onze vijanden, waatrschijnlijk omdat het in de regel " Ste weg werd genoemd tot verstandig ‘handelen.
dezelfde “Eden Zijn-' Misschien helpen wij elkaar - vriend en vijand - om te vragen:

“’ zou het niet ’gewoon' zijn wanneer gedoopten er een gebruik van
Wij zijn soms twistend op weg en toch moeten We elkaal’ lie? , maakten regelmatig hun doopbeloften nog eens na te lezen en net
hebben. Zou het misschien ook zo kunnen zijn, dat We twiste 1 als in het ochtend- en in het avonclblad een dagelijkse blik te
omdat we eikaar liefhebben? Z0 verschrikkeiijk liefhebben, dat we slaan in het Boek der Boeken om hun geheugen een beetje op te
die iiefde dan bovennatuurlijk noemen. Nog niet eens zo on- i poetsen, of wil men het anders zeggen, hun geweten.
werkeiijk, want de iiefde moet toch ergens vandaan komen, door i\/lisschien worden we dan niet zo vlug in verwarring gebracht,
een bron gevoed worden, die niet opdroogt en die de iiefde zelf is. misschien komen we dan ook nog eens een keer op de gedachte
God is liefde, maar dan wordt de twist-in-iiefde een zaak van dat onze beminde broeders en zusters ook maar doodgewone
God. Als we dit durven steilen, kunnen we ook nog een stap mensen zijn, die af en toe een beetje op hol slaan. Want het is

verder gaan en zeggen, dat de twist tussen Christenen onderiing, wel vreemd dat de meesten hunner - en het zijn er nogai een paar
waarover het <hier zal gaan, in zijn uitersten wordt aangegaan - met dezelfde moed waarmede zij geioofswaarheden ontkennen,
meestai als een strijd over de wijze waarop wij God willen bena- de authentieke geloofsbelijdenis opzeggen al is het dan maar in

deren en dienen en hoe wij onze evennaaste daarbij betrekken de zondagsmis.
willen. En dan, dan zien we de vreemdste dingen gebeuren,
inquisitie, heksenjacht, oorlog, brandstapels, vervoiging, maar ook En als dat dan aliemaai zo is, moeten we dan, in stede van onze
- het leven overhebben en willen geven voor de vrienden, ge- tijd te verdoen in gespreksgroepen, ons niet Iiever aaneensluiten
tuigend en deemoedig, door de martelaren en zij die Ieven in de in gebedsgroepen om Onze Lieve Heer te vragen, dat Hij onze

\/F626 GOdS- geloofsgenoten helpt om niet de ene keer dit en de andere keer
het tegenovergesteide te beweren?
Zij modern, dan wij ook: 'geen woorden, maar daden.’

Niemand kan Qntkennen, def er historjsche Stof genoeg is om Wij kunnen ons gerust afvragen of dat werkelijk iets nieuws onder
hierover ’na te denken’ en zich de voorbeelden in herinnering te de 2°“ zou zU"- Quod "On-
brengen_ V lmmers in alle tijden van aantasting van de essentiéle geloofs-
Wanneer wij dan heden ten dage opnieuw getuigen zijn van feiie Waarheden Zien We hetzelfde Qebeureni
twist, zeifs verioochening en ontkenning van de eerste geloofs- in de aan‘/ang Ziet het 9" naar “it of degenen die het feist ageren
waarheden en van het weg met dit en weg met ons, is het dan 9e|iJ-k Zuuen krijgen en dan zien We het Godsvolk grupen naar
niet doodnuchter om te stellenz ’a||es goed en wel, maar is het nu het GEBED1 dan zien We het Ontstaan Van me‘-1W9 ordeni 9ee$te'
noodzakeiij-k dat maar al te veien zich nogmaals in verwarring Hike Z°Wel als lake‘ maar Wat "09 Vee] meer in het O09 Springt
laten -brengen, wanneer priesters en |eken en commentators, die voor de aandachtige toeschouwer; we zien Gods Kerk haar tocht
zich bedienen kunnen van Zich Ch|~;$te|iJ"k noemende modeme’ vervolgen aisof zij immuun is voor de infecties die een dodelijke
overai binnendringende communicatiemiddeien, komen vertellen, Ziekte hadden kunnen Veroorzaken
dat ’er geen hiernamaals is, dat de Eucharistie - ik dacht zo door
Christus zeif ingesteid in tegenwoordigheid van Zijn Aposteien Na aldus ynagedacht te ‘hebbem Vraagt het op de tweede plaats
- meer als zinnebeeldig iets moet Worden gezien dan als genoemde, whet ’eenvoudigste’, onze aandacht: ‘het navoigen'.
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rieén die ons gebracht werden met herwaardering van uitdruk-
Dan behoeft men niet eens een diepe en |an99 Studie te Qaan kingen, waaraan we geleerd hadden een interpretatie te geven,
make" Van de levens - hoe Verheffend die |eCtUl-I" °°k "1999 Ziln ' ‘ die geen ruimte liet voor verwarrinig. Als we terugdenken, we-
‘/an hen die ons Voorgingeni Wier "amen We O‘/erigens dikwijls ten wij nu, dat oprechtheid plaats maakte voor oneerlijkheid.
heel Ons le\/en Z9” meedragen '1 Want, hoe Weinig “id We 00k Dat heel het denken op zijn kop werd gezet, met als gevolg dat
menen te hebben om de vele heiiigenlevens te lezen, één ding I de haat de plaats ging innemen van de liefde. We kllllllen Zelfs
weten we zo al: het was met of zonder vervolging een gebeds- verder gaan, want we kennen de afloop; de Waanzin green Om
I9‘/en in Hefde wt God en de eVennaa$ten- ZU Ware" ons V°°"' zich heen en vernietigde tenslotte de machten van het Kwade,
beeld om na te volgen. Zij werden niet ‘boos, zi_j kwamen ailerminst J“ Z0315 het klassieke woord 0115 al had voorgehoudenz ,,Quod Jupi-
in verwarring, wei waren zij soms diep ibedroefd en erg veronitrust, tel. vult perdere, dementa '

tervviji zij getuigden openlijk, biddend en terecht wijzend, opdat
‘er geen ergernis zou worden gegeven’. Zij vormden de strijdende

i

kerk OP aaFd9- Eerst langzaam, omdat er niets tegenover de vijandelijke propa-
‘ ganda stond, later steeds sneller toen door geooordineerde in-
Ook uit dit alles weten we derhalve, dat wij de wapenrusting Spannmgen het Voik Werd mgeiicht over de gevaren die de
Gods hebben aan te gorde" Om Gods Genade Te Wage“ V00" de geesten bedreigden, ontwaakte het volk van Nederiand uit zijn
bekering van hen, die bekoord, Gods woord verdraaien. verdoving
Allen die gedoopt zijn hebben de dure plioht de zuiverheid van DAT |3 DE QRQTE ZEQEN QEWEEST DiE RUSTTE OP HET
het Geloof te helpen in stand ‘houden, alien dragen daarvoor \/ERZET_
gelijkelijk veranwoordelijkheid, overal en te alien tijde, zonder
eni9e UitZ°ndeFi"9- Niemand ken Z9999", indie" ZU het Geloof Z0 Aan de wieg van het Verzet heeft gestaan het verzamelen van
Openhjk Zien Verloochend 3'3 Sommigen menen te kunnen d°en- inlichtingen en het bekend maken, omtrent wat gedacht en daarna
priesters zowei ais leken in Gods Kerk: ’Wir haben es nicht ge- gedaan Werd door de machten die het volksbestaan wensten te
wuszt und wir haben es nicht gewoiit.' Want alien kregen een vemietigen ondey de Ieuze van een nieuwe orde.
99‘/Veten Om bil te Fade te Qaan. Het is een oud adagium, de ogen moeten aitijd eerst opengaan.
En er is keuze genoeg om mee te helpen het Geloof in ere te
houden door 'na te V°|9e'""» hetéleen Zelfs ’het ee"V°Udi9$‘te' WOW“ Om hen tot wier taak het ibehoort de gevaren te keren in staat
9en°emd- i te stelien dit te doen, is het ‘a must’ dat zij op de ihoogte wor-den

gebraoht van wat zich afspeeit. Wanneer wij om ons heen dingen
zien gebeuren, die de aiiergrootste waarden van ons gezameniijk

OP de deide Plaats Werd Qenoemdl '°"Ze 9"‘/a"i"9 te raadl°|e9e"'- bestaan aantasten, hebben wij eenvoudig het reoht niet meer de
M39 ik dicht bi] huis biU\/en? Want het Qaat °\/er het Katholicisme ‘ ogen te sluiten of ons lioht onder de kandelaar te piaatsen. Di’:
in Nederland. vereist grote integriteit, pijnlijke nauwkeurigheid en veel arbeid
T06“ in 1940 ‘ms land in de greep kwam Van de diamlische om inlichtingen te verzameien, te coordineren en te verifiéren.
machten die nimrner onder stoelen of banken hadden gestoken, Maar ai te Veieny die verontrust zijn, denken dikwijls dat hilin
dat Wij met ‘ms Ch1'i5tend°m °P de Verkeerde Weg Ware“, dat bijdragen onbelangrijk zijn. ‘Dit berust op een misvatting. lmmers,
een nieuwe orde zou worden gebracht in onze samenleving, waar- het Werkeiuke bee]d ikrjjgt eerst gestalte wanneer ‘t is opgebouwd
in de mensi bevrijd Va" °“d° V°°1‘°°1'd°1en’ Van Z°nde1°°5heidr uit een veeiheid van gegevens, die elkaar aanvuilen en bevestigen.
van oude moraal, van afgoderij en knellende Christelijke ban-
den! 01> de $111011 Z0“ W°1‘d@11 Viirhven, leek het 3150f de 113011‘ i\/iidden in de oorlog had ik het grote voorrecht in de vrije wereid,
viel over alles Wat ons heilig was, of alles ineen zou storten en Waarheen iik mi] uit bezeij Europa ihad begeven om de strijd tegen
wij beroofd zouden worden van vertrouwde waarheden en waar- de machten van het kwade voort te zetten, plotseling te staan
den, waarop heel ons bestaan berustte. Wij beluisterden theo-
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tegenover de figuur die de ieiding had. ‘Dank U wei dat U ge- zijn bedoeiingen beiuister, zijn werken in een twijfelachtig dag-
komen bent‘, werd mij gezegd, maar direct daarop: 'verteit U mij iicht zie steiien, dan roept dat herinneringen op aan de syste-
alles wat U weet over de bezette gebieden.’ 11 matische en procesmatige aanvaiien op haar, die het hoogste
Dit gesprek leidde tot het inzicht hoe belangrijk het verzamelen 11 gezag in den iande droeg.
van gegevens en feitenmateriaal was, onontbeeriijk zowel voor En dan is er reden om opnieuw in hoge mate verontrust te zijn.
de uiteindelijke overvvinning ais voor de iatere her-opbouw van ‘> Wanneer ik daarnaast constateer dat wat de Paus ons voorhoudt
Nederland. en voorschrijft geridicuiiseerd wordt niet alieen, maar ook gene-
Ons iand dankte er niet minder aan dan de voedseidroppingen, 11 geerd, dan vraag ik mij in gemoede af, waar gaan we heen.
die veien het ieven redden en ook de besiissing van de Geaiiieer- 14

den van de nog net op tijd gekomen bevrijding van Nederiand
boven de grote rivieren. "

De ’v voor Victory’ en het ’Nederiand zai herrijzen’ waren niet Wanneer de gevaren Z0 grwt Worden als we allerwegen in de
zo maar wensdromen, maar berustten op verkregen feitenmate- N0¢1011a111150 Ka1110110k0 K01‘kI110V111010 Waarnemen — 011 111101‘-

riaai. mede Worden uiteraard niet - herhaal ,,niet” - bedoeld de pagin-
Wie verzet pieegt tegen de machten van het kwade moet bereid g0I1 101 V0ra111W001‘<10 V0111i011W111§011 0111101 1101 0I1P01g0Z=>1g V1111

zijn dit duur te betaien. Het begin is altijd hetzelfde: verdacht- <10 P3115 — 111111 15 1101 <10 11008510 11111 0111 110 1a11g011 10 511111011 D1111

making van de bedoelingen. Wij kennen ook de praktijken in de 15 1101 W111 1101 11110151001510 110111115 1101 I10 801701011 W01<1011 $0518-
gevangenissen en kampen waar men ais mens totaai ontiuisterd 110100111 011 dat 1101 §010V1g V0lk 111 011 Z1311 1g011 h00rt Wat 01' £0-
werd door deg-enen die ibeweren 'de mens op de troon te zuiien 501110111, 101110115 0P111011W 011 Z0 l111§011101<1 1110g011ik, 0111131 1101 I10
stelien’. De nieuwiichters mogen hier wei eens over nadenken. WaP0l11'1151111g (10015 11311 1101150111011 0111 (10 801101011 10 1101011-
i\/iissohien hechten zij dan ook geloof aan het bestaan van een 13111110111 Z31 01 Z0§011 11151011 0P 1101 W01'k V311 110 11131111011 011 V1011-
onbiusbaar vuur dat iicht in de ogen van ciegenen, die bereid zijn W011, 1110 5111011W01‘k011 111 0011 £10011, @110 I10 1011011 10815110011 0111

zich in te zetten voor de waarheid en dan elkaar aankijken. daarmede de stormvloed te helpen keren.
Daarom is er alle reden hun werk te steunen, allereerst in GE-

Misschien stemt dit hen tot voorzichtigheid en bezinning, ja tot BED, vervolgens in bijdragen van ieder, die het goed meent met
inkeer. de Nederlandse Kerkprovincie, die allerwegen buiten Nedel-land
Waarmede dan alieen maar gezegd wii worden, dat verioochening met de grootste verontrusting wordt bekeken, zoals we te horen
van de geioofwaarheden krachten oproept, die het objectieve 1 krijgen bij ons rondtrekken buiten Nederland.
kwaad net zo goed zuiien weerstaan ais destijds geschiedde met En laat dan ook vooral de jeugd worden ingelicht en mee 0ptrek-
aan het Christendom vreemde ideoiogien, die ons van ons christe- ken, zoals weleer de koeriersters en jonge kerels, die alles over-
iijk erfdeei trachten te beroven. Wanneer ik nu zie hoe in Neder- J hadden voor hun idealen en hun deel opeisten in het dragen van
iand het Kathoiieke geloof en de kerk in opspraak worden ge- 1 de banieren. Eenmaal zal de volle verantwoordelijkheid op hun
bracht, roept dit gedachtenassociaties op - ervaringen, waar we schouders rusten. ,,KATHOLIEK NEDERLAND ZAL HERRIJ-
het toch over zouden hebben - die er niet om liegen. ZEN”, dat lijdt geen twijfel, maar er zal hard voor gewerkt moe-
En het vreemde is, we zien dezeifde symptomen, dezeifde wijzen ten Worden en geofferdvan hoog tot laag, want ,,de duivel gaat
van werken, dezeifde devaiuatie van het woord om het goede rond als een briesende leeuw."
voik in verwarring te brengen. Ik zai er mij van onthouden om de
termen te herhalen die gebruikt werden om onze geeerbiedigde
Koningin te denigreren, haar gezag, haar persoon te ondermijnen,
maar wanneer ik Zijne Heiiigheid de Paus, de Piaatsbekieder van Laat CONFHONTATIE signaieren, altijd weer signaleren, en op-
Christus op aarde regeimatig sieohts bisschop van Home hoor roepen tot het GEBED, tot het vormen van GEBEDSGROEPEN.
noemen, wanneer ik de kritiek op de Paus en meer speciaai on Laten we bidden om heilige priesters, die ons mogen voorgaan
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opdat de barometer van roepingen en kerkbezoek weer zal stijgen.
Dat is de conclusie waartoe ik kwam, toen ik eerst kort geleden
kennismaakte met het

l

i VAN
’VEFiSCH~lJNSEL' CONFRONTATIE

i

l IJS. HEGGEB
dat niet conservatief is, noch progressief, maar een sterk brok 1

Nederlands katholicisme, dat del Vaan van Christus hooghoudt en
de erfenis der vaderen.
lk ben er ook zeker van dat het hoogste kerkelijk gezag in al zijn l

geledingen in Rome en in Nederland gecliend wordt door het werk l

van dit 'verschijnsel’, want wie gesteld is op hoge post, en der- i
-

halve ervaring heeft, weet hoe noodzakelijk het is voor het be— I Het septembernummer van ,,In de rechte straat, maandblad voor
palen van het beleid, dat men wordt ingelioht. het getuigende gesprek met Rome”, onder eindredactie van de
De eerbied voor dit gezag brengt ook mede dat wij het hebben

3 katholieke ex-priester, thans dominee H. J. Hegger te Velp, is
te steunen, ook door het in te lichten, opdat het one voor kan 1 gezonden aan alle katholieke pastorieén in Nederland en Vlaams
gaan in ‘het brengen van het Geloof in zuiverheid, uit liefde tot Be1gié_ Dit nummer keert zich fel tegen het celibaat en vraagt
God en allen, dolenden, scheurmakers, net zo goed als veront- ; nan Pans Paulug; ,,Wat is Uw encycliek (over het celibaat) an-
rusten en hen, ‘die het koud laat'.

1 ders dan een aaneenrijging van allerlei spitsvondigheden?”

Laten wij ons ook realiseren dat het een lange en moeilijke weg ‘ Van een ,,gesprek met Rome” verwacht Hegger niets. Hij dringt
zal zi_jn véér het evenwicht is teruggevonden, want het is grondig

1‘ aan op daden en wijst op de mogelijkheid het ambt massaal 11661‘
verstoord en wordt nog olagelijks verstoord. l te leggen;

l ,,Ilc meen zelfs, dat zulls een ambtsverlatng - ti]'delijk of defi-
Groter gevaren clan die van het atheistische nationaal socialisme nitief in dit geval zelfs geboden is,”
van weleer en van het communisme bedreigen de kerk in Neder- i

land: de UITHOLLING van BINNENUIT.
‘ De schrijver richt zich eerst tot de bisschoppen:

,,U zou van cle paus kunnen eisen, dat hij voor UwWie dat niet gelooft moet eens gaan praten met onze beminde land de celibaatswet afschaft en dat U zich anders in
broeders en zusters, die niet tot de Katholieke Kerk behoren. Met geweten vemntwoord U081; Om Uw ambt new te leg-
verbijstering - een ander woord is er niet voor - nemen velen gen en Om mm U“, priesters tg admjseren hetzelfdg re
kennis van de verwarring in de Nederlandse Kerkprovincie en zij doenf’
vragen zich af, hoe ooit een oecumenische aansluiting moet wor-

-

den 9eV°nden- Hegger wendlt zich vervolgens tot de priesters en wijst er op, dat
P- 1- M- DFHEBEEK l\/l-B-E de omwenteling van onder op beginnen moet. ,,Misschien zitten

de bisschoppen daarop te wachten.” Hij zegt tot de 1722 pries-
ters, die een petitie aan de Nederlandse bisschoppen hebben on-
dertekend om de celibaats-verplichting af te schaffen,
,,dat praten en petities ondertekenen niet helpt, Nu moet de
I-clare taal van de harde daad komen. U hebt enorme lcansen.
De mogelijkheid van een gezamenlijke actie ligt voor U ge-

— ~-~~ ~— ~ - ~ » reed... Wanneer U met zijn allen ongeveer gelijktijdig Uw
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ambt zou neerleggen, dan zou dat profetische betekennis - I
hebben.” L|tera|re vorm
En U bent toch 00k profeet, voegt de schrijver er aan toe. Hij en
duet verder nog een opruep aan de seminaristen:
,,een massale uittocht zou reeds voldoende reden lcunnen ke
voor Rome om van lcoers te veranderen.... of bent U laf?
Schrikt U terug voor zulk een geweldige beslissing?”

<)(><)(~

<)(-

Wij hebben reden om aan te nemen’ at de oproep tot bisseholh In de Tijd van 24 okt. 1966 hebben Wij in een ingezonden stuk
pen en priesters Om massaal ”in Staking” te gaan als protest gereageerd op een verslag dat de Tijd van 12 okt. gaf van Wat
tegen de celibaats-verplichting, geen weerklank vindt. Eerder Pater van Ksdonk Op 11 0'kt_ in de K_R_O__rubriek ”COntekst>s
13:2 tegieliaveigestelldez uiiergln. Non tall auxlllo, met met behulp gezegd heeft met betrekkiing tot de maagdelijke ontvangenis van

;,s.a mg , zu_ en ze s e meest V61‘W06de V°°1‘5tande1'5 Van Jezus. Wij reageerden op de gemakkelijkheid Waarmee pater Van
Ophelfmg der cellbaatswerphchtlng denken‘ I Kilsdonk ,,een uiterst diepzinnig literair, vast patroon van gods-

dienstige verte1- en verhaalkunst" meent te kunnen vaststellen.
In het tijdschrift Theologie en Pastoraat 63 (1967) blz. 43 (v0et-
noot ll) verscheen van de hand van Prof. Schoonenberg S.J. een
reactie op dat ilngezonden stuk. Die reactie is voor mij een aan-
leiding aan het ingezonden stuk nog het een en ander toe te
voegen. -

Mijn groot bezwaar tegen de uiteenzetting van pater Van Ki1s-
donk gold (a1 bleek dat misschien niet duidelijk uit het inge-V V ‘ zonden stuk) zijn ontkenning van de maagdelijke ontvangenisA van Jezus. Hij laat die ontkenning steunen - die indruk kreeg ik

I althans - op de literaire vorm vvaarin Lucas zijn verhaal geeft,
een vorm die volgens hem tot een literair genre behoort. Door
duidelijk te maken, dat men hier niet van een vaste literaire

t vorm spreken kan, Wilde ik het fundarnent vvaarop de 0§ntken-
1 ning van pater Van Kilsdonk steunt, omverhalen. Daarmee ver-

- viel voor mij de noodzakelijkheid rechtstreeks in te gaan tegen
1 de ontkenning van de maagdelijke olntvangenis van Jezus. Als

WU be‘/elen de bisschoppeny de Pri95te"5- de theologanten» de 4 het fundarnent is Weggetrokken, valt de bovenbouw vanzelf.
klc_)os*ter|ingen, de uit het ambt of de Kerk getreden priesters zeer Nu meent p1~0f_ gchoonenberg, met een verwjjzjng naar A_ G,
drmgend aan de lezing van: ’Der Zijlibat des Weltpriesters’, kleine 3 van Daa1en, gimson, Assen 1955, b1Z_ g3_94, dat men tech van
brochure Verschenen h_et EChte1' Ve"|§9 in W‘:'FZbUF91 Van Karl ;( een vaste literaire vorm kan spreken, hoewel slechts van een
Hahnen als deel Van Gem und I-eb_en Heft 2[1967- UW b9ek‘ ; zeer klein getal der oud-testamentische godsmamnen de geboorte
handelaar zal het U bezorgen. En het as een subhem antwoord op ‘ nit een Onvmchtbare moeder, en de aankgndjgjng daarvan, ver_
de Sosmen e-a- ismen Van D$- Hegger en 9ee$tVe"WanTe"- I T haald v/ordt. Zou 00k pater Van Kilsdonk van die mening zijn,
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dan is mijn ingezoznden stuk tegen zijn ontkenning van de te zijn of om een andere reden zijn eigenlijke bedoeling verber-
maagdelijke ontvangenis van Jezus, althans voor hem, niet af- gen en een andere suggereren, maar ook dan verstaat men zijn
doende geweest. Wij gaan daarom een stap verder en wij ont- woorden vanuit een bedoeling, in dit geval vanuit een bedoeling
kennen, dat men uit de literaire vorm op zichzelf genomen met die spreker of schrijver niet heeft, zodat men zijn woorden dus
zekerheid zou kunnen afleiden, dat het verhaalde al of (niet be- feitelijk niet verstaat.
trekking heeft op feitelijkheden. Het maakt geen verschil of de
literaire vorm een vaste, een gebruikelijke vorm is of niet‘).

<X> <$1> Iemand zou een verhaal kunnen schrijven, Waarin alleen maar
<E1> dieren optredenz een leeuw die in toespraken zijn grote plannen

ontvouvvt; een vos die listig die plannen doorkruist, en nog andere
Niet alleen voor het geschreven woord maar ook voor het ge- dieren; Gaat het hier over ware gebeurtenissen? Men is geneigd
sproken Woord geldt, dat men voor een goed verstaan, de be- dat te ontkennen: dieren spreken immers niet! Men rneent uit
doeling van schrijver of spreker moet kennen. Bewust of onbe- het gegeven verhaal de bedoeling van de schrijver te kunnen
Wust verstaat men dan ook zijn Woord vanuit zijn bedoeli-ng, die opmaken en verstaat vanuit die bedoeling het verhaal. Nu is het
men kent of meent te kennen. Wanneer iemand een kruideniers- echter mogelijk, dat de 5eh1‘ijVeI‘ Zeel" bepaelde Pe1"50Y1e1'l OP het
Winkel binnenloopt en zegt; ,,Ik had graag een kilo suiker", dan 008 heeft, die hij niet met naam en teenaem ken °f W11 neemen
verkoopt de kruidenier aan die klant een kilo suiker. Geen krui- en die hij daafem in dierenhuiden ten tenele V°e1't- D311 Worden
denier zal zeggen: ,,Mevr0uw, u moest eens weten wat ik a11e_ ons onder de gebruikte literaire vorm feitelijkheden, ware ge-
maal graag had!” Om daarna door te gaan met het lezen van de beurtenissen, meegedeeld. Zo kunnen ons in de vorm van een
krant, totdat de klant zegt: ,,Ik kom hier een kilo suiker kopen.” geschiedverhaal, tot in de kleinste bijzonderheden, de lotgevallen
A15 de kruidenier daarop durft antwoorden: ,,Had u dat maar van een persoon of familie zo levensecht Worden meegedeeld,
aanstonds gezegd!” dan kan hij er zeker van zijin, dat die klant det Wij met de Optredende Pe1‘50Y1e1”1 geheel II1ee1eVeI1, bedreefd
aan haar vriendinnen zal weten te vertellen, dat die kruidenier Zijn bij him Verdfiet, Verentweardigd Om het 0111-"eeht dat men
‘een auvve vent is. Een spreker of schrijver wil door zijn woord 111111 aalldeet en blii met hull V1‘el1€de- Worden hiel‘ Ware gebeul“
iets meedelen, bedoelt iets te zeggen, en hij wil Q01; _ althans in tenissen verhaald? Niet noodzakelijk. Het verhaal kan in. Z1_]1'1 ge-
gewone omstandigheden - dat men zijn woorden vanuit zijn be_ heel de vrucht zijn van een rijke verbeelding en van andere be-
doeling verstaat. Hij kan omxte bedriegen en ook a1 om grappig Serenswaardige eige11$ehePPe1’1- Det een Verheel een etie is en

dat met de optredende figuren geen bepaalde, bestaande personen
bedoeld zijn, wordt wel eens door de schrijver zelf in een ver-L klaring die aan het Werk voorafgaat uitdrukkelijk gezegd. Waar

1) 0 h 1; " a a b"d , ’
p e em e van eze 1] -rage geven We een antWO€rd Op de Vraag Of t zulk een verklaring ontbreekt, moet men langs andere wegen depater Van Kilsdonk terecht 01 ten onrechte van een vaste literaire vorm ‘_

spreekt. - Ik ben niet de enige, en Ook niet de eerste exegeet die krmsch bedoehng van spreker of SChI‘1]VeI‘ achterhalen. Soms 1s het vol-
stagt tegenover ,,11tera1re genres . De ,,vele literaire genres die men Wil doende (19 persoon 1n kWeS1;1e te kennen: een geadresseerde be-
on erscheiden, maken 1€I1’l8.l’1d kopschuw. Men kr1]gt teveel van het goede! grijpt een brief Waarmee andere personen die geen Vriend of
Dat is een van de redenen, waarom ik in de uiteenzetting over de psalmen . . . .. . ..
- D Id d B--b 1., (d d dit. 1964 blz fam111e11d z11n, moe111_]kheden kunnen hebben. Ook de 0mstan-in ,, e were van e u e er e e 1e, , . -5 ; pectrum) e
psalmen niet besproken heb volgens iiteraire genres maar under het opzicht dlgheden Waaronder een Woord geschreven of gesproken Wordt,
:c,geIo£e<1i1". H. Frunkel heeft getracht de literaire genres van de psalrnen vast kunnen uitkomst geven. Ontbreken dergelijke mogelijkheden,
e s e en. Znn methode werd axgewezen door A. Cohen, B. Eerdmans en dan is men geheel aangewezen Op de woorden Zelf en dat is het

N. H. Tur-Sinai (= H. Torczyner), terwijl S. Mowinckel en E. Kissane wij- . .
Zigingen in Z~-n anal Se aanbr men H_ J_ Kr .. t - Z.. ..k geval met heel Wat literatutir uit het Oude Oosten. Steunend op1] Y ac aus w1]s 11'1 1]1’l omvangn]
comrnentaar op de psalmen Gunkels methode wel niet af, maar volgt haar VOI‘II1 en (vermoede11]ke) iI1h0Lld groepeert men d1e hteratuur 111

t°°h kri"i5°h~ godsdienstige, chronologisohe, historische, juridische teksten,
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eventueel nog verder onderverdeeld. Zo laa s _

dienstige tekstenz mythologische tekstempepgnt I1;E:;e1)iI'1S3;i%:g:_ hun spot. Hadden zij zich vergist, dan zou Paulus op het mis_

ten, psalmen’ rituelen’ bezweringen e_d_ Men ‘greet met de verstand gewezen hebben. Maar er was geen misverstand. Er

vloed en verscheidenheid van teksten nog geen raad. Vandaar dat bleef Paulus niets Over dan heen te gaan Dit Verhaal nu Vinden
in de verschillende groeperingen die men beproeft een tekort We in de Handelmgen Van de Apostelen’ een geschri Van Lucas’
aan logica valt op te merken. Nu eens laat men zich’1eio1en door Van dezelfde schmver dug die ons het derde Yén de Vier evan-

de literaire V0rm, dan weer door de (verrnoedelijke) inhOud_ Een gelies heeft nagelaten. Er kan dan ook geen twnfel over bestaan,

probleem Op Zich bij de Oude ’,hiStOrische7; teksten is vast te ste1_ dat Lucas de bedoeling had in z13n verhaal over Jezus’ verr13ze-

len of en in hoever die teksten Werkelijk historie geven A1 Wat ms ea? higiorisch feit mee te delen' VanZe1fSprekend..Za1 men
in die teksten, volgens het oordeel van de kriticus, 0nWaarschijn- dan qle bedoehng in Lucas Ook Eianvaarden’ Waar hm (Ye Op-
lijk of Onmogehjk is, Wordt als historisch geschrapt maakt bet ggeiliggngerlagalie Jongeman van Nam en van het dochtertje van

h1stor1sch karakter van heel de tekst m1n of meer tvv1]fe1acht1g. Er is iets anders in het evangelie Lucas dat heel

43% % Woon is n1. de maagdelijke ontvangenis van Jezus van Nazaret

t? (Luc. 1, 26-38), waaruit we enige verzen laten volgenz ,,. ..Maria
echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen

man beken? Hierop gaf ole engel haar ten antwoordz De heilige

Na deze lange inleiding kunnen Wij ons bezig houden met het Gees’; zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u

evangelie van Lucas, vvaarin een uitvoerig verhaal staat over I Ovschaduwen; daarom Ook Zal Wat ter Wereld Wordt gébracht
Jezus’ Omvangenis en geboorte Geeft dat evangelie geschiedem he111g genoemd Worrien, Zoon van God. Weet, dat zelfs Ehsabeth,

nis? Er staan merkwaardige dingen in dat evangelie. Bij Nain uw bloedverwaiue’ In haar Ouderdom eian Zgon he.eft Ontvangen
Wordt een gestorven jongeman door Jezus van Nazaret weer 1e- en’ ofschoon Z1] °n‘”“‘fhtb.aa” heette’ Z1] nu In haar Zesde

vend gemaakt (Luc. 7, 11-17). Dezelfde Jezus maakt ook het wand; Want Voor God ls mfts Onm.OgehJk' Nu Zei Maria: Zie de

dochtertje van een zekere Ja'1‘rus weer1evend(Luc.8 40-56). Het dlenstniaagd deg Heren; mu geschlede naar uw W0Ord' En de
meest Wonderhjke is Ongetwijfeld het Verhaal dé Verrijzenis engel glng van haar 1r1een__(Luc. 1, 34-38).” Dit verhaal is niet

van Jezus van Nazareth zelf (Luc. 24). Kan Lucas bij deze ver- Vreergder’ .niet Onbegnlpemker’ fian de verhalen Over een Op-

halen de bedoeling gehad hebben ware gebeurtenissen mee te standmg Lflt de d0den' A13. meg bl] deZ.e laatste verhalen in Lucas
delen? Zou hij die bedoehng gehad hebben’ dan kan die be_ de bedoehng aanneemt h1s’cor1sche fe1ten_ mee te delenf behoeft

doeling ook, en gernakkelijker, veronderstellen Waar hij minder men dat bu het Verhaal Vén dé. maagdehlke Oliltvangems Om hat
Onbegrijpelijke dingen Verhaalt Maar héd hij die bedoeling? Het ongewone, om her‘ onbegrlgpellgke, dus echt met te laten. Maar

verhaal van Jezus, Verrijzenis kan uitsluitsel Omdat had Lucas toen h11 1, 26-38 neerschreef, waarin zo duidelijk, al-

We het terugvinden in een Samenhang die geen tWijfe1 Aver ae thans v-olgens de woorden, het verhaal van een maagdelnke ont-

bedoeling toelaat Wij denken aan Hand‘ 17’ Paulus spreekt vangenls vvordt gegeven, oolr de bedoeling ons d1e maagdelljke

de Areopaag, te Athene, voor een heidens gehoor. Men luistert Ontvangenls als hlstonséh felt mee te delen? Tgt nu toe Schre'
totdat Paulus sprekende over Jezus van Nazaret zegt dat Goci vex} W.1.] Over de pedoelmg Van Lucas’ alsof W13 daarover geen
Hem uit de doden deed Opstaan Dat Zign gehoor du1de11]ke verklanng van ole auteur zelf, dus van Lucas zelf,

der meer Onzin Sommigen Spotten terwijl anderen die hadden._ We loesckukken echter over zulk een verklaring. Het

in Staat Waren Wat meer beleefdheid te brengen evangelre beglnt er mee. ,:Reeds velen hebben getracht de ge-

Zeiden: ”DaarOVer Zunen Wij bi]. gelegenheid no; W61 beurtemssen te verhalen d1e onder ons hebben plaats gevonden,

horeny Z0 ging Paulus van hen (Hand 1,7’ 31%;). De aan de hand van gegevens, dle ons vverden overgeleverd door

hoorders Waren er van overtuigd, dat de sprekende Paulus met Igensin dlehvn hetdbengm 2? agm Ogggimigendviargn in dd:
Zy -- . . . . lens van e Woor z13n ge re en. an aar, e .e e eo 1 us, a

JI1 Woorden de verr1]zen1s als h1st0r1sch felt bedoelde. Vandaar Ook ik beslcot meet af aues nauwkeurig te hebben
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onderzocht - voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de bewijzen’ dat Lucas een andere bedoehng hed__ Die ve1~duide11j_

bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer is Waarin gij king en dat bewijs is niet geleverd met de verzekering dat L116-35

°11de1"W9Ze11 Ziji (LuC- 1, 1-4)-” E1" i5 geen twijfel mogelijki Lucas gebruik maakt van een vaste literaire vorm. De zaak is veel te

wil in zijn evangelie ware gebeurtenissen, feiten, meedelen. Hij belangrijk den deg men zich Op zulk een goedkope maniel" V811

verklaart het zeer uitdrukkelijk en dat niet alleen, maax" hij de kwestie meg efmakem
spreekt bovendien over zijn zorg, over het Wikken en Wegen bij <;;# qt}

het verzamelen en ordenen van zijn stof, waarin men een garan.~ <11;

tie bezit, dat Lucas in zijn opzet ook geslaagd is. Omdat het ons
vooral te doen is om de maagdelijke ontvangenis van Jezus, dus

Om <16 betekellis Van Lu¢- 1, 34-33, is Lu¢- 3, 23 Val’! bijZ0I1de1"e Bestaat werkelijk dat literair genre, die vaste literaire vorm?
Waarde. We lezen daar: ,,Deze Jezus nu was bij zijn optreden "Van de grote mennen," aldus peter Van Kilsdonky ndie een be-

ongeveer dertig jaar. Hij Was, in de opvatting der mensen, de Slissende roeping dragen in de geschiedenis van het J00dSe heil,
zoon van Jozef.” Het is ons te doen om de Woordeni in de 0p- verhalen de Igraélitigche dichters dat hun Ouders daar staan als

Vatting der mensen Lucas laat horen dat hij een andere Opvat‘ onvruchtbaren, als onvermogenden... Deze schildering in het

ting heeft dan wde menseri hij neemt afstand Van die mensen Oude Testament van de menselijke onmacht van geroepenen om

Die mensen Zijn niet de christenen’ maar de mensen Van Nazaret dragers van de belofte te verwekken, vertoont zulke vaste, zulke
en de mensen tot Wie Jezus gaat prediken. Zij menen, dat Jozef telkeng terugkerende trekken, dat de vraag opkomt of a1 deze

de natuurlijke vader van Jezus is. Lucas laat horen, dat hij een fleldenverhalen ons in aanraking brengen met een biologische

andere mening Over de afkomst Van Jezus heeft Welke die me" bijzonderheid, een gelijksoortig lijfelijk gebeuren bij die geboor-

ning is’ kan na het lezen Van Luc~ 1» 34'38 gee“ geheim Z13-IL ten of dat We hier staan voor een uiterst diepzinnig literair, vast

patroon van verte1- en verhaalkunst." De tweede veronderste1-

ling lijkt pater Van Kilsdonk de voor de hand liggende. Er zou

dus een literair genre, een vaste manier van schngveré, lbestaan
eenEr zijn er die de maagdelijke ontvangenis van Jezus in twijfel Om de intrede van een godsman in de wereld mee ‘E8 8 en,

trekken’ ja Zelfs Ontkennen De moeilijkheid die men hun “it inkleding Waarbij de moeder als onvruchtbaar wordt voorgesteld

L“°- 1» 28'38 maakt: Wordt Op Zij geschoven met de Verzekeringt (over onvruchtbare, onvermogende ,,0uders” spreekt de H. Schrift
dat Lucas of Wie de auteur van dit hoofdstuk ook moge zijn, ge- niet)’ niet Omdat Zij Om,-ruchtbaar is, mear Om eldus te bek1em_

bruik maakt van een bepaalde rnanier van schrijven, van een tonen dat de Ontvangenis en de geboorte van het kind op een bij-
literair genre. Wij laten nog even in het midden of dat gewenste -,_0nd,ere Wijze vggfwefp van Gods voorzienighéid iS Of Om een
literair genre bestaat, maar merken op, dat wij - meen ik - vo1- andere min of meer gehcimvolle reden.
doende duidelijk gemaakt hebben, dat men uit een literaire v0rm-
geving op zich genomen niet met volstrekte zekerheid kan af-
leiden Wat de schrijver ons Wil meedelen. Men moet zijn bed0e- A15 van een jndrukvvekkend aantal godsma-nnen Z01-1 Verhaald
ling kennen. Onder de inkleding van een fabel kan een brok ge- Worden, dat hum moeder aanvankelijk onvruchtbaar WHS, dall ZOL1

schiedenis schuil gaan, terwijl een geschiedverhaal zuiver ver- men dat erg V1-eemd vinden en zich gaan afvragen, Of C16 S¢hI‘ij-

beeldingsspel kan geVen' Men heeft dus Ook in Luc- 11 28'38 naar ver die onvruchtbaarheid als een historisch feit bedoelt ofvvel
de bedoeling van de schrijver te zoeken en dan zal men minstens iets anders op het oog heeft. Men kan echter niet spre-ken Van

moeten toegevem dat Luc- 1’ 28'38 de maagdelijke Ontvangenis een indrukwekkend aantal. De gevallen die voor een nadere be-
van Jezus kén bedoeld hebben, te meer omdat de woorden zelf Schouwing in aanmerkjng kgmen zijn, zeggen en SChI‘ijVeI1, Vie!‘-
in die richting wijzen, zé zelfs, dat de lezer - niet alleen de arge_ Zij betreffen Isaak, Jozef, Simeon en Samue1_ Men vindt de ver_

loze lezer; voorbije eeuwen bewijzen het - die vvoorden vanzelf halen in het boek Genesis’ Reehters en 1 $emue1_ Deze geschrif_

zo verstaat. Men zal de lezer dus wel duidelijk moeten maken en ten behoren niet tot de poétische boeken. Men moet daar0m niet
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Spreken van Israéli i c ' " . -

doet; dat we-kt een oguiie’;fg§,:D§;iin;?T}IZnpZ:E:t ZS]? nliilgsdonk wekken, rnaar volkomen te begrijpen zijn. als Anna inderdaad on-

ken van ,,he1denverha1en~ tenzij men tevens duidelijk mil;r1:t' vruchtbaar was, nl. dat Elkana twee vrouwen heeft en dat niet

dat men niet meet denken aan het Griekse epos evenmin ’ de kinderrijke Peninna maar de kinderloze Anna de geliefde

het Babylonisch epos Z0315 dat van Ggames aan vrouw is. Het was in Israél niet gebruikelijk, clat de man meer

clan één vrouw had. Men zal daarentegen niet opwerpen, dat de

x, 5% koningen zelfs zeer vele vrouwen hadden. Zij namen in de sa-

ga; menleving een geheel eigen plaats in, en overigens, hun gedrag

wordt in de H. Schrift niet goedgekeurd. Normaal had de Israe-

We Willen nu laten Zien, dat de Verhalen Over de geboort liet één vrouw. Dat Elkana, die bovenolien als een ernstige, gods-

Isaak, Jozef, Simson en Samuel Onderhng Z0 Sterk verscljlfan dienstige man beschreven wordt, twee vrouwen heeft, is vreemd.

dat de gedachte aan een vast patroon van godsdiensti e v 1 ‘Le?’
Men kan zijn gedrag echter verklaren door aan te nemen, clat

kurlst hier toch vvel erg ver gezocht is Tevens stellen Vii. 021"?‘ Anna zijn eerste vrouw is. Toen deze kinclerloos bleef, heeft

vraag of de onvruchtbaarheid van de moeder zoals dezel uitshei Elkana uit verlangen naar kinderen een tweede vrouw geno-
Verhaal naar voren treedt’ als een historisch Eeit te beschouw men. Men begrijpt nu ook, waarom zijn liefde uitgaat naar de

i8. Z0 ja, dan kon de Sghrjjver Ook niets anders dan die him kinderloze Anna: zij was zijn eerste en grote liefde. De 0nvrucht-

baarheid VeI'1'ne1den_ Het is een fem geen inkleding V uc ' baarheid van Anna is een element dat heel de verhouding tug-

We beginnen met de geschiedenis Van Anna de moéder _ sen Elkana en zijn vrouwen begrijpelijk, doorzichtig, maakt. Op

muel (1 S3111 1, 1-2, 21). Zij is de vrouw van een zekere Elk a_
de vraag of de onvruchtbaarheid van Anna een historisch gege_

die behalve Anna, nog een vrouw heeft Deze P _ana’ ven of louter literaire inkleding is, zal het antwoord ten gunste

Eeeft zonen en dgchter-5, terwil-1 Anna de geliefde Vrmlw ezrglriyij van het historisch gegeven moeten uitvallen.

inderen blijft. Bij gelegenheid van e, ' " ’

heiligclom te Silo wordt Anna aangegigpjeaijrgllglcj gliizéfrik aanhhet
Het verhaal van Jakob en Rachel vormt niet zo’n gesloten ge-

kinderloosheid en begint zij God hartstochtelijk te vraom gar heel als dan van Elkana en Anna. Jakob die bij zijn oom Laban

Hij zich toch Over haar Ontfermt en haar kinderlooshefsn’ at I werkt, wordt verliefd op diens jongste dochter, Rachel, die wel-

neemll A15 God haar een Z0011 W11 Schenken dam zal Zij dat Vffgé gevormd en mooi is (Gen. 29, 17). Haar ouclere zuster. Lea, is

aan Hem toewijden. De hogepriester Eli die getuige is van hm minder aamrekkelijk; Zij hee etse Ogen Jakob vraagt aan
bidden, wengt haar toe dat God haar Verhore aar Laban Rachel tot vrouw. Laban belooft hem Rachel, maar in de

bracht een ter Wereldi br1- nlna huwelijksnacht brengt Laban niet Rachel maar Lea tot Jakob.

kind, toen het groot genoeg Was, naar het ‘lgac thet Als de morgen aanbreekt, ontdekt Jakob dat hij bedrogen is.

onder de hoede van Eli opgroeiole. Bij het jaarljjks bez aakr et Laban maakt zich van de zaak af met de bemerking: ,,Het is bij

het heiligdom te Silo nam Anna telkens mantewe Oe ‘lam ons geen gewoonte de jongste uit te huwelijken véér de oudste

kind mee. Er wordt ons 00k 110g gezegd dat Anna Jn ‘Igor et (Gen. 29, 26)”. Rachel heeft Jakobs liefde; claarom volcloet Jakob

nog drie twee Werelé Geeah amuel aan de voorwaarden die Laban stelt, om ook Rachel als vrouw

haal geschiedenjs? Dat Samuel bestaan heeft zal ével e Eel“ te kunnen verwerven. Rachel blijkt onvruchtbaar zoals Anna.

twijfel ';1~e1<ken_ Maar was Zijn moeder aan’Vanke1i_k' Orfnan hm Zij is overigens een heel ander type clan Anna. Rachel mag dan

baar of is dat inkleding? g)nVru:1l"l1£1kcat- welgevormd en mooi geweest zijn, zij was ook lastig en uitge_

was, en men Zou daarmee tevreden kunnen Zijn als ar slapen. Wat dat laatste betreft, had zij iets van haar vader Laban.

ren die het verhaal van Anna en Samuel Wine; e Wa‘ Z1] steelt de huisgoden van haar vader en weet die op listigc

het vaststellen van een hterair genre Maar is en Voor wijze te behouden (Gen. 31, 19; -31, 34-35). Terwijl Anna ham-
- eer in het ver- kinderloosheid draagt met een droefheid die men kan mecvovlvxa

haal te vinden dan die uitdrukkelik '
J e Vermeldlng van de on- en waarvoor men eerbied heeft, is Rachel opstandig on vol _|n- *

vruchtbaarheid van Anna twee din " '
: 1 - . . . .gen name 13k die bevreemding loersheld op haar zuster Lea die verscheldene kindcrcn unn J ukuh
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k b in 30 17-21 de geboorte van nogschonk. Men hoort haar 0 t d‘ h ‘d '1;;ggrsiggalik 1(I1lOg1g{i]1‘ rlvvoorden aan Ja- geliefde vrouw van Ja 0 , en ,

’ ' . Den Werd Jfakffb twee zonen en van een dochter. Lea spreekt daarbij de verwach-

' - 1 1 beminnen (Gen. 29, 32-34;kwaad op Rachel: ,,Neem ‘k C1 1

geen kinderen laat krijgen (1Geh(.)II?(: 1f2)€’?§:@g;1V;n foil die Je
ting uit, dat haar man haar nu we za

" ’ ' Oe We__meer' 30, 20). Haar verwachting steunt hierop, dat zij haar man kin-
’ ' h ft zin als Rachel aan Jakobmalen bl] Jakob eklaa d

slotte bij zijn gelfefde §.a¢;1;1iiolglzdhizierteglg hm $n_
deren schenk'c.D1e verwachtmg ee ,

Anna Wordt verhaald, dat zij God om kind b . Zen an géén kinderen schenkt. Ook dit wijst naar onvruchtbaarheid van
. eren ad, het wordt Rachel. In Gen. 30, 1-8 Wordt verhaald, dat Rachel haar slavin

n1) Dat deed ook, inniet verhaald van Rachel. W 1 d
middel van liefdesappels van hazsioliirldfflzoejsi ‘at Rachel door Bilha ter beschikking Stelt Van haar ma '

61 probeert af te haar tijd, de kinderloze Sara met haar slavin Hagar. De kinde-
an de meesteres. Het waskomen (Gen. 30 14-16). An b 1 f 'Ha e oo t haar kind aan God toe te ren van de slavin golden als kinderen v

1 eesteres zo iets als een noodsprong, eenWijden als dat kind een zoon zou " '" .

Z1311, en Z11 houdt haar belofte; V001. een kinder Oze m

" an Rachel Wordt begrij-1915 dergelilks vvordt van Rach 1 b '

geborene, Jozef, niet verhaald eD:;e§0z:;r?:tk1ng rot haar eeést" laatste mogelijkheid. De handelwljze V

. . er’ a S Onderkomng pelijk als men aanvaardt, dat zij onvruchtbaar was. Men kan

‘ ' k d uchtbare Lea haar sla-Van Egypfe, de redder van Z1] f 1

Israel, Wordt OP generlei wijze rin €\iIIer113b1aen<;V0Ie(i>t all daardogr Van hlertegen met laten gelden’ dat 00 e Vr

' -- g rac t met Z1-ln g6" vin Zilpa aan haar man ter beschikking stelde. We zouden het
' t ' maar voor Rachel haarboorte u1t een aanvankeligk O1’1V1‘u htb

rigens over de inkleding van het \:erhaa;1e on\:::d1;;clY:lat men 0ve_
als bezwaar aanvaarden, als Lea n1e na

ken’ men Zal moeihjk kunnen nzoge den- slavin aan Jakob had afgestaan. Naijver heeft Lea tot haar besluit

’ ler S aan Voor gebracht. Zij zou haar slavin niet aan Jakob hebben afgestaan
' ' ' J k b e-een ,,uiterst diepzinnig” literair paty-Q0 - . ,,n van ,,g0dsd1enst1ge ver- als Rachel niet, door haar slavin Bilha, kinderen aan a o g

' d n moet ons besluit Welte1- en verhaalkunst. En nu d .

e vraag was Rachel V01gens de schonken had. Als wij alles overzien, ai

ke1"k lange tijd on-Schrijver W91"kelijk Oavruchtbaar of ' '1 .
d .

gens hem maar literaire inkleding? Z1f)algeb?§1‘;11gu;i::1j?er{1e1g
V01‘ zijn, dat Rachel volgens de schrijver Wer 1]

o.en1s van vruchtbaar geweest is. We zien tevens, dat de onvruchtbaarheid
G esis een zeer grote rolAnna zo zullen-wij ook hier 0 t -

teksten’ Waarin gglzseSS1 ‘ilvvsloéii glgectéatiln steunen op van Rachel in deze hoofdstukken van en

, ac e1 onvrucht- speelt maar nergens in verband gebracht wordt met de min of
. ‘.' anbaal" 15, maar op teksten waaru't d‘ -

5'51"eeks blijkt, teksten dus die dd o"11§rg§h,‘:1:ac:1r£l?a_i1l"he1d
onrecht- meer wonderbare geboorte van een gocsm .

e1 ver0nderste1- De geschiedenis van Sara en haar zoon Isaak moet men vijfhon-
' d ' an Anna plaatsen. Ook1911 en Van daaruit b

Rachel nog één kind :5rl:e\I1)veEer11"elEiuI-;I<:1:>r1ia<:7‘lf1€rdeee1’i'l ya Joéef 'hee' derd jaar of meer Véér de geschle ‘ems V

(Gen. 35, 18). Het was een zeer moeilijke bevallinO'OIR lfmémm
van Sara wordt gezegd, dat zij onvruchtbaar is. Het is al zover

agn bezweken (Gen 35, 18)_ deg,m e11s er dat zij zelfs geen kind meer verwacht, totdat haar van gods-

ult te maken of een dergelijke bevalling een aand édlcus
‘Over vvege een kind beloofd wordt. Van dit kind, Isaak, kan men zeg-

kan Zijn langdurige magi lng 1s of gen dat hij als enige zoon van Abraham en Sara en daardoor als

niet voorbij aan het feit, dat de geboorte van Jdzef rBWe'ga§n
enige drager van de Belofte tot godsman bestemd is. De studie

(Gen 30: 22'24§ 35, 16-20) verhaald wordt na de gebildrt emamm
van de vele documenten van het Oude Oosten, die men door op-

overige zonen van Jakob (het zijn er tien) en van zi.nedva;1
de gravingen of op andere vvijze gevonden heeft, heeft meer ach-

Jolef en Benjamin Zijn de J-Ongste zonen Van Jakob JB OF te’r' tergrond en meer inhoud aan de geschiedenis van Abraham en

de allerjongste. Waarom heeft Ra¢he1 maar twee’ denlamm zijn lotgevallen gegeven. We verwezen terloops naar de Codex

Vfa?r0'In heieft zij hen Z0 laat ter Wereld gebracht? D£nreZreeri1’k:: Hammurabi. Men kreeg de overtuiging, dat in de verhalen van

me Z1311, at Jak ' -ggelglial; I1271j1)1",11.gDi;H1g811<g1 had met Rachel, Zij

langdurige onvruchtbaarheid. Ivfil Genvegg
ag12n€5moet dZ1_]1’l haar

, Wor t de ge_ 1) Hierover vindt men wetsartikelen in de oud-babylonische codex Ham
boorte verhaald van 'Vler zonen van Lea de eerste rnaar '

’ met de rnurabi (§§ 144; 146; 1'20)
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Abraham een flink brok geschiedenis is overgeleverd, a1 zal men Op de vraag of er in het Oude Testament een vaste literaireer wel nooit in slagen de historiciteit precies af te bakenen. vorm bestond om de geboorte van een godsman aan te kondigenVoor de verzamelaar of verzamelaars van die oude verhalen en of die aankondiging werd ingekleed in een verhaal van eenhebben zij wel zoveel historiciteit bevat, dat zij bewaard moesten onvruchtbare moeder, kunnen slechts vier gevallen (Anna;blijven Om aan Israél de 1i@fdeV011e Z01"g V811 G0d V001" Zijn uit- Rachel; Sara en de moeder van Simson) enig uitsluitsel geven.Verkorenefl duidelijk ‘E9 1"I1ak@11- Omdat Sara haar Slavin Hagar De geschiedenis van Anna en Rachel geeft geen bevestigendaan Abraham ter beschikking stelt om langs die Weg kinderen antwQ0rd_ We hebben - meen ik - duidelijk gemaakt, dat dete krijgefl en Omdat Isfaél maar één kind Van Sara kent, Isaak, geschiedenis van deze vrouwen pas geheel begrijpelijk Wordt, alshouden Wij de aanVa1'11<e1ilke onvruchbtaarheid van Sara voor men haar onvruchtbaarheid als historisch feit aanvaardt; die'0n-een hi$t°1"i5<3h gegevell Zelfs 31$ 019 ,,be10f'Ee” Va-11 een Z0011 (G811 vruchtbaarheid is dus geen inkleding. Wat Rachel betreft, moet17, 15-21; 18, 9-15) louter literaire inkleding zou zijn, behoeft dat men er neg aan toevoegen, dat haar onvruchtbaarheid Op geen
110% Hie? '56 gelden voor de ,,0nvruchtbaarheid” van Sara, waar- enkele wijze in verband gebracht metiJ0zef als ,,godsman”. OokV001“ Wili Onrechtstfeekse aanduidiflgefl hebben in de geschiedenis de onvruchtbaarheid van Sara, die meermalen in Gen. 15-22 tervan Hagar en in het feit dat Israel maar één kind van Sara kent. sprake komt, is als historisch feit niet vveg te denken. We menenEen zoon Wordt ook aangekondigd aan de vrouw van Manoach ook dit voldoende te hebben aangetoond. Rest dus nog één geval,(Recht. 13, 2-5) die zoals Sara onvruchtbaar genoemd v/ordt. Zij de geschiedenis van Simson. Zelfs als de onvruchtbaarheid vanWordt de moeder van Simson, die vanaf zijn geboorte een God- de moeder van Simson louter literaire inkleding zou zijn (watgewijde zal zijn. Tervvijl in de gescheidenis van Sara alles Wat men behoort te bewijzen!) dan is daarmee nog niet die literairemet onvruchtbaarheid verband houdt, over enige hoofdstukken inkleding als een literair genre, als vast patroon va-n verte1- enVe1"$Preid ligt (Gen. 15, 2.3; 16, 1.2; 17, 15-21; 18, 9-15; 21, 1-7; verhaalkunst, bevvezen. Voor z0’n stelling geeft één voorbeeld22, 2.12), vormt dat in de geschiedenis van Simson de inleiding geen fundament.op de merkvvaardige verhalen die over Simson in het boek derRechters bewaard zijn. Men noemt die verhalen anekdotisch, Wu men Van een Vaste literaire Vorm Spreken, dam moet diemaar men Wil er toch een historische kern in aanvaarden Om de vorm ook duidelijk in verscheidene gevallen naar voren komen.Operlhartigheid Waarmede ook het oneervolle in he-t leven van De vier bovenbesproken verhalen tonen echter onderli-ng zoveelSimson verteld Wordt. Cns interesseert alleen dat Simson wer- VeT5¢hi1 en gaan Z0 Z961“ een eigefl W63, dat 111611 de V8519 V0l‘mkelijk bestaan heeft en de vraag naar de onvruchtbaarheid van ' 315 die er is " Volstrekt met bemerkt Nu Z0“ men kunnen

. 1. hZijn moeder. De verhalen bieden ons geen gegeveng Waaruit W11" proberen uit elk van de vier verhalen de elementen uit te 1c -
ten die 0 elkaar gelijken om dan van een grote overeenkomst,

onrechtstreeks die onvruchtbaarheid kunnen vaststellen, zoals , D ,dat mogelijk is in de geschiedenis van Anna, Rachel en Sara van een vaste vorm, te spreken. Men vergeet dan, dat men in
» dat geval niet meer met bijbelverhalen te doen heeft, maar metWe hebben alleen de tekst waarin rechtstreekg gezegd Word/E’ een verminking daarva-n, zelfs met nog minder. Overigens, alsdat de vrouvv van Manoach onvruchtbaar is (Recht. 13, 2.3). Om- men naar gemeenschappelluke elementen W11 Zoe-ken, dan ls dedat Onvruchtbaarheid niets ongewoons maar he’; 101; van Vele oogst niet rijk. Het enige gemeenschappehgke in de vier verhalenvrouwen is, zien We geen reden de historiciteit van de onvrucht- is, dat de moeder onvruchtbaar is maar toch later een Z0011 1<l"i1i€'E-baarheid van de moeder van Simson te ontkennen, zelfs niet als V001‘ het Overige Seen gemeenschappelijke elementefl 1119611 Annahet anekdotische al in Recht. 13 begint. verlangt naar een kind en bidt er om; Rachel verlangt ook naar

een kind, maar het verhaal spreekt niet over een bidden van
Rachel, wel van een gebruik van liefdesappelen; Sara verwacht
geen kind; over de vrouvv van Mannoach geeft het verhaal geen

521- 5% bijzonderheden. He’; kind van Sara en de vrouw van Manoach
<;§> wordt van godswege toegezegd, het kind van Rachel en Anna met;
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wel spreekt de hogepriester Eli, die Anna zag bidden, de wens
uit dat God haar gebed moge verhoren. Het kind van de vrouvv
van Manoach moet van godswege een Godgewijde zijn; het kind
van Anna Wordt door een geheel vrijvvillige gelofte van haar kant -
aan God toegewijd; bij het kind van Rachel en het kind van _
Sara Wordt niet van een bijzondere toewijding aan God gespro-
ken. Van Anna wordt verhaald, dat zij Ina Samuel nog drie zonen
en twee dochters ter wereld bracht; Rachel krijgt na Jozef nog
een zoon, Benjamin; Sara had maar‘ één kind, Isaak; of de moe-
der van Simson na hem nog andere kinderen kreeg, vveet men
als men zekerheid heeft, hoe het woord ,,broeders” (van Sim-
son) in Recht‘ 16’ 31 verstaan meet Worden‘ De Nederlandse Vereniging voor Sexuele I-Iervorming (N.V.S.H.)

heeft weer eens een sex-teach-in gearrangeerd. (Gouda, 22 sept.).De verschillen tussen de v1er verhalen, die b1_] een rustige lezmg Had tijdens dc vorige teach_in door de TV uitgezonden de
Onmlddeuuk Opvauen’ Z131? Z0 talmk er} Z0 groot’ dat_ de enkele voorzitster mevr. Zeldenrust een pater-jesuit aan haar rechter-magere overeenkomsten met toestaan hier over een uiterst d1ep- zijde’ in Gouda zat mans een andere zéér bekende jesuit
Zmmg’ hteralr Vast patroon Van godsdlenstlge Vane?‘ ‘en Ver' haar linkerzijde. Vele dagbladen publiceerden daarvan cl0se-up-
haalkunst te Spreken Omdat Zulk een Vast patroon met bestaat’ f0to’s die duidelijk lieten uitkomen dat de bekende jesuit schikbehoeft men zich ook niet te verwonderen, dat men het noch bij in he; hele geval had Dat had hij gok toen wii tot onze schrik
Abraham, Mozes en David, noch bij Jozua, Zerobabel en Judas tijdens genoemde Tvmitzending zijn markagte kop niet be:.. -4 . . . ' ' 9 3de Makkabeer, noeh b13 iemand van de grote of klelne schr1ft- zorgd, mam, ghmderend in de zaal Opmerktem
profeten noch b1_] iemand van de overige profeten aantreft. Men AIS f0rum_1id deed de pater (hoewel aue dagbladen zijn naam
kan daarom bij de Verklaring Van de geschiedenis Van de On" vermeldden kunnen wij het moeilijk over ons hart verkrijgenvruchtbare Elisabeth geen beroep doen op een ,,bestaand literair die neer te schrijven, daarvom. Stand hij (ms indertijd té na _)
genre” en evenmin in de geschiedenis van Maria" Gemakshalve ook natuurlijk een duit in het zakje. Volgens Het Vaderland vanschijnt men soms te vergeten, dat Maria niet ,,onvruchtbaar” 23 September zei hij:
Wordt genoemd in tegenstelling met Sara, Rachel, Anna en de
moeder van Simson. De tekst spreekt bij Maria niet over een
onvruchtbare maar over een‘ maagd die moeder Wordt. Negentig pmcent mm de J-Onge mensen die ik dam

99 9

(in A’dam) ken, verhouden zich regelmatig slapend
tot elkaar. En zi' hebben er nooit s i't van, laat staan,Beek (L.), Maastrichterlaain so DR. ADR. DRUBBEL M.S.C. dat zi]. er schulégevoelens OveI;,{Ouden_,,

En dit getuigenis - dat in het kader van de teach-in, geheel ge-
wijd aan de propaganda van het condoom, een sterk provocerend
karakter had - was wel een bewijs, dat de katholieke vrijzinnig-
heid in schendig concubinaat leeft met sexueel nihilisme.

Toen onlangs de moeder van enkele studenten haar beklag deed
bij een lid van het Nederlandse episcopaat over de fatale invloed,
die haar inziens van deze studenten-,m0derat0r uitging, was het
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antwoordz ,,Mevr0uW, dan moet U Uw jongens maar ergens an-
ders heen sturen.” Hij zei NIET: ,,We zullen de pater van zijn
taak ontheffen.” En daar ligt nu precies het in-droevige van de
situatie in onze kerkprovinciez in het laiser faire, laisser aller . . .

<)(~~)(>

<)(>

Geen bilocatie
van Pater Adolfs . . .

MeV1'°"W Zeldenrust’ die enige tijd geleden een nachtelijke Pastoor F. Loots, zieleherder te Lauvvin (Frankrijk) heeft zichsex-teach-in besloot met de honende uitroep: ,,Gaat en vermenig- vergist toen hij‘ in Confrontatie 22-23 (pag. 4'7) neerschreef, datVuldigt U,” gaf jdens dc Goudse tea°h'in de ouders een goede hij pater Adolfs ontmoet had in Chévetogne ter gelegenheid vanraad:
een Byzantijnse eucharistieviering. Hij dacht écht van Wel, rnaar,,Di€ h01'6"» 0071? (ll-9 Ouders hun kinderen "0OTbeh°ed' pastoor Janning (Workum) en dorninee Riemersma (Parrega,

middelen te 59119" en met “nee” te Z9559": dat de Friesland), bij wie pastoor Loots nog navraag deed - zij vvarenkinder?" erom "ween home" Wage” vals het Z0119’ toen 00k in Chevetogne - hielpen hem uit de droomz het was eenis”. (Telegraaf 23-9367). andere Augustijn geweest, niet pater Adolfs.
Pater Lambert van Gelder, redacteur van De Bazuin, en 00k
redacteur van ,,Kruispunt” buitte deze onschuldige pers00ns-
verwisseling (onschuldig, want het zou heus geen smet op de
naam van pater Adolfs zijn, indien hij wel in Chevetogne wasDit soort voorlichting is slechts een voorspel van wat zo dadelijk gewees) uit, door Zulks in ”KruiSpunt,, als ”beWiJ-5,, aan te

°P 110$ groter Schaal Z3-1 Worden gespeeld’ als’ naast dc masSa' halen, dat Confrontatie ,,ta110ze medechristenen op onchristelijkebeinvloeding, ook nog de persoonlijke, individuele voorlichting Wijze Verdacht maakt»
Van jongens en meisjes gaat Plaats Vinden’ mmeel mogelijk Confrontatie zou volgens hem ,,uit het verband gelichte geruch-gemaakt door subsidies van staat en provincies. Wij hopen, dat ten en On]-uiste feiten” Vermelden’
althans de belabberde toestand, waarin ’s lands financién ver- zoals in 22_23 het gaat 0ntm0e_
keert, aanleiding is om de in uitzicht gestelde subsidies te schrap- een' ’in Chévetogne welke in die
pen. En velen zullen hun konsekwenties trekken als de katholieke tijd al jaren in Amerika Lverigens nooit
politici eventueel hun stem aan e subsidies geven. I in Chévemgne is geweest,

Door te verzwijgen, aat net mer simpel ging over de aanwez1g~-
heid bij een Eucharistieviering in Chevetagne, insinueert Lam-
ber van Gelder O.S.A., dat die al-of-niet-aanvvezigheid van pas-
toor Loots aanleiding was pater Adolfs ergens (ten onrechte) van
te beschuldigen. Progressieven mogen, Wat ons betreft, best fel
zijn, maar ze moeten eerlijk blijven en... niet kinderachtig wor-
den. _,

%%
%

60
61



reti Welbeha en nam ,,De Tijd” van 30 augustus Lam-
11;/:1; fan Cg}e1der’s "biwijs" in zijn kolommen over, blijkbaar blij, I n n VVOOPCI BI1 \NeC|el"W00l'd n I I
dat zijn eigen vele schimpscheuten op Confrontatie nu (einde-
lijkl) eens gelegaliseerd Werden door een pakkend bevvijs; het
dagblad besluit zijn citaat uit ,,Kruispunt” met de W00rd9I1i

In verban-d met het behandelde in het voorgaande artikel schrijft,,zo hoort men het ook eens van een vreemde” pastoor Lootsz
,,Ze1fs al zou het, door mij oprecht vermeende, samentreffen, in(- Wat V001‘ minderwaardig blad Confrontae is ‘ moet men groepsverband, met pater Adolfs in Chévetogne, niet hebbendaar achter denken). plaatsgevondenl)
Dan nog doet deze materiéle identiteits-verwarring niets af aanDe Tijd heeft natuurlijk, volgens goed journalistiek gebrulk, de zaak Waarom het Wezenlijk gaat!

éérst even Ylagelezen Wat er Precies in Confrontatie stond’ 31' Ik laat mijn roeping en geloof niet door Sierksma of andere ster-V01"eY1$ het vbewijs” Van pater Van Gelder tot het hare te maken' ren aan het Nederlandse, Wetenschappelijke firmament, KAPOT-En dan vvist men uiteraard ook, hoe onzindelijk het was Van PSYCHOLOGISEREN’ ik Zie Onze Moeder’ de Heige Kerk, in
Ge1d@1"$ nbewijs” met instemming te Pu-blicerem Weerwil van deze heren, niet als een mausoleum voor een mors-

J' A‘ dood gedogmatiseerde en geritualiseerde god en weiger Christus
te identificeren met een geseculariseerde Mensheid, fier on de
kerkelijke ontvoogding van haar Moraal. Kunst en Wetensnhan...

Waarom Confrontatie van‘ verdachtmaking en Iaster betichten, als
dit blad de teksten, vvaarop het kritiek rneent te moeten uit-
oefenen, of Waarbij het commentaar levert, ONGEREPT WEER-
GEEFT?

- I Een van mijn correspondenten schrijft (naar aanleiding van hetPrlesterraad en democratle ingezonden stukje in ,,De Tijd” dat mij hier in Frankrijk, per-
. soonlijk n.iet onder ogen gekomen is):

,,V00r als nuchter huisvader en gewoon R.K., is
Uit het informatie-bulletin van het bisdom Haarlem blijkt, dat de een? madsel, waamm de ”Pmgressivisten” Om Z0democratische wi_jze waarop de Priesterraad is samengesteld nog Alzelz Néderland de priesters gingen bidden
ai te.WenSen Ovériaat Op de éerste pIa.a.tS was de stemming met geloven in plaats van te ergoteren en de mensen metgeherm; elke pnester moest Z|_jI"| stemb|l]et ondertekenen. hun twijfelhobbies te indocmlnerena alles

H , f , it ebracht deze goed kunnen komen...
-I-Wee" erde Van a e stemmen 2'-In Vergee S _u g . ' Maar nil vrees ik voor ,,une époque sans vocations etstemmen hebben n.|. geen enkele representant |n de Pnesterraad; suing,
de uiteindelijk gekozenen zijn slechts de representanten van 1/3

der kiezers, d.w.z. 2/3 van de geestelijkheid heeft met op de ult-

emdeluk gekozenen gestemd Het als democratlsch bedoe de 1) Het vond inderdaad niet plaats. Zie het artikel: Geen bilocatie vansysteem heeft dus we] gefaald. I pate, Adolfs‘ Red. C_
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Naar aanleiding van recente uitspraken van pater Adolfs, twij-
fel ik geen ogenblik aan zijn oprechtheid en menslievendheid,
en meen ik in hem een van die vele, begaafde, priesters te mo-
gen zien, Wier persoonlijke synthese van het Geloof niet sterk
genoeg is om tegen de stormloop der tijdsproblemen opgewassen
te zijn . . .

Het is alleen maar jammer dat zulke priesters hun persoonlijke
ontreddering, in vvoord en geschrift, eerlijkheidshalve, menen te
moeten uitdragen en daarbij over zo’n ruim auditorium de be-
schikking krijgen. -
Zolang dit zo blijft, meen ik dat Confrontatie, ondanks de lacu-
nes die alle mensenwerk aankleven, in Nederland een 0nver-
Vangbare 1'01 te Vervunen hee, die Stemg niet "Ole Voortgang Om de authenticiteit en de volle zwaarte van de beschuldigingvan het Evangelie in de weg staaiz” zoals elders beweerd wordt.... met wbewijsw tegen Confrontatie Hog eens aan te dikken (Zie

voorgaand artikel ,,Geen bilocatie van pater Adolfs”) vermeldde
De Tijd, Kruispunt citerende, dat dit blad Werd uitgegeven doorTenslotte nog dit: Ik geloof niet, dat men de mens van zijn roof- de paters Augusta]-"en, Cisterciénzers van Nieuwkuyk, Conven_

dier'reeXen kan afhelpen’ (waarover dr' sierksma in De Nieu' tuelen, Carmelieten, Missionarissen van de Heilige Familie, Pas-We Linie soms behartensvvaardige dingen zegt) - dat rnen de sionisten en Priesters van het Hemg Ham
vraagstukken van internationale en intercontinentale welvaarts-
spreiding, voedselverdeling, van geboortenexplosie, auto1natisa- Deze Vermelojing Van ”De Tijdn was juist, We lazen haar Zelf
tie, enz. nader tot hun oplossing kan brengen, zonder de Mede- in Kruispunt no. 9. Maar toch kunnen Wij ons maar moeilijkmenselijkhéid van Jezus, niet alleen te prédiken, maar ook te Waar maken’ dat a1 die Congregaties en Ordes de uitgave V001,
be1éVen~--- hun financiéle, maar vooral ook godsdienstige en morele reke-Maar deze daadwerkelijke medemenselijkheid, over alle grenzen ning nemen.van ras, godsdienst of beschaving heen, veronderstelt de Evan- Qnder de kop uceloof Op de hemng» Wordt inderdaad het geloof
gehsche ~métan°ia”’ de bewuste bekering door gebed en Zelfvel“ fiink op het hellend vlak gezet. Men kan het beschouwen als eenloochening, Waarvan b.v.b. de broeders van Taizé en de kleine Handleiding Om te gaan twijfelen aan de Werkehjke tegem/V0Or_
broeders en zusters van Charles de Foucault ons het voorbeeld digheid’ aan‘ de Onbevlekte on/Wangenis’ aan de maagdehjkheid
geVen- ' Niet pratem maar biddend Omvangeni geleid Worden en van Maria, aan de H. Drieéenheid, aan engelen en duivels:doen.

’Het (geloof) dwingt ons niet een verouderd wereldbeeld mee
te slepen in deze moderne eeuw met duivels en engelen clieOver dit onderwerp, heb 1k een ,,surrea11st1sch” toneelstuk ge- niet meer aanslaan, wonderen die niet meer gebeuren’ ver_

schreven ,,Maitresse d’un Dieu”, dat ook eerstdaags in het Neder- roeste dogmays “it twing eeuwen a|S een raar wapenarsenaa|
lands verschijnen zal en misschien iets zal kunnen bijdragen tot in het museum-
de vvederzijdse verstaanbaarheid van de oudere en de jonge gene-
Tatie en de 0Ve1"b1‘1lg§i1"1g Van J6 dialglle (165 $0l11'dS” WSSQH Pl“0- De sex is uiteraard goed vertegenwoordigd in een lang artikel,gressieve en Conservatieve ch1'iSte1'1en- Waarin men o.a. duidelijk laat uitkomen, ,,dat de gelovige mensAlthans, dit hoopt ondergetekende van ganser harte! gerechtigd is, op dit moment hierin (de pil) naar eigen goed-FRANS LOOT5» dunken te handelen”.

Cllré de La11Wi1’1-Planque (Dar D0V8i) 59 France Het is tegenwoordig mode orn ingezonden stukken af te drukken,
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d’ t h t bl d If f1'nk t keer gaan (men heeft het toch1e egen e a ze 1 e
in de hand om te doseren en het aantal lofprijzingen kvvalitatief
te laten domineren), en Kruispunt doet daar natuurlijk modern
en stoer, aan mee. Hier zijn er enkele:

VUILNISBAK

Gooit U de nummers welke ik nog te goed heb maar bij U in

Bezinningsdag van de derde orde van
St. Franciscus te Heilo, bedevaartsplaats

van Maria, Op 3 september 1967
de vuilnisbak, want cle mijne is daar nog te goed voor. Het
verheugt mij dat de H. Vader het celibaat in stand houdt; er
kunnen nu nog een groot aantal zgn. priesters verdwijnen die

_Z0 hard nodig een vmuw moeten hebben___ Junie kunnen al_ Buna achthonderd Ieden van Ide Derde Prde :1/an St.kFrans, Ult
les wel gaan veranderen of vernieuwen, echter aan Jezus valt Amsterdam’ Den Ha§91 Haar em_denI omb'_Qgen ek Stre en Warenm-ets te vemnderen; die Mi]-ft gelukkig am]-d dezelfde, giste_ met_bu|ssen en allerlea vervoersmn de en Iueenge omen voor een
Ten, mmdaag’ morgen en in alle eeuqwighel-d_ Bezlnmngsdag. Ook Doortochtgroepen dle hoofdzakelgk ult ]Ol’1—

F_ L_ Verheyy Rotterdam geren -bestaan. De meuwere Bewegmg van de Derde Orde.
Om 10 uur begon de Solemnele Hoogmls d|e werd gecelebreerd

SCHANDELIJK
door de uit China verdreven missiebisschop Mgr. C. Kramer
O.F.M., die in een plechtige stoet van proet van priesters en
accolieten werd binnengeleid . . .. Een zeer goed dameskoor zong
de Iatijnse misgezangen Het Kyrie, Credo, Sanctus en Agnus Deiwensen Kruispunt niet meer thuis gestuurd te krljgen. d d I I ' _ CI IIe k k

ergeren ons aan z0’n lage en vuile voorlichting. En dat van Wer oor Ve e ge Ovlgen In e S ampvo er me 9 9 '

een Mad dat zich nag katholiek durft nOe';e?<'l(;9;fZ:d;£:J::Ine De predikatie door de bisschop over het voorbeeld dat St. Fran-
' ’ ciscus gaf, toen ook rhij vernieuwing wilde 'brengen in de Kerk,

L.S.
waartoe Christus zelf hem de opdracht gaf, was ‘indrukwek-
-kend. Ook in die tijd was vernieuwing dringend nodig . . .. Maar
Franciscus deed dit in volkomen gehoorzaamhejd aan Paus Inno-
centius die hem Franciscus, wegzond toen hij, met elf van zijnWilt U, ongeacht looptijd van abonnement, mij NIET meer t0e- I ’, I ,

sturen; het maandblad Kruispunt”. Mijn abonnement is hier- geze ‘en’ armoedlg gek eed’ Voor de Paus Verscheen om hem Z nOpgezegd De chrgsten in de wereld ml regel, die hij geheel naar het Evangelie ‘had samvengesteld, tot
met zijn gezin ook zonder hun ,,hulp” de weg wel vinden. gI?:r?CkI::;':%I/ZigkigdéntmoedIgd bad.

M' C’ lnnocentius had, naar men zegt, in die volgende nacht een droom.
Hi] zag daarin de Kerk wankelen. En toen zag hij de monnik die
die dag bij hem was gekomen, Franciscus, de Kerk ondersteunen
en ze weer in evenwicht brengen.
De volgende dag liet lnnocentius Franciscus terugroepen en
werd de regel door Franciscus samengesteld, goedgekeurd.Jammer, jammer, dat al die Ordes en Congregaties formeel achter Z0 werd dus deze tI.d VemIeuWIn Fran Is I’Kruispunt’ kunnen staan, zolang er geen schrap gegeven is door V0oI__beeId geSteId het gezag de Paus te grkenngnlcus a S

het lmprimatur van de Nederlandse Katechismus
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Om één uur was er een gezamenlijke kruisweg die werd gebeden, Na deze bijeenkomst ging alle deeinemers aan deze Bezinnings-
door pater Wessels O.F.*M. Hierbij bracht hij met het Iijden van dag tevreden en zelfs gelukkig naar huis.
Onze Heer ons eigen leven in verband met al z'n moeiiijkheden. De Bezinningsdag die ails onderwerp had gehad: VERNIEUWING
Ook de aotuele problemen van deze tijd, de vernieuwing, en VAN ONS GELOOF DOOR EENHEID IN CHRISTUS, TOT HE|L|-
hoe we ons daarin moeten verenigen in de Geest van Christus GING VAN DE WERKELD, zal hiertoe zeker hebben bijgedragen.
en Zijn Kerk. Ook door de vrede in de wereld zoveel mogelijk
te realiseren of te bevorderen . . . . . Een deelnemer
Ook de eenheid van de Kerk waar Christus zc'> voor heeft ge-
beden. Pater Wessels sprak op zo'n ontroerende wijze, dat men
er diep door werd getroffen.

*** DE BESTEN . . . EN DE KAPSTOK

Het Limburgs Dagblad (20-9-1967), de uittreding van verschiilende
Na deze gebeds-oefening bezochten velen, waarschijnlijk ailen, priesters behandeiende, meent dat er grote onrust onder de ge-
de Genade-kapel van Maria. Het Rozenhoedje was onderweg ook iovigen heerst: 'Het lijkt er wel op, zegt men, alsof het steeds
ai door -de deeinemers gebeden, de besten zijn, die hun toog aan de kapstok hangen'. Het Lim-
Dit bezoek kon men zien als een eerherstei aan Maria in deze burgs Dagbiad, diverse namen noemende, zegt dat het 'a|lemaa|
tijd, waarin Haar verering steeds meer wordt verwaarloosd en eminente priesters waren met een grote naam en reputatie'.
Haar Maagdelijkheid wordt aangevallen. Ze krijgen aidus het dagbiad, geen woord van dank. Geen teken

van begrip, van de bisschoppen, die een aantal van hun beste
In de middag was er nog een bijeenkomst. Het was een plechtig medewerkers zien vertrekken.
iof met predikatie door pater C. de Lange O.F.M. Met een piech- Het blad verwijt de bisschoppen gebrek aan inspirerende ieiding
tige Sacramentsprocessie. en het zegt:
De predikatie acoentueerde voor het gezag van de Kerk. Van
Paus en Episcopaat. Met droefheid, met pijn in whet hart, zo zei Dat zal pas gebeuren wanneer de Nederlandse bisschop-
de predikant, hoorde hij door radio en t.v. en las hij in de pers, pen Rome duidelrjk lcunnen maken dat het zo niet langer
hoe deze grote Paus, die zo'n ontzagiijke taak en verantwoorde- gaat. Pas wanneer, de gehele Romeinse Curie ten spijt, de
lijkheid heeft, wordt aangevalien en z'n gezag dat hij van Gods- Neclerlandse bisschoppen duidelijk maken dat er veran-
wege heeft, -wordt ontkend of -gebagatelliseerd. ‘Deze Paus die deringen mdéten komen. Dat het celibaat herzien méét
steeds bezig is op alle terreinen om de vrede (zi_jn bezoek bij de worden. Dat de priesteropleiding vernieuwd méét wor-
Ver. Naties) te bevorderen, de mentaliteit van de wereld ten op- den. Dat de taak en werkwrjze van de priester gewijzigd
zichte van het sociaie probleem in alle landen ten goede te ver~ mééten worden.
anderen. (Encyciiek Populorum Progressio), het geloof te be-
waren . .. (zijn voortdurende waarschuwingen enz.), en de Maria- Het wordt een pijnlijk gevai voor de vele priesters die hun roe-
verering te doen herleven (zijn bezoek aan Fatima). ping, hun geioften, hun priesterschap trouw biijven, want ale zij
En hoe telkens deze pogingen van de Paus op ai deze terreinen 'blijven’, krijgen zij beslist niet het aureool van 'de beste en de
worden miskend en verkeerd geinterpreteerd. meest eminente’ rond hun hoofd. Dat schijnt gereserveerd te zijn
Ook deze predikant, pater De Lange, bracht Franciscus naar voren voor degenen die heen gaan.
als voorbeeld hoe het kerkelijk gezag, door God aan de Paus De ’biijvers' zijn eigenlijk sukkeis, die de kans niet grijpen om
gegeven, moet worden geéerbiedigd. »>»——> ~door uittredi-ng éék eminent te-worden. *
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te voorschijn zou kunnen komen: de slotsom van de besprekin-Eehlljdlge Samel1St6|||hg gen zal van te voren beklonken zijn door de keuze van de afge-
vaardigden, eigenlijk zou men geen vergaderingen behoeven teVan hét houden doch alles met een computer kunnen afdoen. De op zich
wel gewaardeerde toevoeging van protestantse Waarnemers heeft

PaS1ZOl’aa| COl‘lCi|ie het eenzijdig karakter nog verscherpt.

De resultaten van de gespreksgroepen, die insgelijks hun inbreng
hebben, lijken mij ook mank te gaan aan het euvel der eenzijdig-
heid. Op grond van meerdere geschriften en ervaringen heb ik
althans de indruk, dat de gelovigen bij zulke groepen menigmaal
,,ge1eid” of ,,gehersenspoe1d” Worden naar gedurfdere of ruimere

In De Gelderlander van 9 augustus gaf pater mag. dr. A. Mal- Opvattlngem

tha 0'P' een gedocumenteerd betoog over eenzijdige samem De Conciliebriefpost Wordt door de ijverige desbetreffende pro-stelling van het Nederlands Pastoraal Concl 1e
gress1eve secretans verzorgd o.a. met behulp van Z1]1'l progres-
sieve Knipselkrant.

Wi. laten het Voornaamste gedeelte hier v0lgen_ Inzake de katholieke organisaties heb ik slechts een vermoeden:
'1 dat aan de aldaar soms gevonden zelf-ophefngsneigingen eenDe Centrale Commissie bestond tot Op heden uitsluitend uit pr0_ eenzijdige beinvloeding van het publiciteitswezen e.d. niet vreemd

gressieven, van gematigde of gemengde allure. Hetzelgfde geldt ls-
van de Concilieraad. In deze beide belangrijke lichamen is zegge
en schrijve geen één duidelijk kenbare guur van andere richtmg.

Worden v1a een meer e1gen11_]ke volksvertegenwoordlgmg, weet
Bij de Adviseurs of Deskundigen is de eenzijdigheid iets minder ik niets Wat Ons probleem aanbe1angt'
volstrekt, inzover daarbij enkele uiterst zeldzame bekende niet- <;(>

progressieven (in dit gevalz ‘verzoeningsgezindem Zijn gekozent Alles tezamen: Wil de Nederlandse kerkprovincie het niet node-f d orm aneen. er loos moeilijk krijgen om de band met de vvereldkerk en dus metDit is evenwel min of meer pro orma, voor e v .

zijn misschien maar twee commissies van deskundigen Waarbij Rome te bewaren’ dan Zal Rome erg begmpend moeten Z1311-' '-k t O essieven en maar ook Nederland. En dit laatste is slechts mogelijk wanneervan enige behoorlijke wisselwer ing ussen pr gr
niet-progressieven sprake is. Het pijnlijke gebeurde tijdens de te elfder ure Ons Pastoraal Conclhe lei? ¥mn(.ier eenmdlg gaateerste samenkomst der deskundigen te Rotterdam in januari 1967, Worden Een loutere 'e_ V_e1"h0peY1 mee1"Z1Jd1g_he1d van de komen-teen het a1 of met agendapunt zijn van het celibaat Werd de vo1ksvertegenvv_o0rd1g1ng zou geen vo11ed1ge.op1.oss1ng bleden.
getwist deed vermoeden dat bij dit en menig ander Onderwerp Want dan zou a1t1]d nog door verkeerde voorhchtmg de Neder-
(zoals 1,<erke1ijk recht huwelijksmoraal, kloosterleven, primaat, landse Kerk’ Zoal met ten gronde kunnen gaan’ dan toch Zwaar
oecumenisme) de besiuitvorming van het Pastoraal Concilie, gehavend kun.ne¥1 W9rd§n’ aan de Vhjt Van haar eenziidiée rap‘
véorzéver afhankelijk van de deskundigen of van hun reeds ge- p°_rten’ comrfnssles’ lnsmufcen’ cent”, €aden> d°cun'§entat1es* a¥'_'
maakte of nog te maken rapporten, bezwaarlijk iets anders kon chleven’ r"f‘f3hf3' en televlsleprwémmas en Wat_d1eS meer
Worden dan een militaire Wandeling der nieuwgezinden. Als me- Onze eenzndlge Vertegenwoordlgmg Op het Vatlcaans Conclhe

- h ft - lell nd en bezor d.de-betrokkene heb ik echt niet veel hoop, dat 1e1:s meer gemengds ee OHS a e e g Oeg g
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laten of opvolger (of. is het toah de opvolger van Pius
XII?) begmt in elk van zyn reclevoeringen te laken, te vrezen,
te waarschuwen, te berispen alsof hij alleen van de Nieuwe
Katechismus en nog nooit van het Nieuwe Testament gehoord
had.”

Dr. H. P. M. Goddijn, socioloog en lector aan het Leidse socio-
logisch Instituut schreef in De Tijd van 26 aug_ 1967: Dr. H. Goddijn be doelt natuurlijk niet beledigend te zijn,

maar is het natuurlijk wel.
J. A.

De combinatie priester-socioloog is een hachelijke. Dat is door
menigeen van hen in Nederland en daarbuiten er1;aren_ __ _______i_____i_
Een priester investeert leven en niets minder in een her]:-
instituut, waarbij hlj als socioloog menig vraagtelsen zal mae-

NIEUWE KATECHISMUS EN CONFRONTATIEten zetten. H moet meedraaien in een instituut, het misschien .

zelfs in stand helpen houden, term/mjl hij als geen ander weet
hoe ditzelfde insmuut al te kn-In-sake fl-guren wegmngeert en Kort nadat de Nieuwe Katechismus gepubliceer-d werd, bekri’cI-
m nddood maul“; seerde Confrontatie bepaalde met name genoemde daarin ver-

O melde of gesuggereerde stelhngen, dle volgens haar In str|_1d

waren met de katholieke geI0ofs- en zedenIeer.
Nu is een Zeke,-e dr_ w_ Goddijn, bmel. van d1._ H_ G0d_ Confrontatie was het enige orgaan Nederland, dat ziIn waar-
dijn, én priester (0_F_]_\/L) én s0ci0100g_ Wij dachten Z0, dat an schuvvende stem deed horen. Nauweluks een jaarl liter Iblgkt lcgeze

I I ' tW. Goddijn O.F.M. noch weggerangeerd, noch monddood is ge— krmek doc” ‘het hoogste kerkelijk eergezag V0 e '9 ge ee e
maakt. De bisschoppen gaven hem eerst een pink (Pastoraal In- Word?”
stituut van de Nederlandse Kerkprovincie) en toen nam hij de ‘De Nieuwe |-‘mburger V_an 3_0"8 Ste“ nu m hear ru‘br'_ek van dag
gehele h;,md_ Wij zagen hem mg pas V001. de T_V_ in vane glorie tot dag’, dat Confrontatle zlch verheugt over het fe|t,__dat ‘Rome

als écht niet-weggerangeerd secretaris en dagelijks top-leider de N-K eens gaat idoorsnuffem“ Op Vermeende ketter'Jen-
-- " 1' d h 1: ht "van het Nederlands Pastol-aa] genome Men zou verwachten, dat journa nsten op e oog e van e meuws

D1-_ H_ Goddijn vinde ons met liefdeloos als Wij hem op deze zouden zijn. Dat ’vdo0rsnuffeIen' is oud, heel oud nleuws. Om ]u|st
' I dtegenspmak attem maken? te zijn: Nieuws van ongeveer een Jaar ge e en.

.. .. .. . " ' ' d Ih h tkkl"kIDr. H. G0dd1,]Il wlgst er op ,,dat orgamsatlestudles van de Kerk Het Werkemke meuws '3' at et 0°95 e er e U _eer9eZa9
schaars zijn”, en de reden ervan is (11-_ H_ (;,_ duidelijk; vrijwel dezelfde kritiek heeft Iaten Ihoren ails Confrontatle en dat

. . . . . . d I d E ' t b ‘d ' in d vol ende edities,,Kardinaal Ottamanz heeft de sociologie van de kerkorgam— het Ne_ er an S plscopaa ere] ‘S gm e 9
satie nimmer gestimuleerd noch verplicht gesteld om redenen, Correctles aan te b’_‘?"9e" Op genoem I e punts“

I het maatscha eh k Ieven accepteren we het als een Ydaad vandie van uit positie te billijken zijn.” n p_p J

,,Confrontatie” wil niet liefdeloos zijn en daarom volstaan met medem"f‘r‘Se|_Ukhe'd' als de Staat zun l_3u_rQerS beschermt te_9en
een compliment aan an H_ Goddijn, dat hij zijn insinuaes even schadelgke mvloeden van |uchtverontre1n|g|ng, wapens, verg|ften
hoffelijk als verholen Weet te verwoorden. . enZ-
In even delicate termen krijgt oak Pans Paulus zijn Dottie Van Kan men Confrontatle *bet|ohten van gebrek aan naastenhefde als

b rtt b h rmen te en schadeli'ke invIoe-de Nederlandse Doctor In De Sociologiez het de mensen Pro ee e esc e 9 J

,,Ternauwern00d had een Paus Joannes de ramen van een den Van geesteluke aard? P‘ FRISSEN
verstoft Vaticaan opengezet om daarin frisse lucht binnen te Nd h f t t 50 N b k

' en osraa , eer ee
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. . . Razende Pater . . . Priesterschap en secularisme
door Jean Daniélou

Het vorige Confrontatie-nummer werd ook aan een aantal niet- Tot de noodlottige slogans, die in onze tijd heimelijk het geloof
abonnees verzonden ondermijnen - het zou interessant zijn ze eens op te sommen -

behoort die van het ,,secularisme”. Hij is er een, die op de meest
E911 acadfmlsch g0V0l'md0 Patel‘ is Z0 geschrkken Van de in- verfijnde Wijze zijn vernielend vverk doet. De uitdrukking is
hmld ' ale V001‘ 90 % gewijd is aan feiten - dat hij, in zijn on- vooral populair geworden in de angel-saksische landen door het
machtom daarop maar iets af te dingen, in razernij ontstoken is, boek van Harvey Cox, The secular city. Hij is overigens vol
V001‘ Z1311 type-machine is gaan zitten, twee kantjes heeft v0lge- dubbelzinnigheden en degenen die hem gebruiken, profiteren
typt en deze gezonden heeft ,,aan een zekere H. de Greeve”, om- van deze dubbelzinnigheid. »

dat dle het waagt wel eens stukjes te plaatsen in‘ Confrontatie.... Het is duidelijk; als we met geseculariseerd aanduiden een maat-
De hrlef, ons door Henri de Greeve ter hand gesteld, wemelt schappij, Waarin scheiding bestaat van politiek en godsdienstig
Van mfame heschuldigillgen an diens adres. bestuur, is deze secularisatie volkomen in overeenstemming met

de leer van de Kerk over de scheiding van burgerlijk en kerke-
e “eve; 00 Drlestef, 010 als geen ander in Nederland, zijn lijk gezag. Maar ook is duidelijkz dit vvettig geseculariseerd-zijn

leven van smorgens tot ’s avonds, met hart en‘ ziel heeft ingezet van de Staat houdt geeenszins in, dat he‘; godsdienstig gebeuren
voor Wat men heden ten dage ,,medemense1ijkheid” noemt en geen bestanddeel is van de beschaving en daarin niet zichtbaar
Z11" brillante gave“ daaraan Draktisch uitsluitend heeft gewija - wt uitdrukking moet komen.
Worlit @001‘ de razende Patel‘ Brvn b050hllldigd, dat hij er slechts Welnu, dat is juist de stelling van het secularisme, dat vvij op ’t
op ult 1s ,,anderen het leven zuur te maken”. Dieper in het hart oog hebben. Volgens deze opvatting zou aan de ,,godsdienst”, in
kan men deze grote apostel der naastenliefde niet treffen. De zoverre hij een eigen domein vormt in de cultuur en maatschap-
scheldwoorden: hypocriet, roddelen, kwaadspreken, ploertig, pij, geen plaats toekomen in een beschaving, die door de voor-
Welke 00 Patel‘ 0P Zijn machine aansloeg, zijn daarbij vergeleken uitgang van Wetenschap en techniek geseculariseerd is. In het
mam‘ l_10ht0 Schrammenz hij Wilde de Greeve in het hart tre"ffen. bijzonder zou het geheiligde karakter, dat gegeven Werd aan
Me? t1‘10mf deelt hij R3-11 I16 Greve 11100, flat hij 01‘ ill gelagd sommige momenten van het jaar of van de Week, of aan som-
1s lemand te weerhouden enkele honderden guldens aan de mige plaatsen, die uitsluitend voor de eredienst bestemd Wer-
Greeve te Zenden Y°°1‘__di0n5 »1100dgeV-111811”. den, thuishoren in een verouderde visie en strijden met de gang
I()Dat ml de Patel‘ 1" Z1311 kwaadaafdighoid wel verzonnen heb- der geschiedenis als met de geest van het christendom. De hui-
den, maar’v0or alle zekerheld vragen W1] onze lezers om Henri dige beschaving zou deze sporen doen verdwijnen en we zouden

e Greeves »N00dgeV1ll::n ZEER RUIMSCHOOTS schadeloos ons daarover alleen maar mogen verheugen. De beschaving zou
te stellen voor de weerzlnwekkende geste van de pater). Voor zuiver profaan Worden. De godsdienst zou daarin niet meer een
lmodgevanen in Nederland P0_$tgil‘0 376734 Berg en Dal. specifiek domein zijn, maar alleen als ’t ware een zin, gegeven
W__ aan activiteiten, die overigens zuiver profaan zijn.

13_ hebben de “aam Van de Patel‘ en 00 1130111 V-111 (19 C011gre- Onnodig te beschrijven de praktische gevolgen, die onze bee1d-
gftle V01‘ZW0§6I1- Uit 11aa5tBI1liefde- H011 Z011 1i0fd61005 geweest stormende theologen uit deze theorie trekken. Zij ergeren er zich
Z1311 <18 gehele Scheldbrief met naam en toenaam te publiceren. aan, da1; achterlijke geesten nog geheiligde ruimten Willen hand-

J. A. haven in onze moderne steden door kerken te bouwen. Zij zijn
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bereid om de liturgische jaarkring OP te ruimen, daar deze uit- ? ,
beeldt een heiliging van de tijd, die hoort bij een p1attelandsbe-
schaving. In het feit, dat men bij de burgerlijke stand kinderen
laat inschrijven met de namen Jan of Paul, Trees of Clotilde,
zien zij overblijfselen van een christenheid, die gegrondvest was
op de dooreenmenging van het geheiligde en het profane.
Dat er in onze tegenwoordige Wereld een tendens bestaat tot se-
cularisatie van de maatschappij in deze zin, is zeker. Doch dat

_ T..d d t d kathoheke huwem-ks_geeft geen reden tot vreugde. Een beschaving, waarin de g0ds- De vonge Week meldde De U . a e
-bureaus voortaan alle v0orbeh0edm|ddeIen zullen verstrekken, d|edienstige dimensie van de mens niet zichtbaar tot uiting komt

. 1. hf Cor hun b -ki
ge ru| .

is een verminkte beschaving. Het probleem is niet: hoe zich aan- men Wenstl met aue n°d'9e Voor '0 mg V .Niemand heeft tot nu geprotesteerd ‘Kan men z|ch het predikaatpassen aan een geseculariseerde maatschappij, maar: hoe de g0ds-
' h f d K rk O en-

. . .. . . . . ’katho|iek’ geven, indien men de voorsc ri ten van e * e pdienstlge Werkellgkheld tegenwoordig stellen 1n de Wereld, die
7 -et tenzi- men Onder 'katho-nu Wordt Opgebouwc-L

l|_|k met voeten treedt. Ik meen van HI , _]

Ii k’ te enwoordi iets anders verstaat dan ‘Rooms-Kathollek.Er is één geval Waarin het secularisme bijzonder ernstig Wordt e g 9
‘

- kt-'k
’

’
-

1; d tors van de nleuwe pra 1] enn.1. bi] het priesterschap. Het is inderdaad moeilljk te zien Welke Het ls een Veeg teken da e promo . -het even van voorschriften door de Kerk een oudkathohek ge-plaats het kan hebben in een maatschappij, waar het geheiligde bis uitgebarmen. Indien godsdienst alleen nog is de zin gegeven rm noe e '
De uits raak van het laatste Cioncilie luidt in de Constitutie overaan overigens profane activiteiten en geen speciek_ domein p_ Id d e ti-d Gauvdium et Spesg 'De kin-meer vertegenwoordigt, dan heeft de priester geen grond meer de Kerk In de were van J ' -deren van de Kerk mogen bg de geboortenregelmg geen wegenonder zich. Het lijkt me evident, dat een priester die een secu-

' d K k b" haar ontvou-' h t L eza van e er Ularistische visie van de maatschappij aanvaardt, niet anders dan wisnlgayénwjékzoiziijkz Wstegekgurd ZiJ.n_. De OfCié|e Voetnootslecht op zijn gemak kan zijn in zijn priesterschap Maar die
b k d t r ken van de Pausen' -' "t d eenieuispasecularistische opvatting is fout. In werkelijkheid heeft elke be- bu deze tekst Verwus naar eschaving, die deze naam verdient, een godsdienstige dimensie. BIZ: Inusvilésrn Zsrlucimhissie heeft mgesteqd om Sommige,,De juiste maatschappij,” zegt La Pira, ,,is een maatschappij St kk'en de geboortenregenng nader te Onderzoeken,waarin de mens zijn huis heeft en waarin God Zijn huis heeft.” Vraagd ut . t aan de bestaande Voorschriften Wanneer in eenHet probleem in onze tijd is niet: hoe kan het priesterschap het Vera‘? er mi S hts meet houden en er W0,-dt een Qommjssiegeheiligde overleven, maar: Ivvelke vorrn moeten het geheiligde !and helt Ver eer reg rzoeken of er niet bepaaltde gevallen zijn,en dus het priesterschap krijgen in onze technische en stedelijke mgesfte jeorcwgte boerjcef niet zou getdeny dam kunnen de burgersbeschaving Waaraan de maatschappij Van morgen dreigt ge_ reiennxietlalvast maar gaan doen of ‘die wet al niet meer bestond.brek te hebben, is niet aan organisatie of wetenschappelijk onder- d 1k th 1- ke' huwen-ks-bureaus vQQrt-kt"k , aaraan e 7 a 0 1e Jzoek, maar aan Wat geheiligd is. Een grote stroom priesterroe- Dat de pra U en W -pingen zal alleen mogelijk zijn op deze voorvvaarde: met ver-drijving van de secularistische dwalingen zal de overtuiging

moeten herleven in het christenvolk, dat de beschaving van
morgen allereerst God zichtbaar tegenvvoordig zal moeten stel-
len in haar midden. Dat is de prachtige roeping van de priester,
zoals Paulus VI ons die pas weer voor ogen stelde.

aan gaan meewerken oolt door de Kerk zullen goedgekeurd

P

1) Inmiddels heeft althans het Katholieke Huwelijksbureau te Utrecht deL C , 9 actie van het Centrum van Huwelijksbllfeux Eelaakt (Red-)( a roix 2 6 ’67 Vert. dr. J. v. d. L.)
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3:36?eye;aI::§t'ggn\‘;‘g;a"§:hg2:JSk-oégnrnzntkgdgfgp W; Te; enCy- En toen kwam 14 augustus uit Washington het vo|9ende Reuter-

uur der waarheid aanbreken? pl a an hat berichtz

De Amerikaanse inspectiedienst voor 'u0eclings- en ge-
Het bovenstaande ken de Abt dc Benedicjner_abdi_ neesmiddelert lteeft opclracht _gegeven alle bestaande
Vaals geplaatst kl-ijgen als ”Ingez0nden» (De Tijd JH11: (Zntl—COTLC€1?tl8pllleTL aart een meuw onderzoek te onder-
neutrals N00rd_Houandse p1;o.b.leee werpen. put naar aanlezdmg van exrmertmenten met een
Se;-ieus en Wendde zich om nadere inlichngen kardinalr meuw mzddel voor geboortenbeperktng.

a‘ Het nieuwe middel dat MK’-665 wordt genoemd, heeftZonder resultaat. ’
b proeven op honden en apen een abnormale groei inMaar in de katholieke publiciteit bleef " ‘ ~ . . . ..Dat tech eigenlijk ajiegfgilgyfggelggatitll. het borstweefsel veroorzaakt. Het mzddel zs Q05 met vr':7'

lieke Huwelijksbureaus, die de zedenleer Van de Kerk {net 0- gegeven voor de ver_k0op. Het teas de bedoelmg eerst nog
ten treden. Waarom dat zwijgen? 0-mdat men weliswaar v0?)e- 340-Urouwen het-m-lddel by w-1]ze val-1' proef te lawn ge-ggeff; hete hangijzers aan te pakken Zonder 1"‘ bruzken, maar clzt ts door de mspectze verboden.
in feite bang is zich te schmeienu ’ aar Volgens de dienst zijn de resultaten van de proeven met

MK-665 verontrustend genoeg om ook alle andere anti-
Overi ens -~ - _ conceptiepillen nog eens te onderzoeken.g z1Jn er consultatlebureaus van katholleke slgnatuur,
die die middelen al Ian e t - - .g 1‘ Opassen en pnester-voorhchters, dle De Nederlandse geleerde heren zullen het wel erg vinden, datverloofden en gehuwden d t h ' h . .leggeu Kefkggvlgjséieenljiggr hg gebroulk u1t- nu zelfs officiele Amerikaanse deskundigen de pillen-verslindende

Jg dames ongerust gaan maken . . . . ..

Tot dusver pufliceerden in ’Confrontatie’:

Dom H. Allard M. B., Vaals; Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap.,
' Nijmegen; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys S.O.C.,

Oudenbosch; Anne Dessers, Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (L.);
DE 7 7 Prof. ir. M. J. Granpré Moliére, Wassenaar; Henri de Greeve, pr., Berg

. . en Dal; Otto Hermans, Venlo; Zr. M. Johanna, per adres redactie; J. KaIk-
hoven S.J., Wassenaar; Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fribourg (Zwit-
serland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-Planque
(Fr.); Ir. W. A. Molengraaf S.S.C.C., Bavel; Prof. Dr. Ch. Niederer S.J.,

Dat de ’pi|' volkomen onschadeli' ' ~ ' ' 'Jk ls, hebb . Beyrouth (L|banon), Dr. P. den Ottolander, Arnhem, Prof. Mag. dr.J.v. d.
en verschmende zeer Ploeg OP Nijmegen- Dr L A RoodSJ Weiden (Dld)- Dr Frv RijnlandQeleerde heren, zich r kt‘ ' ' -

- -, , . . . -, - - - .

kaanse Ofciéle expeftsa d':C?aaL;'t§lu'tend beroepende OP _Amer|- P- adres redactie; J. M. v. Schaik, em, Past, Hervven; P. ter Steege S.J.,
, S e maanden nogal erg u|tdruk- Zeist; P. Steenwinkel S.J., Schalkwijk; J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedel,

J 9 ' per adres redactie; B. J. Visser,,pr., Weeze (Duitsland); B. Voets, pas-
Dit geschiedde 0-a- d0OI' Dr. Tausk, gepensioneerd directeur van toor, Amsterdam ;W. Westerhoven, pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d.
OFQGHOH, de fabrikante van de Nedeandse pH Een L .d Wey O.Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg A.A., Essen (Duitsland); ’rDr.

. el se pr0- S Baron v Wijnbergen, Wassenaar; ’rDr. H. v. Zunderen M.S.C., Steinfesso, d‘ rd ' ' -- - -Conegra blglaciewkecht met zo onsehadelgk vond, werd door een en anderen.
U gemaakt; zou dne man het beter willen weten Hedaktie:

dan de experts in Amerika?
J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.
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