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Cgntagtgfgepen Betaling van ahonnementsgelden

Wij trachten Confrontatie binnen het bereik van ieders beurs te
brengen en hebben daarom het abonnementsgeld gesteld en ge-
handhaafd. op f6,-- per jaar. Een - ongeévenaard misschien -

CREDOGROEP UTRECHT ‘ laag bedrag voor zoveel pagina’s druk. Wij hopen echter - en onze
hoop is in zeer vele gevallen niet beschaamd - dat degenen, die

Bijeenkornst gebedsgroepje in huiselijke sfeer, 9 mei a.s. 20.00 meet missen kunnen’ _m?er g_°"°“' Wij Zenden Ook een aantalum bi]. leden 01V ZEH Pastoor A J M Kat nit abonnementen aan m1ss1onar1ssen, d1e met elke cent moeten
Amsterdam. woekeren, gratis.

Wij kunnen het dus halen dank zij de solidariteit van onze
Opgave graag voor '7 mei schriftelijk bij Dhr. C. J . Goes, Joh. g_@e$’WervV_ar'1ten. .Wij kunnen ons ook handhaverr omdat redac-
Camphuysstraat 22’ Utrecht of telefonisch na 1800 uur 33914_ t1e - adm1n1strat1e en medewerkers geen honorarlum ontvangen.

Wij vergoeden alleen onvermijdelijk te rnaken onkosten.

Betalingswzen:
SINT ALBERTUS-KRING NIJMEGEN a) Door contante starting brj een van de kantoren van de

Amrobank met cle opdracht, het bedrag te laten overboa-
Zondag 16 juni, D.V., t.g.v. het Geloofsjaar dat ten einde spoedt: Z701-316811» "MIT d8 AmT0-bank Nijmegen, met vermelding
A. 10.00 uur: H. Liturgie in de Russische kapel (Stieltjesstraat); ,,C0nfr0ntatie”.
B. 12.30 uur: Koffietafel in Hotel Atlanta (f 4,50 p.p. eXc1.); b) Door van eigen bankrekening bij welke bank ook te laten
C. 14.00 uur: Lezing door Prof. Dr. Zacharias O.F.M. Cap. over: overboeken op de Amsterdam-R0tt€Tdl1m Bank N-V» Ni]-

TfL€g8TL.
_,1-Iet Cred0"_ c) Door te storten of te laten overschrzjven van (eigen post-

rehening) op postrelcening nr. 848700 van de Amsterdam-
Opgave vooraf aan ondergetekender voor A. aanbovo1011swu1u'- R0tFeTd¢1m"B¢l"»k N-V» Nijmegen (W11 hebben geen post-
dig, voor B. t.z.t. noodzakelijk; bij C. ioderccn zondor moor w01- rekening) en erbij te zetten voor Confrontatie.
kgm V001» zover de plaatsruimte het 10e1aat_ d) Ook in het buitenland kan men het zo doen als onder b

en c is aangegeven. vragen onze" buitenlandse lezers
Uitnodigingen aan de bekende adressen volgen (uiterlijk iv 25 echter, ills zij het minimum betalen, er een gulden bij te
mei). G. M. Kelder-Varekamp/A. P. Kelder, Gitaarstraat 22, Nij- doen voor extra deviezenkosten.
megen. Tel. 71.657.

2

De abonnees, die er in de loop van he-t abonnementsjaar bij ko-
men, zullen Wij voor zover voorradig reeds verschenen nummers
van dat jaar sturen. Wij zouden echter Willen vermijden, gezien
dat lage minimumbedrag en de extra arbeid daaraan verbonden,
om een luttel bedrag te moeten restitueren, als er geen oudere
nummers meer voorradig zijn.
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Het Nederlandse Episcopaat

over Maria
Me1ma.a.nd - Marla.-ma,a,nd

Nu, in de meimaand, aan Maria gewijd, willen wij herinneren
De maand me,‘ is vanouds bij uitstek bestemd voor de ver_ aan een herderlijk schrijven van het Nederlands episcopaat, dat
ering van Maria, Vandaag de dag is er zelfs een heel bl:]'z0n- a.s. 6 augustus precies 25 jaar oud is, en dat op zondag. 15

augustus 1943, de feestdag van O. L. Vrouw ten Hemelopnemmg,
dare reden Om ons tgdens ‘he maand m gebed tot Man“ te voor het eerst in alle kerken en kapellen van de Nederlandse
wenden, omdat we haar vooral moeten smeken om het behoud kerkprovincie Werd voorgelezem
van de wereldvrede. Een strijd tussen cle grote kernm0gend- Dat kostbaar dokument bevat de volgende tekst:
heden en alle afschuwelijke gevolgen van dien, is werlcelijlc
niet denkbeeldig.

HOE STAAT MARIA IN DE HEILSORDE?Enkele jaren geleden heeft Paus Paulus in zijn encycliek
,,Mense Maia” ons met nadrulc gevraagd voor dit doel de ro- UITVERKIEZING
zenkrans te bidden. Dat h juist dit gebed uitkoos is niet te
verwonderem Maria immers heeft haar voorkeur voor dit ge_ De Allerheiligste Drievuldigheid koos Maria uit tot Moeder van
bed duidelijk getoond bij haar verschijning te Loudes en dit het Woord’ dat mens mu Worden‘
nog eens bevestigd te Fatima, waar zichzelf met even z0- ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
"eel “Worden de Koningin van de Rozenkmm noemde en Zij maakte Maria tot een ,,dignum Filii habitaculum” 1), een
verklaarde 661:: gekomen te zijn om de gelovigen aan te spo- waardige Woonplaats voor de mensgeworden Zoon van de Al-
ren de rozenkrans te bidden. Natuurlijk weten we dat dit ge- 1e1‘h00g$t6- D6 g1‘0BteI1i5 V3-11 de engel - »AVe gratia 1119113” 2),
bed min of meer in discrediet is. geraakt, maar desondanks Wees gegroet’ V01 van enade ' Welke de eel?” was van_ de ge-

. . . dachte van de Vader, w1Jst ons met een machtlge suggestle op de
hope” we dat m de komende melmaand velen wch w_eer tot volheid der begenadiging, die aan de Moeder des Heren ten deel
de Tozenkmns ha" toevlucht zullen nemen Opdat Marla door viel. Haar heiligheid zou beantwoorden aan haar Waardigheid.
haar voorspraak bij God ons voor een ware apocalyptische f Daarom werd Zij ,,met het oog op de verdiensten van esus Chris-
wereldmmp ml belwedem

‘ tus in het eerste ogenblik van haar ontvangenis voor elke smet
§ der erfzonde bewaard” 3).

D_ A. LINNEBANK ()_I>_ LEVEN ZONDER ZQNDEN
Daarom bleef Zij, door een bijzonder voorrecht van Gods goed-

‘ heid, vrij van iedere, ook de kleinste persoonlijke zonde. Daar-
om bleef Zij ook vrij van de ,,fomes peccati”, de prikkel der
zonde, waardoor haar lagere vermogens in volle vrede en har-
monie onderworpen waren aan haar geest, die zo zuiver op God

was.erlcht
OOOOOOQOOOOQONOQOOMOQOOQOOOMOOOOOQQOONOOOQOQQOQQOQOQQQQOOQQQOOOOQOOOOOOOQOQOQOOOOOQO g
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MAAGDELIJKE MOEDERSCHAP EéN MIDDELAAR, DE MENS JESUS CHRISTUS
Daarom zorgde de Allerheiligste Drievuldigheid, dat Zij, die op Alvorens u de zin van deze even troostvolle als vruchtbare
maagdelijke wijze haar Goddelijk Kind van de H. Geest had Waarheid enigszins nader te verklaren, moeten wij, om haangoed
ontvangen, even maagdelijk en ongeschonden zou blijven bij en te verstaan, voorop stellen, dat Maria in deze mede-verlossende
113 de geb°°1‘te Van dat Kind‘ en mede-heiligende taak volkomen afhankelijk is van Jesus

Christus. Er is immers maar ,,één God, en ook één Middelaar
IN DE HEMEL OPGENOMEN tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus, die Zieh -gaf

Daarom als l0SpI‘lJS voor allen 7). ,,Zonder Hem kunnen W1] nlets
1J_ IP94? zulk een 1‘1Jkd0m V311 genade doen” 8). Zonder Hem kan ook Maria niets doen. Hoe ingrijpend

en hfmelse Schimhld beg1ft1gd,__d-at Zij terecht ,,vol van ge- en universeel Maria’s taak in de heilsorde ook is, Zij is daarin
Eigga1561141612: Wllldti end Wlifd Z13 na haar_dood, ook met; haar geheel afhankelijk van de Verlossing en de verdiensten van haar

,S pgt ome m e eme , waar Zn nu troont als de Zoon Jesus Christus. Gelijk Zij met het oog op zijn verdiensten
,, egma anc orum ommum 4.-), de Koningm van alle Heillgen, onbevlekt Werd ontvangen en door zijn liefdevolle bevoor1'ech-
volkomen waardig om de ,,za.l1gpr1_]zing van alle geslachten” in ting groeide tot de volheid der genade, zo oefent Zij ook alleen
Ontvangst te nemen in de kraeht van zijn verdiensten haar taak als mede-verlosseres

en moeder der mensen nit.

EERSTE TRIOMF
W Ink, M . G" .. DOOR MARIA TOT JESUS
Uviaziste tjilglzlf 013e:_1J$e”§::::_fl dsiihfgr G232 alsfligzilzat ls Ook moeten wij ons, in dezelfde geest, er altijd van bewust blij-
genade geen vat op U heeft ku’nnen krijgen Dat dc Big: ven, dat alles wat wij voor Maria doen, uiteindelijk gedaan wordt
te - ,, ° voor Jesus (Jhristus. Als wij tot Haar hidden, als wij Haar ver-

,, genstelllng tussen satan en de Vrouw 5), een tegenstellmg 1 -- H b h I M d K . .
welke in een triomf heiligheid eindigda eren, a s W1] aar esc ouwen a s onze oe er en onmgm,
Daarbij bleef het echter niet. komt ten slotte toch alle glorie aan Hem, die ,,grote dingen aan

Haar heeft gedaan” 9).
Het is een grote en zeer misleidende dwaling te menen, dat wij,

TWEEDE TRIOMF door tot Maria te gaan, niet of slechts langs een omweg naar
De H_ Kerk, die de Wolumna et rmamentum veritatis zuil Jesus zouden gaan. Er is geen rechtere weg dan die, welke God

en I-oudsla van de Waarheid» 6) i d-e m t dd 1--k zelf heeft aangelegd. De drieéenheid regelde alles zo in het Rijk
E 8 s,en 1 ego e1;|eop

draeht en onder leiding van de H. Geest de Waarheden der open- der genade’ dat dc tnegang tot het Goddeluk Hart van Jesus’
‘t t't t’ b leven en van heili heid” 10),baring leert, houdt ons met steeds meer aandrang en duidelijk- "ions V1 ac ct sane 1 a is " run van g

hem voor, at Maria nog een andere triomf op Satan behaald het best verkregen Wordt door het Onbevlekt Hart van Marla, de

-- ‘ 1' t d deur van de hemel” 11).heeft en behalen zal. Z13 leert ons, dat de Moeder van de Verlos- ”perVla we 1 por a ' e open
ser tevens ingeschakeld werd in het grote werk der Verlossing” EELGENOTE VAN VERLOSSER
dat de tegenstelling tussen Haar en de duivel niet alleen Haar D _ _

d t G dd k de waarheid omtrent de taak vanzelf betrof, maar tevens de zielen gold, die door de zonde in de Mee? en__meer rmg _ 0 an _ _ _ _

slave!-nij van de duivel Ware“ gekomen en amid door hem be_ Marla bl] het. Verlosslngswerix en de helllgmg der zielen door tot
h t b t d elovi en. Steeds beter leerden W1] Haarlaagd Worden; dat zij mede mooht Werken met Jesus Christus e ewus Z13“ van e g g

zowel tel. verkr" in Van de enad d Veossin 1 t t kennen als deelgenote van de Verlosser, die haar deel mocht
IJE 3 g e er g a s er oe _,

passing daarvam Zij leert ons, at God Maria niet alleen maakte voegen b13 de hoogste voldoenmgsdaad van Jesus Christus. Z0

- l d P L XIII d t Z" de deel enote was van Jesustot Moeder van z13n eniggeboren Zoon, maar ook tot Moeder der eer e ons ans 90 ’ a ” 13 g
t bij het allermoeizaamste werk der uitboeting voor het menselijk

mensen, tot de ,,Ma er divinae gratiae - de Moeder der godde- ,, _ _ __

Hike genade~_ geslacht 12). En Pans Benedictus XV ze1 niet minder du1del1,]k,
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dat ,,Zij aldus met haar lijdende en stervende Zoon geleden heeft, 1) Gebed na het Salve Regina‘ 2]?‘ 15¢‘ 1’ 2&5 Lg Pi‘? I1?’ Igffg
en om Gods gerechtigheid te voldoen, zoveel het Haar aan ing fabis Deus' 4) Litanie Van O‘ ' r°uW' ‘en ’ ,

haar Zoon heeft geofferd” 13). Scherper en klaarder dron aé Tim" 3 ’15' 7) 1 Tim" 2" 5' 8) Joh‘ 15’ 5‘ 9) Luc' 7’ 49' _ 10) L1-
waarheid tot (ms door, dat dc Moeder der mensen het hen van tanie van het Allerh. Hart v. Jesus. 11) Alrna Redemtons Mater.

haar kinderen mede heeft verdiend. Zo zei Paus Pius X zonder 12) L90 XIII, Jecunda aemper. 13) Benechctus XV, Inter Soda-I

schroom: ,,0mdat Zij alle anderen overtreft in heiligheid en ver- 1i¢ia- 14) Pius X, Ad d_1em 111um. 15) S. Albertus Magnus, Ma-
eniging met Christus, en door Christus is verbonden aan het T1316, Q11 150. 16) Marlale Qu_ 29. 1:7) ‘BEI16d1C13L1S XIV, G10r10-
Werk van de Verlossing del. mensen, Verdiem Zij, Wat men sae Dominae. 18) Pius XI, M1serent1ss1mus Redernptor.

noernt, billijkheidshalve, Wat Christus in de volle zin des woords
heeft verdiend” 14).

VOORSPREEKSTER EN MIDDELARES
God had bij dii; alles ook deze bedoeling, dat Maria, die mede-
verlosseres zou zijn ter verkrijging van de genade der Verlossing,

°_°k deelggnote end bulge :9“ Welles blig is L;:;delingA‘;1l: “£693? De tekst Werd aan de nieuwe spelling aangepast; de tussenkopjes
smg van 1e gena en. e 1s zoa s e . er eraar er us e
Grote het treffend heeft gezegd: ,,0m Haar het loon te kunnen zijn door 011$ ingelast, Om <16 tekst V811 bet herderliik $¢hI‘iiVef1
geven, Wilde haar Zoon Haar ook in de verdienste van het lijden , ..
doen delen, en om Haar aan de weldaad van de Verlossing deel- Overzlchteluker te maken
achtig te doen zijn, maakte Hij Haar ook deelgenote in de lij-
densstraf; opdat Zij, gelijk door haar mede-lijden een hulpe
in de Verlossing, aldus ook aller Moeder zou Worden door her-
nieuwing" 15). Z0 werd Maria door Gods heilig bestel ,,de alge-
mene uitdeelster van alle goederen” 16). Zo werd Zij, ,,als een
hemels kanaal, waardoor stromen van genaden en gaven de arm-
zalige stervelingen in de schoot gevoerd Worden” 1'7). Z0 heeft
,,Christus, die alleen de Middelaar is van God en de mensen, Zich
zijn Moeder willen toevoegen als voorspreekster der zondaars,
als bedienares en middelares der genade" 18).

MOEDER EN KONINGIN
Z0 werd Maria in ware zin de Moeder der mensen, door wie de j

rechtvaardigen mede het leven krijgen, door wier handen dat 1

leven verzorgd wordt, die als ,,smekende almacht” voor het be- Q

houd en de groei van dat leven bidt, en die eindelijk als Konin- 2

gin, tronend naast de Koning der heerlijkheid, hen, die dat leven
bewaren, opneemt en kroont ten eeuwige leven.
Zie daar, beminde gelovigen, in korte trekken de plaats en de ~

taak van Maria in de heilsorde, in het Godsrijk.
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G e S p r e k Het mooiste voorbeeld van een dergelijk gesprek - helaas veel
te beknopt heschreven - vond ik altijd dat van Augustinus met
zijn moeder Monica, vlak voor haar dood. Niet zonder redenen
wordt het (in Belijd. IX, 8v.) ingeleid met het vulgaatvers van
Ps. 67, 7: ’God die de mensen eensgezind in een huis doet wo-
nen. . .’, want het echte gesprek zal daar het best gedijen, waar

De belangstelling voor de mens als sociaal wezen, voor mede- eenzelfde geest’ de heilige Geest, 11611 Wederlijds Ve1‘5ta9-11 gee?“
menselijkheid enz. brengl; ook mee een grote belangstelling voor (Hand 2, 3) Zndel‘ 6611 gewettigde D"l‘if°1'miteit 0P $6 heen
de taal, het gesprek, de dialoog. En terecht. Al wordt niet ont- (Hand. 2, 4; vgl. Rom. 12, 6v., 14, 1-8; 1 Kor. 12, 4v.), maar Waar
kend dat ook dierengemeenschappen zoals die van bijen en het uiteindelijk toch om meer gaat dan om deze wereld beter
mieren over een soort taal beschikken, toch is het in het bij- bewoonbaar te maken. ’Wij waren daar beiden aan het praten
zonder de mens die reeds in het begin van het bijbels verhaal met g’l'00t E6119‘, Zegt Allgllstimls, Wat Voorbij is Vergetende en
wordt voorgesteld als sprekend, als namen gevend aan de die- uitgestrekt naar wat voor ons ligt (Fil. 3, 15) vroegen wij samen
ren (Gen. 2, 20). En wanneer in vers 18 Jahwe zelf niet goed - in aanwezigheid Van de Waafheid die Gij Zijt - 1106 het me-
vindt dat de mens alleen blijft, dan is dit ook omdat ’woord’ ge- komstig leven der heiligen zou zijn dat geen oog gezien en geen
richt is op ’ant-woord’, op wederwoord, op gesprek en ontmoe- oor heeft gehoord en dat in geen mensenhart is opgekomen (1
ting met een gij, met een ander mens, een ontmoeting die wordt Kor. 2, 9). Met de mond van ons hart snakten wij naar de he-
ingeleid door dat andere woord van vers 23v: ’Deze is eindelijk melse stromen van Uw bron, die bron van het leven die bij U is
been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees’ enz. Sindsdien (Ps. 35, 10‘ vu1g-)- Daarme Wi1d911 Wii 11331‘ (39 mate V311 01119
wordt de mens geboren in een taalgemeenschap die een onder- geschikthéid Worden besproeid om een zo verheven Goed enigs-
linge verstandhouding mogelijk maakt en het belang hiervan zins te kunnen overdenken’. In prachtige taal beschrijft Augus-
komt wel treffend tot uiting wanneer de bijbel juist het verwar- tinus dan verder hoe het spreken over de gemeenschappelijke
ren van deze taalgemeenschap de straf laat zijn voor een al te hemelse hoop Ovefgillg in een my$tieke e1‘Val‘i11g daafvan 611

intense antigoddelijke ’medemenselijkheid’ (de torenbouw van hoe ’bij dit spreken deze wereld met al haar geneugten waarde-
Babel Gelh 11)- loos voor ons Werd’.

Reeds ons denken is een initiaal spreken: we kleden onze ge- <;;> $1,

dachten al min of meer in woorden, stellen ons vragen omtrent <;§,

het zijnde en trachten die te‘ be-ant-woorden. Maar volledig

vvgggtvfggrgasoln is; izalsgg eI:e€v::ruI:e‘;emleI}st vandwoordt en Een goed gesprek is niet gemakkelijk. Wij merken voortdurend
leert ’0m dan ook tegiguisteren ngar eenuzz ‘Een e par 1??!‘ hoe onze woorden bij onze gedachten ten achter blijven, hoe onze
tegeéspraak correce aanvunin Z _ ren van mm gevoelens en onze diepste Anliegen ze overstijgen, niet ten volle
. ’ _ ’ _ g‘ 0 Worm mt een goed gesprek uitgedrukt en daarom ook niet ten volle begrepen Worden.
gets gegeel meuws geboren: met a'h'w' de Pptelsom van het ge' Augustinus wist dit ook al en wanneer een diaken hem daarover

eeltellgk weten van densprekers (en l_1_usteraars!)" maar veel zijn nood klaagt, Spoon hij hem aan Om tech door te gaan met

zzzelgnziiihtiiligez zElL:nd(l:(:1r‘;V(:l_erzlJdS g§eS‘:th3kk_bevruch' preken: ’Mij mishaagt ook bijna altijd mijn eigen Woord. Ik ver-

ten slotte is iedereen bliajde verbaasd gfsvhtgrfloiie 1?: llianinhelt lang te zeggen Wat ik dikwijls inneijk smaak alvorens .het €n
“die h 1 _ t h k _ S“ a ’ e woorden te kleden en ik hen bedroefd wanneer mijn tong mi;|n

pl ge ee meuw en 00 00 weer mt ons zelf ¥°b°“*“ hart niet kan bijhouden. Ik wil immers dat de toehoorder alles
res“ taat’ .en me? nag om het ervafen Van een ontmoetmg van begrijpt wat ik begrijp en ik voel dat ik dat niet klaarspeel, voor-
mensen die eerhlk Strevend hun dlepste en beste aan en voor al omdat de bliksemflits van die intuitie ineens de geest door-
elkaar hebben gegeven. straalt terwijl het spreken lang duurt en lang niet daarop lijkt.
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Terwijl de woorden moeizaam ontstaan is de bliksemflits al weg (Jak. 1, 26; 3, 1-12). Dit alles was oorzaak dat de 380880, 00k 110
en moeten de woorden het doen met lichtindrukken door deze nie|;..ch1-istelijke, steeds veel meer de ma;-uk legde op het s¢i1_
011 W011d01‘b31‘0 ‘V1110 ill 1101: g0110llg011 3011t01‘g0l3t0l1’- H101‘ 11011113 zwijgen dan op de nog zo goed bedoelde samenspraken en dat
nog hij de ellende van onze zvndigheirl Wii ziin ’begerig om te bijv. de door zo vele Heiligen hoog gewaardeerde ’Navo1ging van
5P1‘0k011~011 f1‘33g 0111 t0 11115101011’ (Vg1- -T310 1, 19) 011 131301119011 Christus’ hele hoofdstukken besteedt aan het vluchten van de
de feiten te verdraaien tot ons voordeel (vgl. Hand. 23, 26-30 emgang met de mensen, bijv_ 1, 10 waal-van neeht-ans het laat-
met 22, 25) alsof de taal er was om de gedachten te verbergen ste vers luidt; geen gering geestelijk nut is echter gelegen in
(BiS111aI'0k), Of 0111 10 V01‘b0l‘g011 11315 W11 $0011 501130111011 1101111011 het vrome spreken over geestelijke zaken, vooral waar gelijkge-
(Kierkegaard). zinden zich in God met elkaar verenigen.

Een mooi voorbeeld voor het mislukken van een gesprek is we1- <X> <31?

licht het boek Job. Alle deelnemers bedoelen het goed: Job wil %
zich reehtvaardigen en de vrienden willen hem helpen door hem
3311 $0 5P0l‘011 f0t b01’0uW 0V01‘ Z1111 £1010 Z011d011- M331‘ $0011 V311 Veiliger echter dan het, gesprek in God met elkaar vond men
allen Weet naar de ander te luisteren, begrip 01> te brengen voor altijd het gesprek rechtstreeks met God in de eenheid: geeste-
het deeltje waarheid bij hem en zo praten zij - op een prachtige lijke lezing en gebed. ’Leest ge (de bijbel), schrijft Sint Jeroen
en voor ons heel leerzame wijze - niet alleen langs elkaar heen aan Eustgchius, dan spreekt de Bruidegom tot U, bidt ge dan
maar boren zich steeds meer vast in hun eigen standpunt en spreekt ge tot de Bruidegom’. Dat is de beste dialoog en Paulus
W01’¢10l1 51300115 Vi11111g0l‘ V001‘ 01113313 -T011 V01-‘W111! Z1111 V1‘1011d011 VI in zijn encycliek Ecclesiam Suam noemt heel het goddelijk
511011501111, 1131 11101 11011 <10 W1.15h01d 11119510111, (131 Z11 l011§01151110d011 heilshandelen een gesprek van God tot ons waarop wij moeten
en kvvakzalvers zijn met sprenken van as en bewgen van 11-rem, antwoorden. De kruisdood was wel even een communicatiest00r-
onuitstaanbare troosters met afgezaagde beweringen en een hoop nis, die eehter deer Gods kl-aeht en Gods wijsheid Weed ever-
bluf en praatzucht, die hem maar voortdurend beschimpen, ter- wennen en aan de dialoog dienstbaar gemaakt (1 Kor. 1 en 2).
W111 410 V1'i0l1d011 011 111111 11011111 110111 0011 D1‘331V331‘ 1100111011 W1011 Hoe mooi zegt het Wederom dezelfde Thomas =2, Kempis in het
de mond dient gestont te Worden, een zwetser met onzinnig ge- begin van zijn tweede boek: ’Het rijk Gods is in u (Luc. 17, 21),
1113111101, V01 bluf 011 0I1g0bl3Z011 V311 110110 1131011, 11100805100111 zegt de Heer. Keer u met heel uw hart naar de Heer en verlaat
door de hartstocht en wiens eigen mond hem vonnist, die einde- deze armzalige wel-eld en uw ziel Z3] rust yim1en___ Hij be-
11111 00115 0011 011111 3311 Z1111 P131011 111001? 111311011, 11011 3311 1101 W0°1'd " zoekt dikwijls een innerlijk mens, houdt met hem zoete samen-
Innet laten in plants van met dvmme bluf zich zelf razend e spraken...’. Wie dit ’pr0jectie’ wil noemen omdat het niet licha-
VOI‘S0110ll1‘0n (J01) 11, 2-3; 12, 2-3; 13, 4-13; 15, 3-3; 13, 2-4; 19, 3; melijk genoeg is, hem antwoordt H. de Lubac in ’0ntm0eting met
29, 3; 21, 34 e.a.). V00rW33r g00l1 1110331 g05P1'0k! D0 001‘Z33k 15 God’ blz. 122v., dat dit het Werk is van de Geest, een volkomen
g010g011 i11 <10 £1010 11100111Zik110id 0111 110 t011g g00l1 10 g0b1‘l11k011- spirituele ervaring die niet valt onder de ruwe grepen van de
W31111001‘ (10 11531111151? ‘"3381, W10 0011 13118 011 g00d 10V011 W11, psychologie, een concrete intuitie van buiten-wetenschappelijke
dan beperkt hij zich niet tot het voorschriftz vlueht het kwaad, aard. Een typisch modern antwoord op bepaalde moeilijkheden
(100 0111101 W311 80051 15 - W331‘111 10011 11001 (10 Z0d0W0t 15 0Dg0- tegen het gebed vindt men reeds bij Sint Bernardus (PL 183,
sloten - maar hij laat daaraan voorafgaan: bewaar uw tong voor 1791));
het kwaad en uw lippen voor leugens (Ps. 34, 13-15). En in heel
1101 D531|i01‘il1111 W01‘¢1t 1101 11100511 V311 31105 g0b011011 11101 0111 110- Telkens als ik over het gebed spreek, komt het me voor dat ik
Snherming tegen natnnrrampen of ziekten rnaar tegen de bnze in Uw hart woorden van louter menselijke opvatting verneem,
110118011 1101‘ 1110115011 (b1iV- P5, 3, 3; 5, 10; 10, 7 011Z-)- Vlgens die ik ook anderen reeds vaak heb horen uitspreken en die ik
Jesus zelf bezoedelt datgene Wat uit de mond komt de mens (M15. nu en dan ook in mijn eigen hart heb beluisterd: Hoe komt het
15, 11 par.) en de apostel Jakobus spreekt al even ongunstig toch dat. ofschoon wij nooit ophouden te hidden, zo goed als
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nooit iemand van ons enige vrucht van zijn gebed kan waarne-
men? Zoals wij ons in het gebed begeven, zo keren we er schijn-
baar ook weer uit terug. Niemand antwoordt ons 00k maar één
woord, niemand geeft ons iets, al onze moeite en inspanning
lijkell Vergeefs! Maakten Wij in he’; vorige nummer meldig van een mislukte po-
Maar Wat Zgt 01119 Heel‘ in he‘? Bvangelie? ”001‘de6l13 Iliei: I19-31‘ ging door verschillende leden van de Bossche Diocesane Raad
de uiterlijke schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel” (Joh. gedaan Om een motie te doen aannemen, Waarin bjsschop B1uy5_
7, 24). Wat is echter een juist en rechtvaardig oordeel anders sen gevraagd Werd nog eens duidelijk te kennen te geven, dat
dan een oordeel volgens het geloof‘? Want ,,de rechtvaardige leeft hij zijn eenmaal gegeven jngtemming met de N_K_ handhaafde
13001‘ Z3111 gelf” (H'ab. 2, 4). Vlg (1115 de llitspmak V311 bet 36- (pag, 90) - de gedelegeerden van Breda en Rotterdam deden op
100f 611 8'3 niet af 0P eigen Ondervindillg; he‘? gelof is immers het Pastoraal Concilie nog een soortgelijke poging. Zij dienden
waarachtig doch de ondervinding bedrieglijk. Wat is echter de moties is, Waarvan wij de tekst hieronder laten volgen.
,,waarheid volgens het geloof” anders dan Wat Gods Zoon zelf
ons belooft? ,,Al1es Wat gij in uw gebed met geloof zult vragen,
zult ge verkrijgen” (Mt. 21, 22). Delegatie B1-eda;
Laat niemand onder u, broeders, geringschattend denken over
zijn eigen gebed! Want ik verklaar u dat ook Hij tot Wie Wij ,,Er client voor gezorgd te worden, dat de vernieuwingen inhidden het niet voor iets gerings houdt. Nog voor het gebed zich het kerkelijk [even zorgvuldig warden begeleid; me; name
van onze lippen heeft losgemaakt, laat Hij het opschrijven in door een goede Op volwassenen gerichte katechese en vormingf’
zijn boek. En één van de twee kunnen we met volstrekte zeker- Toelichting van nut en noodzaak.
heid verwachten, namelijk dat Hij ons ofwel zal geven Wat wij De gelom-gen zijn niet Opgevoed in een echt gelgofsbewusp
vragen, ofwel iets waarvan Hij weet dat hei: voor ons heilzamer Zij-n_ Z6 hebben zich nooit individueel lweven Open te stellen
ls" voor de Geest Gods.Zelf lmmers weten We met Wat we behoren te vragen. Maar H13 Nu mist men het Contact met god; he; mysteria
ontfermt zich over onze onwetendheid; Hij aanvaardt goedgun- Vele meme” Uoelen we] de persoonlijke verantwoordelijkheid
stig ons gebed, maar Hij zal toch geenszins iets toestaan dat voor voor de beleving mm het geloof en de godsdienstige Opvoeding,
ons niet het minste nut heeft of dat ons niet zo haastig behoeft mam. Uoelen tegelijkertijd de Onmacht in zichzell D339 On-
te Worden gegeven. Doch vruchteloos is ons gebed in geen ge- macht uit zich mam al te mwk in nega1;im'sme_
Val‘, Wil het geloof niet verdwzjnen, clan zal de Kerk zich moeten

% ‘gr? bezinnen op de beinvloeding van de geest op elke individuele
7% Christen!

De nieuwe katechismus is naar onze mening een uitstekend
M089 dit gesprek met God in hat gebed heel veelvuldig Z13" middel om de volwassene r1§]'p te maken om persoonlijze ver-
als voorbereiding op een bepaald gesprek weldra onder de antwoordeléjkheid te kunne-n dragem
meme", °Pd“t dit Zaatste een echte Ontmoeting moge zijn “an W zijn de bisschoppen clankbaar, dat zij dit richtinggevend
wederzijds spreken en luisteren, niet iets clergeli]'lcs als de ont- boek hebben laten verschiinen EN DAT Z1] HET I/()LHAR_
mowing van Job met zijn vrienden, wt <-1-er Mm God en wt DEND VERDEDIGEN. Zij bewijzen daarmee de vernieuwing
welzijn ‘van het gods‘-’°”“ van het gelovige denken een grote dienst.

Wij zijn de samenstellers van de Nieuwe Katechismus dank-
baar voor de visie op een nieuwe geloofsmentaliteit. zijn
de K.R.O. dankbaar voor de hulp om zich in het boek te ver-Abdij lie Zundert OTTO KROPS O.C.S.0. diepen in rubrieken als zoekend gelO1;en_
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En hetzelfde geldt voor andere initiatieven, die genomen.
Wat nog vragen - en daarom waarderen wij dit punt 42 zo
~ is clat men algemener zorg heeft om de nieuwe lcatechismus
tot eoen boek te maken.
Het is geen boek om over te vechten. Maar een boek om er
zich aan te verrlsen.

Rotterdamse delegatie:

Met goedkeuring van het nederlandse episcopaat is in het na-
jaar 1966 verschenen ,,De Nieuwe Katechismus”, die b het
overgrote deel van cle gelovigen zeer goed ontvangen is van-
wege haar nieuw pastorale benadering. Deze lcatechismus
functioneert steeds beter, zowel binnen de schoolcatechese als
binnen de verkondiging aan volwassenen.
Door een aantal onduidelijke interventies en ole claardoor op-
geroepen twijfels bij een aantal gelovigen dreigt de opzet van
dit boek aan haar cloel voorbij te schieten.

Met waardering heeft de Rotterdamse delegatie van het
Pastoraal Concilie lcennis genomen van de houding, die
het Nederlandse Episcopaat tijdens de besprekingen in
Rome, over de Nieuwe Katechismus ten aanzien hiervan
heeft ingenomen. De delegatie heeft ook van de inciden-
tele uitspraken, die de Bisschoppen in Nederland over de
Nieuwe Katechismus hebben gedaan, kennis genomen. Om
pastorale redenen zou de Rotterdamse delegatie evenwel
graag zien, dat het Episcopaat als nog juist bij gelegenheid
van het Pastoraal Concilie in niet mis te verstane woorden
herhaalt, clat de Nieuwe Katechismus in haar geheel een
,,veilige gids” (*) is voor de gelovigen in Nederlancl, zodat
iedere eventuele bestaande tunjfel in deze uitgebannen
wordt.

('*)Ze recle van kardinaal Alfrink, 4 okt. ’66, voor de pers bi]'
ole aanbieding van de N.K. aan de kerlc van Nederland.

De moties kwamen niet in behandeling. Ze waren niet bijtijds
ingediendv. Wij drukken ze in extenso af, orn te laten uitkomen,
hoe men de bisschoppen onder pressie Wil zetten zich niet aan
,,R0me” te storen voor Wat de verlangde Wijzigingen betreft.
Wij voor ons zouden het opportuun geacht hebben, indien deze
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moties, die misschien Wel niet pasten in de reglementaire orde-
van-de-dag, maar overgiens uitermate actueel zijn, wél in be-
handeling Waren gekomen.
Kardinaal Alfrink had dan mede kunnen delen, dat de indieners
van deze provocatieve moties toch zelf wel geen ander antwoord
verwacht zullen hebben dan dit: natuurlijk zullen Wij tegemoet
komen aan de verlangens van de door de Paus benoemde inter-
nationale Commissie van Kardinalen, die zich hebben laten voor-
lichten door bekende (en beroemde) theologen.
En het zou een goede gelegenheid geweest zijn om de geheim-
zinnigheid rond dat kardinalen-rapport op te heffen en de tekst
ervan integraal bekend te maken.
Dan zou katholiek Nederland officieel geweten hebben in hoe-
verre de N.K. een veilige gids is, en in hoeverre niet. Katholiek
Nederland‘ heeft daar 1-echt op. '

J. A.

91%
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' d d la -N|euwe Katechlsmus al gmhreve" dambv ‘."b‘*g”Pe"’ ""8 zegge” “’ e ,,““’.

,,ouderwets” ?

Onder de titel van ,,Ge1eerde zegt dat de Nederlandse Katechis-
mus a1 verouderd is” verscheen in de New York Times van
19.11.1967 een artikel van de hand van zekere Edward B. Fiske,
Waarvan wij enkele delen in vertaling laten volgenz

De nieliwe Nederlandse Katechismus, het progressieve
werlc dat uit sommige Rooms-Katholieke boelchandels

chismus ouderwets Z8 en moet worden omgewerkt, Z91
de 53 jaar oude Dominicaanse geleerde.
Als voorbeeld noemde hij de passage" over de _h0m_(_J-

sexualiteit, waarin staat ,,De mens heeft ’t niet in zyn
"Lacht of zich al dan niet getroklcen voelt tot
het andere geslacht”.
,,Het probleem bestaat hierin, dat hiermee geen moreel
oordeel wordt uitgesprolcen,” verlclaarde Pater Schille-
beeglcx. ,,Veel theologen denlcen nu dat wij rnoeten zeg-
gen dat in sommige situaties voor sommige meneen
homosexualiteit een moreel goed i-9, Omdat het ‘£9 emge
manier is waarop sexualiteit ltunnen 6Tv¢lT9n-
Hrj zei oolc dat hoewel de katechismus het orthodox ka-
tholielce standpunt inneemt. door tegen de abortlls I56

zijn, hijzelf en andere katholieke theologen in Nederltmd
nu van mening zijn dat abortus in sommige gevallen
moet worden toegelaten om medische redenen.in de Verenigde Staten is verbannen, is naar Nederland- bod, ‘.

~' 1 .
se maatstaven al ,,0uderwets”, volgens een verklarmg van Commentaar 11Jkt 0115 hler Over gde het best belcende Katholieke theoloog van Nederland.
De theoloog, Rev. Edward Schillebeeckx, heeft gezegd
dat geleerden en lelcen in Holland al veranderingen aan
het besprelcen zn voor toelsomstige uitgaven, zoals b.v.
het toevoegen van een geschikte ,,theologie der revolu-tie” en het liberaliseren van wat erin geleerd wordt over
abortus en homosexualiteit.

Pater Schillebeeckx zei in een interview ooh dat het Va-
ticaan, dat kritiek heeft op de oorspronlcelijlce vorm van
de Nederlandse Katechsmus, voorlopige g0edkeu-
ring had gehecht aan zekere ,,verduidelijlcingen” die in
de nieuwe uitgaven en de vreemde vertalingen zullen
worden ingelast . . . .

Pater Schillebeeckx, die in het land is voor een lezin-
gen-tournee van zes welcen, gesubsidieerd door uit-
gever Sheed and Ward, beklaagde er zich de vorige week
in zijn interview over dat de noodzaalc om tegemoet te
komen aan Vaticaanse bezwaren het ,,up to date bren-
gen” van het een jaar oude document heeft gehinderd.
,,Er veel mensen, de theologen die het boelc hebben
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' - II. Heel die hierarchisch gestructureerde gemeenschap der KerkN wordt bezield door de H. Geest. In kracht van de hen bijstaande
H. Geest kunnen de gezagsdragers onfeilbaar het geloof der hele

° gemeenschap uitspreken. Zij kunnen het geloofsgoed ,,sancte
custodire” en ,,fideliter exponere", zoals Vatic. I en II ons leer-
den. Andere leden der kerkelijke gemeenschap kunnen zich ver-
gissen in hun uitleg van Schrift en traditie, in hun interpretatie

I. De Kerk heeft een zichtbaar en een onzichtbaar aspekt. Zij Van hun eigen geleef; het in heegste instantje zich uitsprekend
is een hierarchisch georganiseerde gemeenschap en een mystiek Leergezag (hetzij het als buitengeween hetzij het als geween
Liehaamlzij is een zichtbare totaliteit, die ten dienste staat van Leergezag‘ eptreedt) kan dit niet_

dc H1 Gffest’ ale haar d°?t liven Alan? spreekt le dogmatlsche De H. Geesi; werkt echter niet alleen in de leden der hiérarchieconstltutle ,,Lumen Gentlum van V3130: II. Onzlchtbaar Worrlt in aue gedooptem Z0315 dc H_ Johannes Schreef: ”Gij ech_

de Ke1:k _, dc .gehele gemeenschap _ gee“? door de H‘ Gfeest’ em ter hebt een zalving van de Heilige ontvangen en allen zijt gijhaar zlel 1s. Zlchtbaar wordt de Kerk geleld door hen, die Chr1s- Wetend Gij hebt zelf Hem de zalving ontvangen Die blijft
ms daartoe aangesteld heeft bij u en gij hebt niet nodig dat iemand u onderrieht. Zoals zijn
Aan Christus is aue maeht gegeven (Matte 28’ 18) en Van Hem zalving u in alles onderricht, zo is het waar” (1 Joh. 2, 20.27). De
dealt ane Wijdings" best““rS" en leermaeht in de Kerk at Aan H. Geest neigt het hart van de christen ertoe in te stemmen met
Wie gaf Christus het de Kerk ziehtbaar te leiden? Velgens Matte de leer der apostelen. Zoals dezelfde H. Johannes het schreef in
16’ 19 aan Petrus‘ ”Wat gij zult binden op aarde= ml eek in de het begin van zijn brief: ,,wat wij gezien en gehoord hebben, dat
hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden zal ook in de verkondigen Wij eek u’ epdat gij gemeensehap meegt hebben met
hemel entbenden zijn”; Velgens Matth 18’ 18 were dezelfde I ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jesus
macht tot binden en ontbinden aan alle apostelen (Petrus in- Christus, zijn zeen” (1, 3)_ En eek lezen wij in een velgend
sluitend) gegeven. Petrus ontving van de Heer de driemaal her- heefdstuk; ”Wat u bet!-eft, hetgeen gij van het begin af hem; ge_
haalde opdracht zijn schapen te weiden (Joh. 21, 15-1'7) en ook heel-d’ dat meet in 11 blijven, Als in u blijft Wat gij vanaf het
sprak Christus tot alle apostelen: ,,Gaat dus en maakt alle vol- begin hebt geheerd’ zult gij eek zelf blijven in de zeen en in de
keren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Va- Vader" (2, 20)_ Het zou gemakkelijk zijn eek teksten van S_

der en de Z00“ en de heilige Geest en lee"? hen °nderh°ud°n Paulus aan te halen om de plicht tot trouw aan de overgelever-
“Hes Wat 11* " b°V°1e" h°b”t(Ma"h- 28’ 19v>- ' de leer te staven (bv. 1 Tim. 1, 3; 6, 20; 2 Tim. 4, 2; rm. 1, 9; 2, 1).
Dus: zowel Petrus alsook alle apostelen (met insluiting van Pe- De H_ Geese Wekt in de gelevjgen met sleehts de intelleetuele
trus) emvingen direct Van Christus het gezag in de Kerk instemming op met de leer van Petrus en het apostelcollege, van
Christus nu gaf deze struktuur blijvend aan zijn Kerk waar- de pans en van het Wereldepiseepaat; de H_ Geest wekt eek op
mede Hij Z0“ zijn tilt 39-1'1 het eillde der Wereld (Mat'Fh- 28’ 20% tot praktische volle beleving der geloofsleer. Hij wekt op tot
De functie van Petrus als hoofd zet zich voort in de bisschoppen existentiele inzet van de hele pel-seen Veer Ged_ Hij Wekt ep tot
Van Rome, terwijl I18 tak V311 het allstelcollege H15 gelag in liefde voor God en evenmens. Hij stuwt tot heiligheid. En door
de Kerk uitoefenend Overgaat OP het We1’61d6I1iS00Paat- hun persoonlijke heiligheid en verschillende charismata kan de
Due? zowel dc Pans alseek het (de Pans insluitend) college der H. Geest ook christenen, die geen gezagsdragers in de Kerk zijn,
bi5$0h0PPl-311 Ontvangell 111111 Volmachten direct Van Ch1'i5t"5- maken tot inspirerend voorbeeld voor die gezagsdragers. Hij kan
Zowel de pans als het wereldeniscopaat (War de pans als leider ook door deze heilige personen aan de gezagsdragers duidelijk
toe behoort) oefenen met onmiddellijk van Christus ontvangen make“ Wat hun plieht is of Wat Ch;-istus in het eentemperaine
gezag hun‘ leidinggevende teak “it tijdsgewricht van hen vraagt Z0 heeft Franciscus van Assisi, die
(N.B. het gaat hier om het wereldepiscopaat, niet om het bis- zelf geen priester was, een grote beweging tot beleving van het
schopscollege in een bepaald land). evangelie in de Kerk losgeslagen. Z0 bewoog Catharina van Siena
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<16 pans ertoe nit Avignon terug we keren naar Rome. Wii kunnen Vervolgens kunnen de theologen ook aspekten ontdekken, die in
00k dellkell 9-all iemand B15 Mafgartha Maria Alacoqlle, die in Schrift en traditie ve1-vat lagen, maar tot dan toe Weinig of niet
(16 tijd Vail 116$ jllsellisme (16 taak kreeg <16 H- Hrtverering meer werden uitgewerkt. Het spreeki; vanzelf dat dit zeer kosbaar is.
ingng $8 (10911 Vi11¢1611- I11 a1 (1918 gevallen Zifl Wij echtel‘, flat Maar het mag nooit ingaan tegen de reeds vaststaande leer der
de charismatisch begaafde personen niet los van de hiérarchie Kerk of tegen de door de Kerk reeds vet-klaarde zin der dog-
Wilden werken en zeker niet er tegen in. Franciseus van Assisi mam (Va¢i@_ I)_ Bovendien blijft dit werk der theolggen altijd
Drentte Z1311 V0l§Bli11g6l1 eerbied V001’ I18 P1‘iB$te1'5 ill B11 Z001"? bij gesubsumeerd onder een eventueel volgende uitspraak der Kerk.
de paus steun voor zijn ideaal. Catharina van Siéna noemde de Paus en Wgreldepiscgpaat zullen - gab;-uik makend van hat ad-
Balls (18 ,,Z06iB Chrisls OP ad” 911 Margaretha Mafia Wilde vies van theologen en eventueel ook van deskundigen op andere
illisii befeiken, at de gez-ag5d1‘3gB1‘5 in (1% Kerk 6611 Ofciel feest terreinen - volgens hun eigen magisterieel geloofsinzicht moeten
tel‘ ere van het H. Hart instelden. De H. Geest Werkte in deze leren en leiden. Want ons christelijk leven is in laatste instantie
heiligell lliet tegen de d001‘ Chrisills gegeven Stwctlllll‘ ill, i11tB— niet een leven uit de theologie, maar een leven uit het geloof.
gendeel! De H. Geest, die van Christus ontvangt (Joh. 16, 14), Wij Worden in laatste instantie niet geleid door de theologen,
wil juist Christus verheerlijken door de door Hem gestichte maar door hen, die de H. Geest gesteld heeft tot leiders van Gods
hiérarchische Kerk te bezielen en te leiden. Kerk: de paus en het de paus als leider insluitend wereldepisco-

paat.
III. Dit alles geldi; voor het leven der Kerk op het hoogste plan, DR. C. STRATER S.J.
dat van het geloof. Er bestaan echter in de christenen op aarde
ook lager niveau’s; op de eerste plaats dat van de theologie. Theo-
logie is niet slechts een denken over het geloof; het is ook een
denken vanuit het geloof. Theologie is afhankelijk van het ge-'
loof en staat ten dienste van het geloof. De functie van dc, theo-
logen in de Kerk staat daarom onder die van paus en wereld- (Lezmg €eh°"de" te Heerlen m het kader “an een Confron-
episcopaat. Niet de theologen leiden de Kerk maar de bissehop- mtie_fm.um mm de R_K_ Studentenvereniging Cobalt d_d_
pen. Niet de theologen, maar paus en wereldepiscopaat bepalen
Wat de inhoud van ons geloof is. Vatie. II heeft ons er weer eens 25-3-63)-
aan herinnerd, dat de eerste taak der bisschoppen die der ge-
Ioofsverkondiging is. (Const, Dogm. ,,Lumen Gentium” en De-
creet ,,Christus Dominus”).

Wat is dan de taak der theologen? Ten eerste: de leer der Kerk
nader uitwerken, positief en speculatief. Positief door onderzoek
van Schrift en traditie; speculatief door een geloofsinzicht in de
verschillende geopenbaarde waarheden en in hun samenhang te
zoeken en aan anderen mede te delen.  
Hiertoe moeten de theologen vele hulpwetenschappen gebruiken: '
voor hun positieve taak kennis van geschiedenis, van oude talen
enz. voor hun speculatieve taak de filosofie. Het gaat hierbij niet
om een bepaald wijsgerig systeem; het gaat om het - met behulp
van het denkwerk van losofen - vinden van theologische be-
grippen en termen om de geopenbaarde waarheid zo goed en zo
volledig mogelijk uit te drukken.
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Pl ' ' ' allerlei andere ondeugden (v. 28), ,,en ofschoon zij Gods verorde-
ning kennen, dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen,

d bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen zij ze ook
toe bij anderen” (V. 32). 1 Cor. 6, 9-10: ,,. . . echtbrekers, schaund-
knapen ( = mannen en jongens die zich homosexueel lieten mis-

In een tijd die nog vlak achter ons ligt Werd homosexualiteit bruikefl), kI1aP@T1$¢heY1deT$--- ZUHBYI het kollinkfijk G0d5 Diet
door katholieken algemeen en zonder uitzondering als een per- erven”. 1 Tim. 9, 10-ll; ,,. . .hoeren1opers, knapenschenders...
verse immoraliteit afgekeurd, en Wat de Kerk als geheel betreft dit alles en nog meer staat lijnrecht tegenover de gezonde leer,
is dit nog steeds het geval. Moralisten namen Wel aan dat de die steunt op het roemrijke evangelie van de gelukzalige God, dat
sexuele aantrekking tot hetzelfde geslacht als het Ware of éeht mij is toevertrouvvd”. Deze teksten zijan duidelijk, vooral als men
aangeboren kon zijn en zelfs van pathologische aard. De biecht- bedenkt in Welk kultuurmilieu zij Werden uitgesproken. Het
Vaders kregen daarom de vermaning grote voorzichtigheid te be- Christendom heeft de homosexualiteit sindsdien steeds veroor-
oefenen bij het beoordelen van de zedelijke vvaarde van homo- deeld; men zie o.a. het recente artikel (van verschillende auteurs)
sexuele daden, en veel geduld te hebben met echte homosexuelen. H0m0$eXlla1ité in <16 efwyclopedie Catholicismei (19.91 V (Parijs
Hoezeer men de homosexualiteit ook als verkeerd beschouwde, 1962), col. 890-903, en het daar aangehaalde vverk van S. Bailey,
men toonde er begrip voor, dat echter nimmer zo ver ging dat Homosexuality and the Western Tradition (L0Hd0I1 1955)-
men de homosexuele daden goedkeurde. Z0 kan men ook begrip In de tegenwoordige z.g. welvaartstaten is de homosexualiteit de
hebben voor een kleptomaan, zonder het daarom goed te vinden laatste jarefl biilondel‘ 111 de belangstelling gekomefl B11 heeft men
dat hij steelt, of voor een drankzuchtige (ook aanleg tot drank- zelfs snamen bedacht die tot voor kort niet bestonden (zoals homo-
zucht bestaat), zonder het daarom goed te vinden dat hij zich filie), misschien ook omdat deze vvoorden door hun nieuwheid
aan drank te buiten gaat. een Wat minder onprettige klank hebben. De psychologische be-
De opvatting der Kerk over de homosexualiteit gaat terug op de studering van het verschijnsel heeft nieuvve inzichten gebracht,
H. Schrift en steunt verder op een ononderbroken kerkelijke tra- waarvan er een zou zijn dat homosexualiteit niet als een immo-
ditie. Het is bekend dat zij a1 in het Oude Testament als een rele perversie moet Worden beschouwd, maar als een ,,variant”
groot kwaad werd beschouwd. In Genesis 19 lezen wij het ver- van de normale sexualiteit. Een klaverblad heeft bijnna altijd drie
haal van de ondergang van twee steden Waarvan er een Sodoma bladeren, maar soms vier; de meeste mensen hebben tien vingers
heette, die haar naam heeft gegeven aan de zonde van sodomie. en tien tenen, maar sommigen hebben er twaalf. Dat zijn ,,va-
Lev. 18, 22: ,,Gij moogt niet bij een man liggen als bij een vrouw; rianten”. Gevolg van dit nieuvve, a1 dan niet juiste inzicht is de
dat is een gruweldaad”; Lev. 20, 13: ,,Wanneer iemand bij een conclusie dat de echte homosexueel evenveel recht heeft op ge-
man ligt als bij een vrouw, bedrijven beiden een gruweldaad; slachtsverkeer met leden van hetzelfde geslacht, als de normale
zij moeten ter dood Worden gebracht”. mens met leden van het andere geslacht. Z0 komt men zelfs tot
De sexuele moraal der Joden was streng en rond Christus’ tijd homosexuele (pseudo-),,huWelijken” (denk aan Wat nog niet zo
Waren schrijvers als Philo en Josephus er trots op dat het Joden- lang geleden gebeurd is ineen katholieke kerk in Rotterdam),
dom zich hierdoor schitterend onderscheidde van het heidense Waarover men ,,Gods zegen” afroept.
milieu Waarin het leven moest. Het Christendom heeft deze m0- Zou men bovenstaande conclusie aanvaarden, dan Wordt het be-
raal overgenomen. S. Paulus heeft o.a. de homosexualiteit, in ginsel waardeloos dat sexuele relaties slechts in een huwelijk
verschillende vormen zo verloreid in de heidense Wereld van die tussen man en vrouvv geoorloofd zijn, en dan nog alleen wanneer
dagen, scherp veroordeeld. In Rom. 1, 26-27 zegt hij van de hei- zij op normale. dat is matuurlijke wijze plaats hebben; men zie
denen: ,,Daar0m heeft God hen overgeleverd aan onterende harts- hiervoor o.a. de Encycliek Casti Connubii (vgl. Denzinger-Sch6n-
tochten. Hun "rouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen metzer 3717; oud nummer: 2240). Stapt men af van het boven-
door de tegennatuurlijke... mannen plegen otntucht met man- genoemde beginsel van de geoorloofdheid (en zedelijke g0ed-
nen”. Bovendien, zo gaat hij voort, zijn de heidenen nog vol van heid) der sexuele daden, dan is de weg vrij naar een algehele
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sexuele ongebondenheid. Niet datgene Waarvoor de Schepper de Van de H" Schri Hog voor Onze tijd geldt (met een ander "We"
d 1 - - f 1 h t tb n a een na re1d- en mensbeeld”, u weet het vvel), wordt niet gezegd. Wat eenmens» e sexue e neiging ga , tn. . e voor renge v n -

geslacht wordt dan de objectieve norm aan de hand Waarvan de "tot mode geworden besmettmg” 15> ls ml] met Z0 dmdemk’ Wél
1-,5 -t d 1 handehn en moet Worden be aald maar echter dat het heden mode is veel over deze besmetting te praten,mora 1 e1 er sexue e g p ,

aneréérst de erotiek Zelfs Wanneer men aan het bevredigen het volkomen tegendeel van Wat S. Paulus aanraadt in Efeslers
’ - -- - 1 ' ' " f ' <1 26 1 d‘ 11"daarvan nog zekere beperkingen W11 stellen. Het 11]kt bovendien 5’ 3' De ’fN1eL_1_We Katechlsmrlts gee m _e _rege S 1e 13 aan

zeer de vraag of de homosexualiteit alleen maar als een ,variant” de kwestle Wudt de lezer gee“ "Veihge gldsn In handen’ en had
is te beschouwen en lniet veeleer in zo’n vitale zaak als de drang Over de hele Zaak beter kwnnen Zwijgen dam er °p deze manier
der natuur tot voortplanten, als een abnormaliteit, een in de Over te Spreken
grond der Zaak pathologische afwijking (aangeboren of VerW°r' Elders in dit nummer is erop gevvezen dat de bisschoppelijke cen-
Ven)' sor van de NK (Schillebeeckx) in de Verenigde Staten heeft ver-

‘ti’ 7:’ klaard dat het boek op het punt van de homosexualiteit a1 op zijn
‘X’ tijd achter is! Z0 snel gaat de ontwikkeling. Wie menen dat de

NK Ininstens op dit punt te ver gaat, zijn dus hopeloos conser-
Geheel in de lijn met de Opvattingen die helaas Ook bij kath°' vatieve lieden, die pastoraal begeleid dienen te Worden, als er
lieken beginnen door te dringen omtrent de homosexualiteit is tenminste Hog hoop is dat er iets Van te maken Valt
de ,,NieuWe Katechismus” voor alles zéér mild tegenover de ho-
mosexualiteit (I3. 453). Z0818 111 ZOV61e andere gevallen keuvelt Bovengenoemde, E, Schlebeeckx in de mgnd gelegde verklaring,
hij Om de Zeek heefl e1'1 Past e1" Wel VOOT OP de 1eZeI‘ ‘e Zeggeni kan niemand verwonderen die van zijn blad, het ,,Tijdschrift voor
volgens de constannte en ononderbroken opvatting der Katholieke Theologie" het gde nummer van de jaargang 1967 heeft ge-1eZen_
Kerk is homosexualiteit verboden en een zware zonde! Liever Daarjn komen drie artjkelen voor Qnder de gezamenlijke tite1
Worden de homosexuelen in bescherming genomen tegen hen die Vain ,,De vraag van de h0m0e1e medemens" (p_ 141_1'75)_ 1-Iet

hell eventueel liefdeloos en Zondel" begfip‘ Ve1"001"de1en; de h0II10- eerste: ,,De pastorale begeleiding van pedofielen en efebofielen”
sexueel wordt naar arts of zielzorger vervvezen en ten slotte leest (p_ 141-151) is van de hand van de Rotterdamse psychiater W_

men de Orakelsprellki "E11 moge hi1 Ontdekken dat ieder 1eVef1 J. Sengers en is de tekst van een voordracht die deze man op
8l"00'E is @1001" gevefl en Oflwaflgefl” (Wat dit te makefl hee met 21.1.’66 heeft uitgesproken voor de ,,Pastora1e Commissie van de
homosexualiteit moet de lezer raden; een prijsvraag is hier vve1- Kath Centrale Ver_ voor Geestelijke Volksgezondheid” (p. 141,
lieht OD Z1111 P1-%1t$)- 1 noot). De auteur vindt dat ,,h0m0fie1en”, d.i. mensen met homo-

Een moeilijkheid is dan nog de H. Schrift (over de leer der Kerk Se_Xue1e: aanleg’ deze aanleg’ Wanneer _Zij neg jong Zijn’ tot Ont-
. . wikkeling moeten kunnen brengen, en in het algemeen gesproken

wordt met geSprOken)' Daarom Volgen er Hog 7 regels m klemere er naar moeten kunnen leven. Daarom moet ook art. 248 bis vanletter, Waarin staat dat het feit ,,dat de H. Schrift zich zeer streng Wetb Str Vervallen Dit artikel 1uidt_ De

uitlaat Over genitaal homosexueel conact (Genesis .19’ ROm' 1.) derjarige ciie met een mincierjarige van hetzelfde geslacht, wiens
”niet Verkeerd begrepen (meet) WOrden”' De H' .Schnft ”dOeg dlt mivnderjarighedi hij kent of redelijker moet vermoeden, ontucht
met Om het fen aan de kaak t.e Stéllen dat Sommlge menser} ,e,Z.e pleegt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
afwijking buiten hun Schuld In Zlch ervaren (Wie heeft dlt Oolt ]9.I‘G1F1”’ Dokter Sengers meent: ,,Dit wetsartikel is in beginsel eengedacht? vdP1.). Het betreft het toegeven aan een tot mode ge- ' _

. . . . .. belernmering voor de gezonde volvvassenwording van alle homo-Worden homosexuele besmettlng, die Z1Ch ook verspreidt bl] Velen 1 h b__ d d _ d _ _ H ( 144) D _d

die zich eigenlijk wel tot het andere geslacht aangetrokken liljekinéav e Uzon er e neg mm enangen p’ ' ul e'
voelen”.

Het is duidelijkz de Nieuwe Katechismus”1aathetIna de homo- Het Zde artikel, ,,De pastorale praktijk” (p. 151-159) is van de

sexualiteit duidelijkzce veroordelen. Of het ,,zich streng uitlaten” hand Van Pater D17 5- B- F- Gottschalk MSF te Amsterdam’ d-19
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@5181" betfokken is bij het vopen-dell? We1‘1<”- OP 13- 155-157 haalt het Oude Testament geldt sniet meer voor ons, zegt hij; zo ja,
dele auteur Vijf ,,1"i¢h'¢1iJ"Y1»91’1” an die hij 31 eerdel" €ep1lb1i¢ee1“d dan zou men homosexuelen ter dood moeten brengen en dat wilt
had in de Pastorale Gids van het Pastoraal Instituut van de Ne- u mch met doen? (afgezien van het feit of de Wet van het Qude
deflandse Kel"kP1‘0Vif10ie (het PINK), 1956. Ik haal er het v01- Testament, die homosexualiteit verbiedt, nog voor ons geldt als
end-6 Hit 3811- H) E911 beide Da1"'EI1eY$, bevfedigende (lwmoele) wet van het OT, merk ik op dat een Wet, een verbod, kan blijven
Vfiendschap mag men 1100115 doen Verbreken; dit W01"d'E gezegd bestaan, 00k a1 verandert de strafmaat). En Wat S. Paulus be~
womdat 111911 tot OD <19 dag Van Vandaag Zie1Z01"8eI"$ Ontmoet die, treft: die heeft het alleen tegen de normalen die homosexuele
OP Straffe V311 Weigering Van '39 Sacramenten, d1‘-‘Z9 91$ menen te handelingen verrichten. Men kan toegeven dat de Apostel nog
moeten Stellen” (1109 bestaat het! VdP1-)- (1) ,,He'E lijkt C1115 8811- geen begrip had voor op schuldeloze vvijze bezeten of verkregen
bevelenswaardig de homoel te helpen een vaste vriendschaps- h0m05eXue1e neigjngen (die hjj evenmjn 315 Wjj VeI‘()()I‘deelt)_
relatie OP te b0'~1Wen” (in C Was gesteld dat het Slechts 9311 Wei- Maar men ka-n niet ontkennen dat hij een vernietigend oordeel
11159 homofielen 8939‘/611 is, Zich Van genitaal ¢°Y1ta¢t met aI1de- uitspreekt over alles die wetens en Willens, d.i. met v011e kennis
ren te Onthoudem en daarom geeft de raad Van d te d‘enken)- en geheel vrije vvil, homosexuele daden bedrijven: zij zullen het
e) ,,Bij de begeleiding van die homofiele vriendschappen welke Rijk Gods niet berven. De moeilijkheid (géén onmogelijkheid) zijn
een ware liefdesrelatie zijn, lijkt het mij belangrijk vooral aan- phcht te vdbrengen Ontslaat de mens nééit van dje'p1i(;h1;, met
dacht te schenken aan de tr°uW”- op het gebied der homosexualiteit en niet op enig ander. Wel kan

zij bij het beoordelen van de morele Waarde der daden, een ver-Het 3de artikel; Theo10gisch-anthropologische overwegingen ’ ,

over de homosexualiteit als menselijke bestaanswijze” (p. 159- Zachténde _en_dee1S’ maar noon helema? Zerigtsihuldlgine fa:
175 - h 1 -_ d Ed t chre al d t ee ande tor z1]n. PHI 1s de vaste leernder Katho 1e e er en za et loo) 1s ge ee 1n. eze e gees ges ven s e w re d h 1 t h
en is van de hand van drs. Th. C. J. Beemer, lector in de mo- steeds bhJVen' et ls een_ .b1JZo'n‘ er’ m_aar e_aaS _Symp Oma 1sc_

d d t het zelf let nod1 vlnden naar d1eraaltheologie te Nijmegen. Over ,,De ethische normering van de manco er auteurs’ a Z13 S H g
homosexualiteit" (p. 171) zegt deze auteur o.a. het volgende (p. leer te verwuzen‘
173-174). 1. Het homosexuele gedrag van de heterosexuele mens <X>%%
Kan men onnatuurlijk en verkeerd noemen, niet dat van de ho-
mosexuele mens. 2 .,,De zedevorming voor vvat betreft de hom0- __d 1 1 d d _ b
sexuele relaties zal op informele Wijze dienen te gebeuren, d.W.z. Een van de gwaar 13 _e_ Z13 en van ar 1 e en a S e n,e Oven“

d ' dat z1 vooral voor de onoordeelkunchge lezerst.‘ 1; t 1e'd It t ff" "'1 de d'e 1; <1 1 _ gemem e 15 ml ‘ 1’
me moi en 1 en 0 teen 0 (lime e cot 163,1 3 eienovei cit ahgg (en die telt het T.v.T. er 0ngetvv1Jfe1d ve1e,zoa1s elk t11dschr1ft) demene ze en en gewoon en Wor t opges e . . ,, e ges a e J e ' b_ d Al h
onthouding zal misschien v00r verscheidenen een Weg en een grenzennder mom 1te1t_Op Sexuee ge_ le ‘_7_erVagen' gaat __e

- b h e n-et als d em -uiste We of als dan alleen over hen d1e op onschu1d1ge vv13ze homosexueel z1]n,roeping zijn, maar z1j e 0 1 e g _] g 11 __ k
ideaal voor allen te Worden aangemerkt”. 4. ,,De hoop mag W0r- hoeveel an eren Zu en er met Zun (_1_1e %1C It Zu en Wusma gn

- - -- - f d‘ d d- sexuele vr1he1d d1e aan deze mensenden uitgesproken dat Juist 1n de ontploonng van een 11efdesre1a- O le Zen er meer e J 1 d
tie de verhouding tot de God van het heil zal opbloeien” (waar- “ford,” toegestaan €t€n Onrechte’ et Z13 n_Ogmaa S gezeg ) Voor

- - - - h If ullen 0 elsen. Als men art. 248 b1s van het W. v. S. zouom niet gesproken over ,,De h0m0seXua11te1t als nleuwe chr1ste- Zlc Z9 Z p __ _

"7 afschaffen, zou daarmee een hek van de dam z11n, waarover met
luke deugd ' Vdpl)‘ een kudde schapen, maar een horde rammen en bokken straf-
Tot dusver, dat is dus tot op de voorlaatste bladzijde van het feloos zou Worden losgelaten op onze samenleving, heel in het
drieluik, Was de leer der Kerk of der H. Schrift niet ter sprake bijzonder op onze jeugd. Welk verstandig mens, om miet te zeg-
gekomen. Lector Beemer herinnert zich dat die H. Schrift er nog gen vvelke Christen, kan dit gedogen!
is, maar dan niet als leidraad om van uit te gaan, maar als een Dat theorieén als verkondigd in het T.v.T. niet alleen daar een
hindernis die nog moet Worden genomen, hetgeen hij helaas op plaats vinden, maar doordringen tot de populaire ,,godsdiensti-
even ondeskundige als oppervlakkige manier doet. De Wet van ge” blaadjes kan men o.a. aantonen uit het februarinummer 1968
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van het blaadje ,,WIJ in Huvvelijk en Gezin” onder redactie van K R O
paters van de Congregatie der H.H. Harten, SS.CC.). Het is een
V185 nurnmertje, waarin o.a. een dokter Halewijn de vraag steltz
i,Wat is er dus gaande tussen mijn kind en z’n, partner, als zij
geslachtsverkeer hebben?” p. 33). Het lange antwoord luidt, kort (lngezonden)
gezegd: ,,Erotiek belooft geluk", en daarorn moet je als ouders
tevreden zijn, zo niet zelfs blij, dat je ongetrouwd kind j t - .. . . .

ner, 31 Zover iS_ ’ e ee Zondagavond, 10 maart, was de K.R.O. zo fl_ji'1gEVO6i|g, in een uit-
zending over actueie godsdienstige vraagstukken, bij monde van

In hetzelfde nummer Staat Ook O b - f . pater Schuurman en een hem ten dienste staand forum, de bui—

n g een me Van een lesblsch tenlandse gastarbeiders en de nederlandse ongehuwden ondermeisje (ter verklaring staat erbij: Lesbisch 1' fd ' h _
- - -- .e le e ls Omosexua één noemer samen te brengen met de homofieien.11te1t bl] vrouwen), met e k 1 k tt k

bekende moralist pater glpeeeessélécé glxniz? 5:21:21 Oginaliiré Het bedrijf van deze laatsiten werd uitdrukkelijk goedgepraat, on-
. . ,, . . .. der de toevoegin dat, voigens een dezer dagen in net Limburgseme1s]e een z1nnet]e: ,,Er wordt wel een b d k 1 k 9

S e en e 13 gevraagd gehouden congres, regelmatgi naderen tot het H. Saorament, voorof vvij (het lesbisch meisje en haar vriendin) ook 'nt' - k 1
-- 1 Pm Se sue< e h ikomen was toegestaanomgang met elkaar hebben. Daar kunnen W1] maar een antwoord en V0 ' , I . .

Naar mijn imening heeft het nut, wanneer daar een ander inzichtop geven. Ja, dat hebben Wij - zonder gewetensbezwaren; liefde d Id
' ' t er wor it esteen seksualltelt gaan samen” p. 48). De moraal van pater Spee is egenov 9 '

h‘ b" ' - " ' - - - , , - Om aiie mensen, aan wie een neiging ingeboren is, weike afwijkt1er 11 met. me1s]es dat moeten ]L1l11€ met doen en klnderen
, ’ van het normaie samen te vegen onder de groep, ‘hOmOfl6|6i'1 is,teeners en volvvassenen, volg dit voorbeeld niet na, tracht je te ’ _ _

beheersen ook als het moeilijk gaat wees ink doe je best bid Op Zlch’ een daad van gmte hefde]ooS'he'd'
en vraag de 1-1_ Maagd Om haar Véorspraak O: Wat een 0L'1der_’ Er ZI_]l'1 in de geschiedenis honderden mannen en vrouwen ge-
Wetse taal schrijf ik daar, maar ouderen herinneren zich die inog V‘/east’ die door sterke Wilsvorming en Zelfbeheersing er in ge-
wel), maar een veelvoud Van Woorden Op, p_ 148, Onder het hoofd slaagd zijn, hun afwijkende neiging te subiimeren in bijzondere
,,de m01~aa1 van dit verhaay’ en naanvaardingq Eén Zin emit naastenliefde, tot uiting gebracht in vormen van ziekenverzorging,
toont duidelijk de bedoeling van al de andere: ,,Ges1achte1ijke je.u9d'opVOe=ding’ WetenSChapS€b.e‘°efenin9 en OnderWUS'__ZU heb-
Onthouding kan Welljght voor Wemigen een Weg of roeping zijn; ben de mensheid gediend op velerlei, voortreffelijike wuzen.
zij behoeft niet 31$ enig juiste Weg of als enig ideaal te Worden Tientalien doen dit ook nog op de dag van vandaag. Hen door een

riesiter door middei van een katholiek geheten radio omroep tevoorgesteld” let welz het gaat hier over ,,homofie1en”; Beemer p ' ' ‘

vvordt bi' 1 tt 1"k h 1d laten toevoegen dat hun zelfbeheersing en geestes-tucht een slagJna e er 1;] aange aa ).
in de lucht zijn en een niutteloos gebaar, IS strgd met de hefde.

Het bovenstaande is op verzoek der redactie geschreven om de Voor wie ieest en om zich heen ziet, kan duidelijk zijn dat homo-
fiele, in veel gevailen, een so-haamteloze perversiteit is, die heter vveergegeven meningen te signaleren, als bewijs dat het 11' t" ' ' ' ~ le ' i d ' » d t heeft. De sohaole welke deze tegen-alleen het geloof 1s, dat 1n kathohek Nederland 1n het gedrang V°°ra| Pp _e Jeug gemun

Nijmegen, 12 april 1968
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komt, onder leiding vain ”the01Ogen" en in tijdschriftjes V001. het natuurlgkheid veroorzaakt, iichamelijk en geestelijk, heeft, dikwijis
huisgezin. vanaf de kinderjaren, aan de naasten onherstelbaar leed beriok-

kend. Hij, die de liefde en de vergeving en het begrijpen zeive
was, heeft de verschrikikelijke woorden gesproken: wie ergernis

J_ p_ M_ VAN DER PLOEG O_P_ geeft aan een van deze kleinen, voor hem zou het beter zijn, dait
‘hij met een moiensteen om de hals verdronken werd, in de diepte
der zee.

Jaap Uphoff
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S in Limburg veel funester. Onbegrijpelijk voor het lekenvolk is
daarenboven ’t feit, dat de Llmburgse parochlegeestehgkheld
onderling zelf niet meer zoveel groepsbewustzijn en standsfatsoen
kan opbrengen, zich met een collectieve openbare geste sportief

In een bespreking van dc Schaesbergse affaire heeft de V1.ij_ en collegiaal achter de beleidslijn van hun bisschop te posteren.

moedige commentator van ”De Tijd” de Rmrmondse bisschop ‘ De door bisschop Moors in deze pijnlijke kwestie uiteindelijk ge-als een onmachtig iemand gekwalificeerd. Wie zich echter over . 1 tmffen beleidsbelissing zelf, is geen onmachtige, doch integen_
de persoon Van bisschop Moors nauwkeurig Oriénteert en daartoe deel verblijdende daad. Op ontelbare manieren Werden immers
te mde gaat bij ‘liens °“d'St“diemakkers’ '°°nega’5 en "leer" de Limburgse katholieken in hun vertrouwen gesehokt door on-
linger‘, krijgt unaniem bet beeld getekend van een man die niet dermijnende activiteiten, welke door priesters met een toon vanalleen menige sport actief heeft beoefend, doch bovendien ook gezag Worden aangeprezen, doch die Volkomen in Strijd zijn met
steeds in alles een mens van oprecht fair-play blijkt te zijn. Die- het Symbolisch moment, Waamp zij eens hun handen in de han_
zelfde grondhouding is ook te proeven in de brief, die de Lim- den van een bisschop hebben ge1egd_
burgse priesters onlangs van hun bisschop hebben mogen ont-
Vangen, De vraag is daarom gewegtigd, of de Limburgse Q()rre§- Het woord van de diocesane bisschop, dat thans het zicht op de
pondent van ,,De Tijd” de vrijmoedige commentaarschrijver niet $00110 V01'11011d111g011 0P111011W 0110111, 15 V001‘ 1101? K01‘kV01k 0011
een volkomen vertekend beeld voorschotelt. Het is alom be- bevestiging die rust en zekerheid geeft Op loyale wiize heeft
kend, dat deze correspondent als intimus van de ontslagen pas- 11155011011 M0015 Z1311 Wijdingseed 361101111011 DQZB Verdediging V311
toor, de Schaesbergse pastorie vlijtig frequenteert. Het hoeft dus de geloofsschat is daarom een dead van manneliike trouw, die
geen betoog, dat de hoofdredactie van ,,De Tijd” de wel frappant 11005510 1'0$P00|i V01‘d10111-
eenzijdig-gekleurde Limburgse correspondentie met beslist meer De Limburgse correspondent De Tijd” duet goed
dlhgentle Op Waarheldsgehalte had moeten keuren‘ De lmussen voortaan een meer objectieve informatie naar zijn hoofdredactiebegane ernstige redactionele nalatigheid heeft een berichtgeving de hoofdstedelijke Nieuwezijds Voorburgwal te expediéren
tot gevolg gehad, welke onsmakellgk tendentieus aandoet. Hij daarbij zorgvuldig overdenken’ dat Limburg buiten bet
Met veel souplesse en uiterste tolerantie is bisschop Moors ex- 1‘3y011 3011305001? 110% 11101118‘ 3111101‘ 00111101 116011, W331‘ 0011 81001
pastoor Miedema tegemoet getreden, daarbij er steeds op bedacht, deel der nieuwere generae pertinent niet vvlgens het Miedema-
de gede naam van de bgtrgkkene op gene;-lei manjer te scha_ schema wenst te mareheren. Bij correcte sondering der situatie
den. In zijn tegenzetten heeftde gewezen pastoor van ’t Eikske Z31 d0Z0 001'1‘05I1011de111 11311 11111111011 V3515St911e11, 1131 111 1111? ge-
doelbewust een duidelijk andere methode toegepast. Enige Waar- W051? V001 j011g0 1110115011 V311 113110 11113 Z1111 11101 11015 1011, (131 '1dering daarvggr mag men hem besljsi; niet Onthoudem Ex_pas_ uitgerekend de Limburgse bisschop is, die bij herhaling een eigen
tom Miedema komt immers voor zijn 5151-evingen openlijk “it ' gezicht durft te tonen. Na reeds de doordrijvers van ontoelaat-

1 bare praktijken bij boetevieringen publiekelijk tot de orde ge-
Ja_mmer genoeg Yverd door hem niet tildlg mgezlenv ‘lat 1111 111 roepen te hebben, was het gewetensvolle optreden van bisschop
felt” S1a°ht°ffe" 15 van een g1'°°Pe1'i"g 1111111911 110 h°ge1‘e 111111‘ Moors op~de eerste zitting van het Nederlands Pastoraal Concilieburgse clerge, die hem wel als marionet naar voren schuift, doch Opnieuw een Gnverwacht eerlijk ge1uid_
zelf te laf is, zich uiterlijk waarneembaar tegen de bisschop op te
stellen. Dit laatste is in Limburg een publiek geheim. Bovendien 111 <18 1111 ingenvmen even Priesferliike als Waardige standp1mt-
wm-at de voormalige pastoor door zijn manier van opt!-eden bepaling tegenover een rebellerend pastoor en zijn achterban,
langzaamaan toch wel vrij ongevaarlijk. De 4'7 anonieme Miede- 100111 M011501g110111‘ M0015 Z1011 0011 111311 V311 101111331-
maatjes onder de diocesane clerus, die met hun stemmen deze
tragische figuur in de Pastorale Raad duwden, zijn voor de Kerk Venlo OTTO HERMANS
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I
Prlesterbeeld Wezen. En de apostel Thomas is niet te overtuigen als de anderen

hem zeggen: ,,Wij hebben de Heer gezien.” Hij moet het zelf zien,
eer hij gelooft. De leerlingen verlangden een vaste basis voor

Wij laten hieronder volgen de preek, gehouden door Mgr. hun geloof en aarzelden voordat zij de Waarheid van de verrij-
Moors bij de uitvaart van deken G. Stoot te Tegelen op 6 ZeI1i$ Wilden a81"1116meY1-
april 1963_ Het Waren volwassen mannen, die er zich rekenschap van gaven

dat het hier ghng om een gebeurtenis van enorme betekenis. Wij
mogen zeggen: om de grote gebeurtenis in heel de geschiedenis

Broeders en Zusters in de Heer, die hier zijt samengekomen om van de mensheid.
uitgeleide te doen aan deken Stoot, de eerste deken van Tegelen. Maar als zij tenslotte de Verrijzenis van Christus door vele be-
Wij gaarn hier afscheid nemen van een goed mens. wijzen bevestigd hebben gezien, wordt dat het centrale punt van
Samen willen vvij God danken voor het rijke leven dat Hij ons hun getuigenis. Die getuigenis heeft velen het leven gekost. Zij
in de persoon van de overledene heeft gegeven. Dit dankbaar aarzelden niet meer, Want zij Wisten dat heel ons geloof steunt
gebed moge een troost zijn voor zijn familieleden en vele vrien- op de verrijzenis. Paulus zegt het met duidelijke Woorden; AIS
den die treuren om zijn heengaan. Christus niet is verrezen, is omze prediking zonder inhoud en uw
Omdat Wij weten naar het WO0I'd van de Schrift, dat God ook geloof zonder grond; dan is uvv geloof waardeloos.
van zijn trouvve dienaar verarntwoording vraagt, willen Wij hem Gns geloof steunt Waarlijk op een goede grondslag. Maar toch,
aanbevelen in Gods liefde en barmhartigheid. het blijft een geloven. Dat zal het ook moeten zijn. Want ge-
Wij gaan dit doen door deze viering van het offer van zijn Zoon, loven is de akte, die Christus van ieder gevraagd heeft. Aan het
die door zijn dood ons het leven heeft geschonken in eeuwig- geloof heeft Hij zijn vveldaden verbonden.
heid. Wij kennen de voorbeeldenz d‘e zieke vrouw, de honderdman met
In dit geloof heeft deze mens, die mu bij deze viering de ereplaats zijm. zieke knecht, de blinde langs de Weg.
onder ons inneemt, zijn leven aan de Heer teruggegeven. Ook in ons zal het geloof in Christus het laatste antwoord zijn
In dat geloof bidden Wij dat hij bij de Heer moge leven in op alle mysterie. Op het mysterie van Christus’ Verrijzenis. Op
eeuwigheid. het mysterie van onze verrijzenis.
In zijn brief aan de inwoners van Korinthe, Waarvacn U in de
eerste lezing een gedeelte gehoord hebt, schrijft St. Paulusz Het is voor een mens een zegen en steun in zijn leven, een diep-
,,Broeders, ik ga U een mysterie verkondigen. Wij zullen allen gelovig medemens te mogen ontmoeten.
verrijzen." Deken Stoot was een diepgelovig mens. Een man van‘ gebed. Een
Het blijft voor ons mensen een mysterie, hoe onze Weg van de man, die Wist en beleefde, dat een religieus leven, een leven van
dood leidt naar het leven. Zoals ook Christus’ Verrijzenis voor gebed vereist is voor een vertrouwvol geloof en een echte liefde
ons een mysterie is. Er is een inmig verband tussen Christus’ ; tot G-od en tot de mensen. Hij Was ervan overtuigd, dat het gees-
Verrijzenis en onze verrijzenis. De Geest, die Christus deed ver- g telijk leven de bron is van een vruchtbaar apostolaat. Hij wist,
rijzen, zal ook allen, die met Christus verbonden zijn, glorievol dat roeping tot de bijzondere dienst van God een onvoorWaar-
uit de dood d'0en opstaan.

‘ delijke, onbeperkte bereidheid eist tot alles, Waarvoor God de
In deze vastentijd, in deze 40-dagentijd, leven Wij naar het jaar- door Hem geroepene kan of wil gebruiken.
lijks herdenkingsfeest van Christus’ Verrijzenis toe. Zijn innerlijke overtuiging en zijn trouw aan zijn opdracht deden
Wij zullen weer de verhalen horen en overwegen van twijfel bij hem zijn mening onomvvonden geven. Menigeen kan dit vvel eens
Christus’ leerlingen. Zij Waren dntgoocheld en voelden zich het ervaren hebben als een uitspraak, die op a1 te stellige toon Werd
veiligst achter gesloten deuren. Het verhaal der vrouwen Wordt uitgesproken. Maar zij zouden zich deerlijk vergist hebben als
door de apostelen afwerend. ontvangen, als ijdel gepraat afge- zij gedacht zouden hebben, dat zijn beslistheid voortkwam uit

een zekere hardheid.
34
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Zoals bij velen van zijn gewestgenoten het geval is, viel het hem INGEZONDEN
niet gemakkelijk zijn eigen innerlijk bloot te geven. Het viel hem
niet gemakkelijk van zijn lichamelijk lijden, van zijn Worstelen
om de juiste weg te vinden in deze tijd te laten blijken. Zijn uit-
spraken kunnen wel eens apodictisch geklonken hebben. , - ,
Zij, die hem meer van nabij kenden, Weten dat hij een man was
met een zeer goed hart. Dat hebben de zieken en bejaarden
ondervonden. Dat Weten zij, die bij de leiding die zij van hem "

mochten ontvangen zoveel begrip en diep christelijk medeleven
mochten ondervinden.
De ingevvijden weten hoe het ook voor hem een serieus en soms
zwaardrukkend probleem was, hoe hij trouw aan zijn geloof, Als Wij 0‘/'91‘ 01’11"1l5t of be“/egillg in de litllrgie $P1‘eke1'1 is het
trouw aan de leiding der Kerk verantwoord tegemoet kon ko- gewenst eerst vast te stellen, wat onder liturgie Wordt verstaan.
men aan de vragen, die met een berggp op de groej nag-11' de T012 1'11]. 1308 WHS liturgie E611 verzarnelbegrip V3.11 vasgestelde gods-
nieuwe tijd aan hem gesteld werden. Zijn verantvvoordelijkheid dienstige handelingen, die bij de Opeflbare goddiénst 01001‘ de
315 leider nam hij zeer e1~n5tjg_ priester Werden verricht. Van oudsher streefde men “naar een

En deze verantwoordelijkheid accepteerde hij in volle p1ichts- zekere eenheid in de vorm van de openbare eredienst. Kerkver-
betrachting. gaderingen en vooral de pausen gaven daartoe de nodige instruc-
Hij erkende ten volle de christelijke betekenis van het offer in ‘ies, EH het C011¢i1i9 V811 Tfente heeft uit51ui'Ee11d de P8115 het
het 1even_ recht toegekend bepalingen voor de liturgie voor te schrijven.
Van deze man, een diep gelovig priester, een man van gebed In zijn encycliek ,,Immorta1e Dei” heeft Paus Leo XIII met de

met een groot Godsvertrouwen, een man van God en van de allergrootste nadruk gewezen Op de plicht van gehoorzaamheid
mensen die hem vverden toevertrouvvd, een priester die zich tegenover het staatsgezag en oproerigheid daartegen in zeer ster-
dienstbaar wist aan de leiding van de Kerk en aan de hem t0e- ke bewoordingen gelaakt A15 men de katholieke Opvattillg Om-
vertrouwde taak, van deze priester mogen Wij zeggen: Gods ze- trent het bovennatuurlijk karakter van Gods Kerk, van deze
gen rust Op dit1even_ zending, leer en werken huldigt, dan is zeker staatsgezag van
Wij zijn dankbaar voor dit leven en Werken voor en onder ons. lager orde dan kerkelijk gezag. Men dient dus vanzelfsprekend
l\/Iaar onze dankbaarheid zou niet diep genoemd mogen Worden, p1“ieS1le1‘S te Wiilen OP <19 Plicht Van gehooflamheid tegenovel“ het
als ze niet verbonden is met het voormemen ons te richten naar hoogste kerkelijk gezag en moet hen zelfs beschuldigen van op-
zijn priesterlijk voorbeeld dat wij in dankbare Waardering ge- ‘ roerigheid daartegen, als zij op eigen gezag steeds maar ver-
denken. anderingen brengen in vastgestelde liturgische vormen. Pasto-

res, die zich van de bestaande bepalingen, door het Wettig ker-
Gerard Pierre Antoine Hubert Stoot, Wij bidden dat de Engelen kelijk gezag vastgesteld, niets aantrekken, kunnen gelijkgesteld
U naar het paradijs geleiden; dat de martelaren U bij uw aan- Worden met rebellen en kunnen zich niet beroepen op beW0gen-
komst opnemen en voeren naar de heilige stad Jerusalem. Dat heid Of heilig ongeduld.
het koor der engelen U opneemt en dat Gij met Lazarus na uw
arbeidzaam leven, God en de mensen gewijd, moogt delen in de Ook voor geen enkel staatsgezag zijn dergelijke praatjes
Verrijzenis van de Heer. aanvaardbaar. Immers: nog steeds geldt, dat het gezag is: een

bevoegdheid enerzijds en een gehoorzaamheidsplicht aan de
andere zijde. Laten We niet verwarren het gezag zelf en de be- @ stuursmaatregelen van het gezag en de wijze, waarop deze tot
stand komen. Imrners het menselijk staatsgezag heeft steeds sa-
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mengewerkt met raadgevers, en de verordeningen en wetten k0- O

men altijd tot stand na uitvoerige Werkzaamheden van ambtena-
ren en bepaalde colleges. Dit geldt ook voor het kerkelijk gezag,
en geen enkele gezagsopvatting geeft gezag aan pastorale con-
cilies, diocesane raden enz., en evenmin kan aan allerlei dialogen
en geSprekSgrOepe1_1_geZag Worden toegekend Ik geloof met’ dat De Bisschoppen van Nederland gaven het volgende communique
het in het Werke11Jk belang van de gelovigen is, dat nu elke um
geestelijke op zijn eigen houtje liturgie gaat plegen, en als men
nu een volslagen wanorde toelaat uit de overweging, dat de goede
elementen een kans moeten krijgen, dan zal het totaal onder- Dezer dagen zzjn door de N.V. Gooi en Sticht teksten
mijnde gezag straks niet in staat zijn zelfs het objectief goede verspreid voor cle liturgische diensten van de laatste dd-
of gewenste te bevestigen. Er Worden nieuwe vormen in de 1itur- gen van, de Goede Week, afkomstig van de Werkgroep
gie ingevoerd zonder motivering (zoals vicaris Thuis zegt in het voor volksliturgie Amsterdam. Voor de betreffende uit-
Bisdomblad van het bisdom ’s-Hertogenbosch) en daarmee is gaven is geen goedlceuring van de Bisschoppen gevraagd.
een dergelijke vernieuvving vanzelf veroordeeld. En als vernieu- Zoals andere uitgaven van de Werkgroep bléjft Ooh dezg
Wigen in de liturgie W01‘deY1 iI1geV0e1"d met gI‘0ePe1’1 V311 ge- uitgave geheel voor rekening van de samenstellers. Ooh
lovigen is dat instrijd met de opvattingen van het Concilie van de Nederlandse Commissie voor Limrgie heeft met deze
Trente. Laten we goed begrijpen, dat aan de pluriformiteit in de uitga/ye geen bemoeienis gehad,
liturgie grenzen zijn gesteld. Als de vastgestelde woorden van het Met name hebben we er bgzwaar tegen dat de gang”, met
1181118 d0°P$e1 niet W01"de1"1 gebfuikt is het d00P$e1 011891518 HEP instellingsverhaal en consecratie-woorden niet door de
zelfde geldt Voor de consecratie, en van een gezonde p'1urif0rmi- priester, maar door alle aanwezigen word; ggzegd (reSp_
teit is geen sprake, als elke priester meent te kunnen doen Wat gez0nggn)_ Di; overdekken van het ambtelijk ljriestefa.
hem goed dunkf met <16 Vastgestelde ¢aI10Il- Dat i5 immers 0P schap zal verwarrend werken, oak als niet bedoeld wordt
dOOdZOI1d6' verboden. In C16 vroegere tijd werd dOO1‘ d8 I'I1OI'88.1- bepaalde Qpvattinggn Qvgr hgt prigstgrsghap jg P7-011149-

theologie aan de gelovige in de heilige mis een pluriformiteit in ver@n_
zijn godsdienstige beleving toegestaan. Thans word’; hem één
bepaalde wijze van misviering opgedrongen, zodat er geen ogen- UtreCht= 22 mad” 1968'
blik meer overblijft Voor een persoonlijk gebed of devotie. Ik
noemde a1 de term ongemotiveerde vernieuwing, en het schijnt DE BISSCHQPPEN AAN NEDERLAND
de vernieuvvers nog niet duidelijk te zijn, dat met de vernieuwing
de mensen niet naar de kerk Worden teruggebracht, maar door
de vernieuwing uit de kerk Worden gedreven.

Deze officiéle Waarschuwing van ,,De Bisschoppen van Neder-
DR‘ R‘ BAHLMANN land” werd nadien echter, weinig elegant, doorkruist door Bis-

schop Zwartkruis, die zijn bezwaren tegen de illegale liturgische
16 februari 1968 teksten introk en zich beperkte tot een verzoek de c0nsecratie-

’ Woorden niet luidop mee te laten zeggen of zingen door het
kerkvolk.

. . . . Jammer dat hij daarrnee apert sanctie gaf aan teksten die bui-
(door redactw een wemlg mgekort) ten de bisschoppen om en zonder goedkeuring van de Neder-

landse commissie voor liturgie aan de gelovigen Worden 0pge-
drongen,
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PaasbiechtPriesterwijding in tekst van Oosterhuis

Nederland heeft weer een primeur. Zaterdag 20 april heeft de i Sedert M51“ Bekkers te k’§{‘“en gaf’ dat in gemeenschappeléjlfe
bisschop van Haarlem, mgr. drs. Th. Zwartkruis, in de St. Lucas- ' bfwtevielfllngen de Zondefl 00_k Vergeven W01"den en dat de pr1ve-

kerk van Osdorp aan twaalf fraters Jezuieten de H. PriesterWij- , blechtjoor het tar commume gaan alleén n°‘5,‘%g was mdlen men

ding toegediend. De gebruikte liturgie, het werk van de dichter een Z681" Zware zonde had. begaan - zo1et_s bljvoorbeeld als een

Huub Oosterhuis’ was na ampel overleg door de bisschop gOed_ moord met voorbedachte rade - 1s de blecht-praktlgk snel af-

gekeurd. Zij verschilde aanmerkelijk van de traditionelez inhou- gen-Omen‘

delijk, structureel en in het taalgebruik. Wat de inhoud betreft, _

de teksten Waren gedeeltelijk oorspronkelijk en gedeeltelijk ge- Van Vers'_:h111ende Zuden bencht men Ons; dat Over de ”paas_
inspireerd en gebaseerd Op het Dude rituale biecht” met meer gesproken ‘vverd en dat zonder meer verkon-

Aldus lezen Wij in De Tijd van 22 april. digd Werd, dat men door het b1Jwonen van de gemeenschappehgke

boete-viering vergeving van zonden verkreeg (zonder dat over

De hedjes en gedichten van deze priester Z1]-n erg "in", te in wel te biechten zéér zware zonden nog gesproken werd).

naar velerlei smaak. Het gevaar bestaat, dat dergelijke mensen .. .

door hun succes verblind telkens naarnieuwe toppen” streven Aldus be1“O0ft men de gelovlgen van de bevr‘1Jd1ng vvelke de per-

A ” ' soonlijke schuldbelijdenis met zich brengt en die ook door tal-

Wij noteren enkele uitspraken van de priester Oosterhuis, Welke dike niet"kathOheken als een greet goed Werd gewaardeerd
niet 10s gezien kunnen Worden van bovenstaande gebeurtenis:

,,Ik ken het vak liturgie niet; dat Wil ik niet kennen.” (De Tijd _

van 31.3.1967).

,,Er wordt achter de feiten aangelopen en dat dwingt de pries-
ters (let wel DE priesters. Red. C.) hun eigen gang te gaan.”
,,Ik ben rooms-katholiek priester en ik heb er niets op tegen dat
Rome centraal functioneert als een soort communicatietop, als
verbinding tussen de plaatselijke kerken, maar ik betwijfel of ze

als zodanig wel kunnen bestaan. De bisschoppen hier proberen
terecht de zaak bij elkaar te houden, maar je krijgt de indruk,
dat ze elkaar niet bemoedigen, dat ze onderling de paniek voe-
den, niet eens deskundig zijn en toch een oordeel moeten vormen”.

Relativeert Oosterhuis zélf niet héél erg de waarde van de bo-
venvermelde ,,goedkeuring” door de Bisschop?
En kan hij het dan kwalijk nemen, als ook anderen Wat huiverig
staan ten opzichte van Oosterhuis’ liturgisch-illegale priester-
Wijdings-teksten?

40 41



devols over lezen in: Het Wereldprotestantisrne” van D1“- W- H-Een teken aan de wand van de Pol. Ik citeer hier Wat daarover geschreven is op nag. 283-

De gestelde vraag in die enquéte dwmgt ons tot deze stelhngname
- ' aar veel vvaar-en ook tot een ernst1ge waarschuvvmg. Men kan d

Het Instifuut voor de toegepaste sieciologie te Ni_jmegen.houdt De tmoiek het protestant”-sme is hierin gelegen,een enquete onder alle prlesters, dlakens en subdlakens 1n Ne- Eat temjijl de Reformatie het tegemwer de Katholiehederland, d1e wordt Lutgevoerd 1n opdracht van het Pastoraal Kehc het absoluut gezag van Gods Woord meendeInstituut van de Nederlandse Kerkprovincie. gedurende meer dun een eeuw lungte moe en p ,

in praktisch alle grote protestantse vollcslcerken doorIn de enquéte Worden 0.a. 85 vragen gesteld over het celibaat . dd I--k uyoords” zondagvan de_priester. Ook ‘nog ve1_e andere, heel belangrnke vragen, Z25Ziigijgndilizziitzijiagze cigrisfgiljke geloofsinhoudmaar d1e over het cehbaat z1]n toch wel het grootst 1n aantal. werd Ontkend en bestredecnl; waardolorzin de haracogdvzz
- ' ' t oon panToch begrijp ik de opzet van de enquéte niet erg goed, Want op %u;?en(iiZThZirg:Ulg;)£l;nwemgLjyrlijlezrfwnd en uitgeroeid.het eind van de grote vragen-massa Worden enkele kernvragen I: lggzats de kerk, waartoe zij behoorden’ te verb-gesteld, W38.-I‘V3.1’1 een alles ovenheersend is, Waarvan het bestaan P zi. hun geloof in de Godmensg Christus, had-van het chrlstendom, of het met-bestaan afhankeluk 1s, n.1. de den» 0 rlmen] predikers het modermsme

vraag aan de priesters of zij geloven in de waarachti verrezen en W _ _ ’. - _- g hun osztze Ln de kerk gebrulkt om het gf-3100f te be \

_ - PGod mens. Jezus Chnstus.
strijden, zonder dat de pryotestante lcerlcen tegen deze

. .
' ' sen waren .De beantwoordmg van deze vraag 1s al de eeuwen door de cen- “mane Opgewastrale geloofsgedachte van het christendom geweest. Men kan

toch niet ontkennen dat a1 die eeuwen de christenen in deze ge- .. . » 9 I (1 crisis die1 1; d t gaan beleven. s e ,loofszekerheid geleefd hebben van af de Apostelen tot in 1968:
11;/[?Eetent:;;J_;1nl:$15t1¥111(;1(;e€131a1as 1&2; moeten doormaken geen hardegrote heiligen en kleine heiligen, grote en kleine zondaars, Pausen 1e Kg; (ms? Moetén Wij g’aan beleven dat priesters’ die niet meeren bisschoppen, geleerden en eenvoudigen en onder hen vooral lesg dheid chrigtus geloven les geven op de scholen, aandie miljarden eenvoudige mensen, die zich door al de rnoei1ijk- Lnt eltioar de preekstoel-_;

heden van het leven heen wisten te Worstelen door de ge1oofs- e a
zekerheid van de aan het kruis doodgemartelde God-mens, Jezus

~ ' 1; '5 d‘Christus, Die waarachtig verrezen is. Nog eens; 'de gestelde vraag vian de e’::1{L;<;’£Zi1Wé1gg€V:1:1?° 19

vraag. En 1s de vraag zelf fee S geen
Dat is de belijdenis der Christenen door de eeuwen. Maar dan
roept de enquéte twee vragen bij rnij op.

H. J. VAN DER VELDT O.F.M.Is de enquéte Wel goed gesteld? Venlo

Moet er dan niet eerst een enquéte gehouden Worden over het
geloof van de priesters in de waarachtige godheid van de ver-
rezen Christus? Zij, die dit geloof belijden kunnen hun oordeel
geven over de vraag of het celibaat zinvol is of niet. De anderen Qhebben geen recht daarin mee te praten.

\r’
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alleen zijn eigen existentialistisch gekleurde wijsbegeerte door-
99 ” slaggevenziz Het ~kerke1ijk gezag telt niet mee. Men leze ver<’:'ier:

. . Mogeluk 1s IIL de ogen van de ,,opz1eners van het geloof , de

De sacramental Zijn er voor de mensen. Dat is een oud beginsel knooppunten van broederlijke trouw die de bisschoppen mogen
Van gezonde godgeleerdheid. Toegepast op de Eucharistie houdt zijn, a1 Wat hier geschreven staat niets meer dan ketterij en

dit in, dat de Eucharistie niet om zichzelf mag Worden gevierd, vragen zij zich verontrust af: waar b11Jven W1], als zelfs onze
'1 -

, .. .maar om w1-1e van de mensen, die er aan deelnemen die er pnesters aldus denken en spreken. Bhyft dan niet Waar, dat een
nieuwe kracht en nieuwe bereidheid in op moeten doen, om zjch ketter slechts een slecht theoreticus is en dat men hem moet be-
gr: tjoietten vgor Qhristus, voor het Rijk van God en voor elkaar. Oordelen naar zijn daden, zoals de liturgie beoordeeld moet wor-

llllet e mlnste reden bestaan Om tegen het artikel van den naar het dienstbetoon, dat eraan voorafging en dat erop
eger-aa moezemer Fred Keesen 1n De Bazuin van 14 april te volgt. zoals bij de Heer, die in die bewuste nacht de zijnen heeft

grotesteren, WaI1I1€‘€I‘“d8.3.I‘-ill alleen deze katholieke opvatting met lief gehad tot het uiterste.”
lzondere nadrukkehlkhéld naar voren vverd gebracht_ Maar de Een ketter is een slecht theoreticus. Goed! Als deze aa1moeze~

aalmoezeniel" gaat Zijrl b0ekje te buiten door verkeerde ste11in- nier zich bewust is een‘ slecht theoreticus te zijn dient hij naar
gen uit te bazuinen. Volgens onze mening vervalt hij niet alleen onze mening te zwijgen en dient een zichzelf respecterende re-
irll dwalende ,,_VI‘ijZinnigheid” - kan er echte vrijzinnigheid zijn dactie zijn theorieén niet op te nemen. Ook het uitdragen van
a.$WF=1arhe1d geweld vvordt aangedaan? - maar 00k in onzin- slechte theorieén is een daad. Zolang de vvaarheid nog Waarde

mg eld 315 1113 C16 katholleke leer duidelijk afwijst en toch zijn heeft is het zelfs een daad van grote betekenis. Zolang de katho-

aalmoezeniersfunctie Wil blijven bekledelm i lieke Kerk nog Kerk W11 zijn», hebben de kerkelijke gezagsdra-
De lezer oordele zelf. Onder het hoofd ,,Priesterschap een be- gers de plicht om slechte theoretici, die - vvetend dat 213 als

Schermd bemep?” Schlfijft Keesent ,,De vragen, die bij vele men- theoretici slecht zijn - toch als zodamg w111en optreden, het zWij-
se "Wn Zguden 1‘1JZen,_wanneer allen de zogenaamde consecratjg-_ gen op te leggen.

oor en zouden ultspreken, en allen hun brood zouden reiken Zoals alle dwalenden verkondigt aalmoezenier Keesen natuu1"-

met de Woordeni neemt en eet, dit is mijn lichaam voor U die lijk een waarheid en dat stuk Waarheid is kostbaar. Het gaat 1n

vragen zijn niet de vragen van de eerlijke christelijke ervaiing, de eucharistische viering om de bedoeling, die Christus zelf heeft

doch meer de Vragen, die 0pk0II1en, omdat vvij in vroeger dagen gehad met de instelling van dit sacrament. W1e de eucharistie
aonder mense11Jl? invoelen antwoorden hebben meegekregen, die bijwoont zonder dat hij op die bedoeling ingaat heeft geen vrucht

3; I-)L:;re ?bZtract1_e
Waren scheef gegroeid. Vreemd, al die vragen van dit sacrament. Als hij de eucharistie bijwoont met een men-

1e s a an met gelciig geconsacreerd Was, of je als leek de taliteit, die in strijd is met de bedoeling van Christus ,,eet en

°an°n mag Zeggefl Of met. Geldig is Wat menselijk functioneert drinkt hij zich het oordeel” zoals St. Paulus het me’; frappante
in het kader van liefde tussen God en de mensen en tussen de ‘ duidelijkheid uitdrukte.
mensen onderlmg. A1 het andere is ongeldig en mag niet meer,” Maar juist die uitdrukking van de apostel Wijst ons op de feite-
Deze woorden rnaken duidelijk, dat deze legeraalmoezenier Zjch lijkheid. Het gaat irnmers niet alleen om de bedoeling, maar ook
volledig heeft heengezet over de vraag, of er in de Eucharistje om de feiten. De bedoeling moet uit de feiten Worden afgelezen.
H1 dan niet een Werkelijke verandering plaats vindt waardoor Wij moeten de mensen respecteren omdat Z13 in feite mensen z1Jn,

Christus onder de gedaanten van brood en Wijn teéenwoordig en als zodanig deel hebben aan de menselijke waardigheid. Di
komt op een speciale Wijze die Wij niet precies kunnen omsch1~ij- bedoeling van God gaat terug op het feit, dat God de mens als

Ziirllé lieair dle 1;!‘ ieder geval duideiijk anders is dan zijn spe- menselijke persoon schept en niet anders. Wij moeten Christus
§fI;:?|7-\;0i>‘j‘Ve1ghi1d, wanneer b13v. Gods_W0ord verkondigd als Godmens aankiidden‘, omdat in feite Qodmens is. Wij ge-

1 e 0 meer mensen samen bidden in zijn naam_ loven in de V€I‘I'1]Z61'11S omdat Christus in feite 1s verrezen. God

001’ Prlester Keesen geldt alleen de vraag of met de Eucharis- had ons zonder menswording knnnen verlossen. Hij had niet
tle bereikt Wordt Waarvoor zij is ingesteld. Daarbij is duidelijk hoeven te sterven aan het kruis. In feite deed H13 het. Z0 1s het
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ook bij de Eucharistie. Wij geloven op katholieke vvijze aan de Dr,eucharistie, omdat Christus het naar katholieke opvatting in
feite zo heeft geregeld, dat hij het priesterschap heeft ingesteld,
niet ,,a1s beschermd beroep” - zeker niet als een beroep. - maar R dewond en haar bezvvaaf...als een vvijding, waardoor hij bepaalde mensen uitkiest tot zijn T0?" DP Terruwe narigheid 5'“ Ongiiggerd in bu de u](tra_
- -- - ~ bnef (tegen haar wens) wer gepu Imstrurnenten om zo persoonink met Godheid en Mensheid op .. haar raC1htlg€ boekje Deeen voor ons ondoorgrondehgke wnze onder de gedaanten van progressleven. Na hei vei'sch|Jnen vsn S)
brood en Wijn tegenwoordig te komen, een wijze die beslist an- liefde bouwt een _w0n|ng , (Romen f0etr;|?'r13\f;e‘] X/Jele

ders is dan bijv. de wijze Waarop hij Werkelijk tegenvvoordig is Qratie in Ciel? k"'n9en- Hear _9r°’F_e ct)L’}l1't hzicht ekomen dat debij de verkondiging van het woord of waar twee of meer in zijm in haar praktnk als zennwarts IS‘ zu ’]tO ekiuken gist D1“:

naam bidden. Hoe de priesters in de praktijk leven is een tvveede leer der Kerk over antloonceiptnone e c§>ra inc Diarom I-S

vraag, maar dat Christus de H. Eucharistie op deze wijze in- natuurlnk ontzaglnk tl'adItI0nee| en W e"We S-

stelde behoort tot de katholieke leer. 99‘/On_'?'St' , . |k oordee] aan
| een ,Feitelijkheid en bedoeling grijpen in elkander. De priester staat H0pe|n_l_< trekt Dr.‘ Tenmljwelzncnq n\Le;av:i‘dvan zu

in dienst van Christus, die door de Eucharistieviering alle ge- Want ZU Zoekt pnmaw e eve S h' k..k O de huwem-kS_lovigen oproept tot inniger deelnarne aan zijn Offer, aan zijn lk wil ‘het deze keer rnet hebhen over aanb Ut Npu

liefdegezindheid ten opzichte Van de Vader en de medemensen_ liefde, miaar op het pnester znn en het o'er aal.
Door zijn speciale tegenwoordigheid onderstreept Christus juist, baat op de ]i_jSt van de p’l'l€S’E6'f§HqU€(;E€ |s gspkaien, J

Op hoe hoge prijs Hij het stelt, Cm wij ingaan Op zijn bedoeling. goed en a0¢ueeI_ Terruwe s opmie na er iii e IJ _CAh.aan

Z0 is ook deze feitelijke wijze van eucharistieviering van bete- Zij gaat ervan ult, dat de pnestelr ‘IS ggewu 011 Z1

kenis. Daarin erkennen wij trouwens, dat alles van Christus uit- der mensen te 9§>ven, 'zono|_erV;=1|<;|i1:;|e]l’§§gZ(<;>fe h<En;Nerke|Uk
gtazic, niet van onszelf, die het heel anders zouden hebben inge- \é:<;;t9::OE]0deed rlillgjggilr 13i:U}1:em
s e .

' , ,Uiteindelijk gaat het om de vraag, hoe Christus het heeft ge- moet het echiter niet al|een_ goes! Fnenen ,|m;a" bjehhoawregoié Earn
wild. Wat God. heeft ingesteld heeft geen mens te vvijzigen. Meent Telilk te Wezen anders berekc hU_ met Y_ee ‘h aus]1lko‘h .dde heer Fred Keesen zich om deze feitelijkheid niet te hoeven schitterend voorbeeld van d1e_pr1esteri|Jl§je arte U el t.e

bekommeren en deze zelfs te moeten ontkennen, dan is dit in De priester behoorileen Ifunctlonelelhef e voog alien uhtstrekkeni
eerste instantie een beslissing, die hij persoonlijk moet verant- maar zijn "persoon*lu_keI hefde kan ZlCh met _to a enfester
Woorden, een gewetenskvvestie voor hemzelf. In tweede instantie in dezelfde mate‘ D'e ‘S een _\_men€!SChap' met -a-S p In Wouwenlegt vooral zijn behoefte om voor dergelijke opvattingen Openlijk , als mens. Ook een persoonlnike hefde tot meleshe
propaganda te maken zowel aan hem als aan de redactie, bij moet gewoon zijn voor een p_r|esIter_a|‘sHhn'ps>_/0 1:0 Eon een»

wie hij gastvrijheid vraagt, als ook aan de bisschoppen, onder sexueel VOIV‘/assen en evenwlchtlg; IS hU.d]t met an a Jwier gezag hij staat, telkens andere genuanceerde verplichtingen zuivere liefde voor het andere geslachi Eletlfaan.
op. Vrijheid heeft nu eenrnaal iets met vvaarheid en met vvaar- t Hi] is melt znn gevoel nog the-veel op z|c. ze hgelot evaar-var;
achtigheid te maken. Ook a1 dient rekening gehouden te Worden Terruwe mag dan ook scnrnven; Daann so U1 e gh

. . . ' riesters, van wie et gevoemet echte verdraagzaamheid, deze verdraagzaamheld e1st ge- Zuike Vnendschappen voor Z?‘/e_]e p .

- -
. I d tt t F6zonde verhoudingen Wil hij opvattingen verkondigen, die v01- onontploold IS gebleven en bn w|e dan het geve ( 8 Qt _ZU:f;at

gens vaststaande katholieke leer duidelijk verkeerd zijn dan moet te‘deFhe|dsu|t1ngenIwaann _men met iltchzelf zoe t nog nle 1

naar ons inzicht een legeraalmoezenier de moed hebben de c0n- 13) langs $e_XUa_]'te't_een _P“tWe9 ZOe_ 7 l . d m,i-sequentles te trekken. hoe dierbaar hem zijn aalmoezeniers- Waar schullt hner elgenlnk de _moe|lUkhe1dI. Meesta In e 0 JD
. .a.functie blijkbaar ook is, en hoe pijnlijk derhalve ook de conse- he1d_ van het gevoelsleven en |n de remmmgen van vroeier (0

quenties TH_ STELTENPOOL semmane). Dlt alles hangt nauw samen met de vraag an een
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priester het celibaat aan? Terruwe beperkt zich tot ‘haar kundig-
heid, nameiijk ole ’psychische’ en vraagt zich af: Kan een priester Thomas’
het ceiibaat psych-iscih aan?
Haar anitwoord luidt: Wanneer gevoei en rede harmonisoh zijn
ontwikkeid, dus de priester een -psycihisch evenwicht heeft ge- ‘
vonden, dan kan het, maar anders niet: "Bij psychisch n-iet normaie en
mensen, met name bij mensen bij wie het gevoelsleven de nor-
male ondergeschiktheid aan de rede mist, is dit niet het gevai.
Deze zulien inderaad ‘het celibaat moeilijk kunnen houden, zomin ' '
als zij ide huwelijkstrouw goed kunnen bewaren. We denken bv. lldlers
aan mensen met een psychopathische aan|eg". Zuike mensen
moet men niet wijden.
Hetzeifde geidt van personen die nog niet tot psychische vo|was~
senheid zijn gekomen: "Dan zijn zij eigenlijk niet in staat een zo
ingrijpende besiissing voor het Ieven te nemen. Als zij dan het Toen destijds de beroemde en nog meer beruchte engevreesde
celibaat aanvaarden, gaan zij ieven in een staat, waartoe zij psy- fi10$00f, pfoi Bollarl-d, gastvoordrachten in Delft kwam geVen7
chisch niet gerijpt zijn. Het behoeft geen betoog, dat dit psychisch zei de hooggeleerde iegen het kringetje studenten dat hem ont-
ondoenlijk is en op een mislukking moet uitiopen". Dit geldt ook ving, snuivende van strijdlustz ,,Ik zal die Wiskunde-proffen van
voor personen, die in heit priesterschap Zichzelf Zoeken of een jullie wel eens komen vertellen dat Ze nog niet vveten Wat een
eervol bestaan. getal is”!
Voor psychisch evenwichtigen blijkt het Qelibaat geen nadee], Was dat vvaar? Het eerste Wat een kind op school leert 1s ‘cellen,
maar zeilfs een positief goed "en dat niet slechts voor de kerk, Omgaan met getallen’ en het laatste Waarm‘? de hefle Schar?’ Van
die de wet gegeven heeft en dus kiaarblijkeiijk het verpiichte celi- de kruideniers tot de hooggeleerden toe, Z1611 bellghfldt 15 Ila"
baat van de prieisters voor het heil van de kerk dienstig achit, maar tellen. En ze weten niet wat een getal is? Moeten Z13, Wanneer
ook voor ‘het persooniijke ieiven van de priesters zelf". Het celi- ik vraagi W811 is eigelllijk een getali hoe fofmllleer J8 dat? ani-
baat vervult juist een enorme dienende functie om disponibei te vvoorden met een meewarig $¢h01ldeY0Ph<'=11@11, dat Zeggfln W111
kunnen zijn voor alle mensen; en dit kost offers. Zij beleven het ,,Wees niet zo dom me dat te vragefl; ik Vfaag het Zelf lmmers
celibaat in ”terughoudende liefde” en oiaarom is het celibaat 00kY1ie’°!”
voor de priester, ais hij het in iiefde aanvaardt, de weg niaar de Wij meendefl indeftijd dat B011a1”1d met dele 0PI_1"1e1"k1I1g W61 ge-
groeiende christeiijke iiefde. Dan kan ook het celibaat de pries- lijk had, H1381" dat die Zegevierendlf taal @0611 ‘met h0ffe11Jk kiln
ter ievensgeluk schenken, indien hij zich tenminste geheel aan ‘ heten: §eZag01"1de1"IHij1'1@11d- Over dlt laatste den_kt men mans
de Heer geeft en aan het heil der mensen. Biijft de priester echter anders. Gazag, zeggen onze‘ koplopers, berust met op de stoei,
nog teveel aan zichzeif ge‘hech=t dan is hij een bekiagenswaardig maar op degeen die er op z1t. Daarom, me-Hen velen V811 hen, 15
man gezags-ondergraving zo heilzaam, omdat een oude Waan, zoals

. . . , - - (1Met de positieve conciusie van Dr. Terruwe ben ik ‘het hartgron- men -dle reeds u1t Mattheus XXIII putte, moet wor en opge-
dig eens; "Maar de priester, die waarlijk Driester is, zal in zijn I-"uimd, én omdat iemand Wie men h‘_3_'° gras voor de Voeten live?
ceiibaat de ihoogste vreugde vinden. Hij zal niet anders wilien - maalt daardoor ultgedaagd Wordt Z1311 gezag "Waar te ma en ’hoeveel hij misschien van een mens zou houden - omdat zijn liefde Z0315 dat heet
voor alle mensen is en zijn vreugde de vreugde van alle mensen Hiermee bevinden We ons dan. meteen in een kern-probleem van
omvat". deze eeuv/; kan men een Wetenschap grondig en veilig beoefe-

nen, zonder 00g te hebben voor andere wetenschappen, en spe-
Dr. A. v. d. Wey, O. Carm. ciaal voor die tak van Wetenschap die er bovenligt? Want, zo
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leerde men Vroegel‘, iedere Wetenschap heeft Zijn eerste begin" schrijven. Dit geschiedde alleen ter vergelijking met een soort-selen te ontlenen aan een Weten dat er bovenuit gaat. Boven- gem-ke Orde in de V;/eten5¢h3_p_dien - een gedachte die Thomas reeds bij Dionysius had gevorr Wat de hierarchiéke orde in de Wetenschappen betreft hebbenden - vindt elke speciale wetenschap zijn maat en doel in die tak We in Thomas een veige gid5_ De Wetenschap begint waar het
Van Wetensehap die het meer algemene beeege Waarnemen der feiten ophoudt, en Waar uit de veelheid der ver-Ik veroorloof me hier enige voorbeelden te geven. Wanneer men Schijnselen een Zekere eenheid Word’; afge1eid_ De Wetenschapde vraag stelt of de economie wel zo zelfstandig is als men vaak begim dug Waar We afzien van het individuele geval Om jets ge_
aanneeme ef dat Ze iets met beseheving te maken heeft: Vind ik meenschappelijks afzonderlijk te beschouwen. De rangorde in dedaarop een verrassend antwoord bij de grote natuurgeleerde von Wetenschap berust dug Op de graden van afgetrokkenheid Aan
Humbeltz "De bescheving houdt gelijke tree met het Zeepvel“ het begin staat de fysica, die afziet van het individuele, om al-
bru-ik”' Dit meet met geheel serieus Worden genemen’ en Wel‘ leen de actieve kvvaliteiten te onderzoeken. De mathematica zietlicht is het ook niet helemaal serieus bedoeld; in elk geval is af Van deze eigenschappen, Om a11een nog de kwantiteit te be-
het tekenend" schouwen. Daarboven ligt de metafysica, die abstraheert van hetBehoort de produktie van cosmetica uitsluitend tot de econo- Stoehjke als Zodanig, Om Zjch alleen met he-1; algerneen begrij-mische orde? Een reclamebiljet dat voor me ligt zwijgt zelfs peujke bezig te houden Daar bovenuit gaat eindelijk de thee-over de kosten, maar rangschikt dit onafzienbare gebied onder logie, die Ook afziet van het begrijpelijke en die, wel te verstaande sociologie, de paedagogie en onder de aesthetica. Het zij zo. als zodanig, haar grond vindt in een natuurverwantschap vanMaar waar brengen We dan Wel de Werken van de schone het Schepsel met Zijn Schepper_(= volwaardige) kunst onder? Conclusiez men kan de economie Elke tak van Wetenschap heeft dug een eigen object en eenniet los maken van de beschaving. En - maar dit is bovendien eigen methode ter verkrijgjng van (menselijke) zekerheid. ,,Wie
een erverings fen ' elke poging hear daervan 105 te maken’ doet in de natuurwetenschap de vvaarneming verwaarloost, valt in
de produktie ' of Z0315 men het thans noemti de techniek ‘ Op dvvaling”. Dit had een uitspraak van Teilhard kunnen zijn, maar
hel $18311 ze is "an Thomas. Wie evenwel aan hun organische samenhangIntussen is ook de eigenlijke kunst geen enclave in onze wereld. voorbijziet, is reeds in dwaling, omdat hij geen rekening houdtTot haar rekenen we ook de produkten van kerkelijke kunst en met de eenheid van het universum en van kennen en van zijn.
de kerkenbouw’ die 315 top Van aue Produktie alreeds tot de Tot toelichting doe ik weer een greep. De Schrift leer‘; ons datgodsdienst behoren. Wie werken voortbrengt die onze Kerk
Waardig zijn, verricht daardoor een godsdienstige daad. Hier ont-
vouwt zich dus het beeld van een hierarchieke orde, die met de
voortbrenging der nuttige goederen begint en zich deels over het

,,G0d alles heeft verordend naar getal, maat en gewicht”. De
terrnen liggen in de fysieke orde. Maar om de bedoeling van de
gewijde schrijver te naderen, hebben We nu toch te vragen Wat
een getal is, Daarop kan alleen de metafys1ca antvvoord geven.gebied der aesthetica,an.derdee1s over dat der ethica, verheft tot Dit is echter met genoeg Tens10tte hebben we te vragen Watin de religie.
deze begrippen symboliseren. Want God ,,spreekt tot ons in ge-Wie deze orde doorbreekt, op vvelke wijze ook. of door in het be- hjkenissen en anders dam in ge11j1<eni55en spreekt Hij niet”.drijf alleen op de balans te letten, of in de kunst op de eigen

eer, of in de kerkelijke kunst overwegend op het nut, zo iemand
baant de Weg naar het rijk der rampen, en ,,verdient des mijn-
slaafs lot in ’s aardrijks ingewanden”.
Intussen was het niet mijn doel over de rangorde in de kunst te

% <2?

<X>

<X><X>

%1>

Een tweede voorbeeld, en wel in verband met de al1esbeheer-
sende vraag. Datgene Wat behoort tot de staat van onbederfe-
lijkheid; Wat voorafgaat aan de dood van de z1e1, dus aan de
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ef de, ht t 1t ddd ht1'h - .r Zon en e geen Wa V0 g Op e O0 Van e lc aam’ ver D nu 1n Z1 n be erktheld is enei d één kant uit te k1'-keert uiteraard buiten het bereik van onze zintuigen en van ons e mens ’ J p , ’ g g , 3b - D-t ldt k h 1 ad-. We ken, en tegenover het andere 1n een zekere angstlge bevan,gen-egrlp 1 ge 00 voor eme en par 13s nemen ve1- _ _ijderde nevelvlekken Waar’ maar deze liggen boven besef held televen. dlt 1s'een gevaar, zowel voor de chrlsten, dle ,,de
1 a1. t. N. t d f .cuS nee de th 0100 hier vvereld dan als du1stern1s kan gaan ervaren, als voor de na-van oc 1sa 1e. 1e e ys1 , a n e g v g 1__k d, _ h -

een antwoord te geven, in zover hij de geheimtaal van de Schrift tuur 13 e men? le Vr?,esacm,1,g V091? het Llc t’ genelgd ls _deZe
1 t d 1 wereld als ,,de werke11Jkhe1d te zlen. De wereld evenwel 1s deeert on raa se en
Het is mogelijk dat we daarin nog niet ver zijn gevorderd, maar Werlielnkheld n1et,’_maa}r hét beeld ervanf O_Ok de g?hJkem_S 1?‘?-
in de slaapkamer van de naturalist valt nauwelijks enig licht. schm de We““e1?1khe1d n‘1et’ ' de Schflft 1,5 geen'JOurnahSt1ekLaten dan Zij die de Woorden de Schrift uit de gaan A-, maar ze beieleldt ons tot de werkelukheld, want het Woord
eensternmig het lied zingen: ,,S1aap, kindje, slaap”. 1556 ncarn,eer ‘ __O P f h d b. W1] overw1nnen deze gevaren door het u1tspanse1 van rnense11JkPater P. Th. Calmel . . tro ierover een en an er aan 1j een t 1..k k . t t d
naamgenoot uit de achttiende eeuw, Dom Calmel, waarvan ik We en en Van,I_nenSe 13 e u_nSt’ mt e spannen ussen e VO_(,)r_h- h 1 d : D Odd like Geest h e W81;E!I1SC1’l8.pp8].1]k6 waarnemmg en het bovenwetenschappelljke1er weer et vo gen e overneem ,, e g e J e , 1 f D 1 d b d d t t d k
de hand van Moses besturende, zijn waarheden zodanig uitge- ge 00 j aarom Yem1e?,en_ e grootste eer,_1e _en e groo S e an_
zaaid dat zich voldoende licht verspreidde om rechte geesten en de umversele ”hchten ’ Che Opgebrand zun In het Verlangen dlt
wel gerichte zielen te overtuigen; maar ook zoveel in duister ge- harmomserende u1tspan_se1_te leren kennen’ doorgrondel}, en Ver'kl Tot he reken 1k 1n de eerste laats de eeste11Jke zoon1t,

V Id t ht1'ht <' ht are“ n P ga en Om ongerege e gees en en Van e lc a enge ar en van Albertus de Grote - want 00k in de Wetenschap is het kindt bl‘ d ”.
$031?rdelfrlhfilgten is het vraagstuk van de erfzonde beslissend De dat geen Vader heeft een basterd ' de heihge Thomas’ en r0nd'

1 d ' ziende in de eigen tijd ook, naar ik meen, Teilhard de Chardin.f ' ht t h‘ t h . .yslcus ec er S aat ler me ege an en Het is nu over deze figuren dat ik verder W11 spreken.

42% <2?

<3; it %
<X>

Er zijn dus veel graden en soorten van wetensehap. Toch zijn er In een voordracht Van pater N_ M. Wdiers Cap op 13 nOvem_
maar twee kernbronnen, een wetenschannelljke. de zlchtbare ber van het vorige J-aar V001, de st Jacobskring in Den Haag’
Wereld’ dug Wat gewoonhlk ”de natuur noemfn’ en 6??‘ bo‘ die ik het voorrecht had mede te mogen aanhoren, sprak de
VenWetenSchapPehJke' "het geloof van de Kerk ' Het Z1?“ de teilhardist van het eerste uur over de verhouding van deze beidetwee verwoordlngen van het Woord, twee ,,sacrarnenten”, d1e ons \ Zonen van de Kerk en de Wetenschap. eerst Volgens goede ge_

ten__d1en_Ste Swan‘ God 1S__VO°r Qns Yerborgefl’ {naar W1JZe1f_ Z1311 woonte, over de punten van overeenkomst, daarna over de ver-
ge11_1ken1s en beeld van z1_]n lVIaJeste1t, en W1] vlnden Hem 1n de Schmen
natuur a1s“bee1d_ en 1n z1Jn Openbarlng als gehjkenls. Hiertussen AIS pumen Van Overeenstemming noemde hij: 1_ Beide Zijn kri_
hgt het Wllde ultspansel Van mensemke Verwoordmg’ de Vrucht tische realisten in de kernleer. 2. Beide gaan uit van de harmo-
Van het denkende hart der mensen’ h_et Pa"m?°m_‘%m Var? We" nie tussen rede en geloof (natuur en genade). 3. Beide zijn van
tenschappen’ of de "noosfeelw Zoals Tellhard‘ “ m‘ Zun 0nu1tput' oordeel dat Wezen en bestaansact in God één zijn in de schep-telijk verlangen naar nieuwe woorden 00k voor oude begrippen selen evenwel samengesteld, maar op Weg naar de eenheid in
- het heeft genoemd. God
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Er is toch nog een ander parallellisme tussen beider opvatting hebben afgevoerd’ in het ream der ehristelijke beschaving terug
op te merken, Wat ik Wel in deze voordracht gemist heb. Beiden te Voeren
denken Ongeveer gelijk Over de graden Van 1eVen- Thomas Zegt Het leven van Teilhard de Chardin Was narnelijk bezield door,,Een natuur is meer verheven in de hiérarchie der wezens, naar- één wees: "een Sehisma tussen het natuurlijke mensenleven en
mate datgene W31’, van haar voortkomt meer inwendig blijft” de Kerk», en door een hoop: "een roeping, Om de nieuwe StrO_
(Summa °°nt1”a GIV111) mingen van hun atheistisch masker te bevrijden”. Het is deBij Teilhard gaat het Om de gfaden V311 inwendigheid, Van 199- glanzende parel, die hij vond en Waarvoor hij a1 zijn bezit heeftWustheid, van ,,ce1ebra1isatie”. En hij beschouwt deze gedachte, Verk0cht_
zeker terecht, als een belangrijke verrijking van de gangbare
evolutieleer. Hierin stemt Teilhard dus in hoofdzaak met Thomas
overeen. Er is Wel verschilz bij de eerste gaat het om de graden
van zijn, bij Thomas om de graden van Werken. Men zou hieruit #55 %
Willen concluderen, dat het Wereldbeeld van Thomas meer dy- %
namisch, dat van Teilhard meer statisch is. Ik schrijf dit niet
zonder een kleine binnenpret, Want pater Wildiers houdt niet op
het tegendeel te beweren.
Maar We moeten ons toch wel afvra en waarui deze eleerde . ..g ’ t g Wanneer men dlt overwee t vraa t men toch Wel verb st ‘d11'" <1 ht 1d 1d 1'1 1 ht 1"k 3%. g . 13 ela elm at 6+ were bee Van de 1105?; vand euénense 1; hoe een man met een zo du1de11]ke roepmg en met zulk een hooghandelen de iaver en bouwer die ee e in e t1] van e . . . .

_ _’ g __ i _ _ _ _ ldeaal in een tweestromen ebied 1s kunnen terecht komen. Wa tonstuimige kathedralen, zo b1_] u1tstek statisch 1s geweest. Dlt 1s hoewel hij gemeend heeftiich te beperken de Ve?
zelfs een kardinale vraag. Laat ik Weer uitgaan van de twee .. . . . ,,bronnen mensehjke Wijsheid Wij laVen_ schnnselen, I1l8tS meer, maar ook n1ets minder , dus tot een ,,ab-
de feiten anaerzijds het hcht in de Ziei Del solute” natuurwetenschap, Wilde hij niettemin doordringen in de

" ' geheimen van het metaf sieke en ieuse wezen in het ebeide denkers zijn nu juist van de tegenovergestelde liant uitge- Schijnsel mensut y p I ” V r-
: ' 1 " t ‘lh .. . .gaan Thomas Van "het Woord dat met Voorbu gaa ’ Tel am H13 betreedt dus Wel het gebied van metaf sica en theolo ie

Van _de verschijnselenf (e bij denie komen en V,ergaan' D,e hoe kan het anders -, maar als iemand die gidichten gaat sfhrij:ene 1S theoloog, en W11 met anders z13n, de ander fysicus en W11 ven met een voorhamer.
Ook met anders dan de dingen die Voorbijgaan in de Vlucht te Dit is een tweeslachtigheid vanaf de grond. Men raakt ontsteld
vangen De een richt Zijn aandacht Vocral Op het Station’ de ander door het zien hoe hierdoor ook de wereld zich s litst in blindeop de binnenrollende treinen. Maar beiden weten dat het ene bewonderaars met Wie met valt te praten in gfimmige tegen

d ’ _Zinloos is zonder het an ere’ standers die van niets Willen horen en hoe de jongeren gevaarMieux nous connaitrons la nature, mieuX nous pouvons connaitre lopen duizelig te Worden en met lineer te Weten Wat Van het
Dieu”, schrijft een Thomistisch geleerde Ed. Gilson in 1960. Het mgeloof van de Kerk» theme neg geleofwaardig iS_ Z0 had Te_
had door Thomas kunnen gezegd zijn; ook door de nauWkeurig- Q hard, deze Vrome Zoom Van de Kerk’ het met bedOe1d_
heid van de termen: hij spreekt over ,,1_<unnen” kennen, niet over Mijn Verbazing stijgt nee meer, Wanneer ik meet horen dat een
het kennen van God. Maar Teilhard is minder precies Waar hij gerijpte geest 31$ pater Wdiers liehtvoetig over deze dubbe1_
zijn verlangen samenvat: ,,une meilleure découverte de Dieu dans sleehtigheid heenstapt, maar daarentegen Zeer Streng Oordeelt
le m°nde”- Ieder gevormde denker hoort hier Onmiddemjk de over bepaalde in het licht van recente inzichten onhoudbaar ge-
Vaagheid Van de formulering? mam" een mens met een nieuw Worden, opvattingen van de heilige Thomas. Ziedaar vragen diehurt voelt dit toch ook in zich verruimen om het perspectief dat Op one eanstermen, en die ons uitdagen Om te Zoeken naar enig
achter de Woorden Iigt: namelijk een drift om de rijkdom van antweord
de moderne fysica, die zovelen en zoveel verhoudingen van God De eerste Vraag is den of Thomas met Zijn Visie Op een in de
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schepping centraal liggende aarde, met het eeuwige dak van de mechanisch produceren en de communistische agitatie zijn voort-

hemel erboven, nu buiten spel raakt? In een vervaltijd van de gek0men_
metafysica kan men het gaan denken. Maar Thomas de metafy- Vervolgens stel ik de voor de hand liggende vraag, Waarom hij

sicus, de theoloog, zou gejuicht hebben, - neem ik aan -, wan- het heilig jaar der fysica ,,het jaar I” heeft genoemd, daarmee

neer hij had mogen horen Wat tot voor enkele eeuwen voor de re kennen gevende dat deze tempel thans nieuw van de grond

mensen verborgen was. Zou de smaad hem dan treffen of zijn af Z011 zijn op te trekken. Ging er C1811 11iB‘ES 3311 Vooraf? H191”

leerliflgen, die met de I1ie11W9 Ontdekkingen Zijil gl"‘00‘BS@ paf10l"8— keer ik tot het oude thema terug: ,,ook in de Wetenschap is het

ma op de hiérarchie der schepselen door de vingers hebben laten kind zonder vader een baSter<_i.”

glijden, in Plaats Van Kerk en beschaviflg met deZe Ilie11W@ Ver- Eigenlijk heeft Teilhard Wel een Vader gehad, en zelfs een heel

geZi@h’Be1'1 ‘e Vel"1"Uke1’l7 voorgeslacht van denkers, te beginnen met Descartes. Descartes

IR Ran dit Zeggen, Omdat een hogere Wetenschap 81$ Zodaflig Wilde gaan denken, alsof er voor hem nog nooit gedacht was. Hij

1100i’E C1001‘ QED lagefe R311 W0TdeYl aarlgetast Z9 kan 61‘ alleen herinnerde alleen aan Aristoteles en Thomas om dit standpunt

door Worden beV1"11¢h'E~ De Ware '¢he010€ie Kan Ilooit @1001" de ' te rechtvaardigen. Sindsdien zijn vrijwel alle grote Europese

wijsbegeerte Worden doorkruisd, alleen verrijkt. En zo kan de denkerg sglogpelers gevveest, Wezens in 018 I100$feeT-

Wijsbegeerte OP haaf beuft Iliet @1001‘ Oplienbarende 0I1tde1<kiI1- Het is volstrekt niet mijn bedoeling Teilhard de Chardin te 00r-

gen Worden Qntkraeht, 111331" 311991?! Tot Ilieuw leven gebI‘a¢h'E- delen over deze uitzonderlijke dispositie: schuldig is het gehele

Immersi ,,Wij Ve1‘m0geI1 Iliets ‘Began <19 Waarheid, alleen Veer de voorgeslacht. Maar wel roept dit om bezinning, en vooral om

Waarheid.” Maar in een tijd Waarin de mensen perfect kunnen revjsie, om terugkeer op de Weg der vaderen. A11e modernen

teuen, Zolldel" te Weten Wat @611 getal 15» " in Zulk een Verwarde tezamen geven mij het beeld van een prachtig romantische baai,

‘did R811 een defgelijk misverstand 0I1'BStaaI1- maar vol gevaar van klippen en valwinden. Wie daar zonder

De mening nu, dat de ontdekking van de aarde als een planeet mods bjnnenvaart dreigt verloren te gaan.

het oude Wereldbeeld deed ineenstorten, kan ik met pater Wi1- Hier ben 11; dam aan de reden Waarom ik dit geschrift begonnen

diers niet delen. Ik zou eerder zeggen, dat de denkwijze van ben; W39 hebben Wij, in deze tot verwarring gebrachte m0d6rIle

Themes teen reeds Z0 Verzwekt was det Ze met meer bestand tijd als onze vader te beschouwen? We laten ons de schone mythe

Was tegen nieuwe entdekkingen en hYP°the5eS- " van Teilhard niet ontgaan, maar een veilige gids. Pater Wildiers

Of in onze eeuw, en Wel door Teilhard de Chardin, voor het is die mening toegedaan, Ik trachtte te motiveren Waarom ik

eerst gepoogd is het universum van de grond af nieuw op te het anders zie ‘Za1 het toch Thomas zijn, ondanks zijn stugge

bouwen, kan ik niet beoordelen. Wel komt het me voor, dat hij kleed en zijn middeleeuws schoeisel? Pater Wildier meent dat h11

zijn grote gaven van Wetenschappelijke intuitie met volledige op die gronden voor ons heeft afgedaan. Zijn Wijzelf bij machte

toewijding daartoe heeft ingezet, en, dit mag ik erbij zeggen, met hierover met stelligheid te oordelen? Hebben we ook hierin niet

het nederige besef dat het nog slechts een poging Was, en tege- een gids nodig‘? In dat geval hebben vvij niet ver te zoeken.

lijk met een kinderlijk vertrouwen op het uiteindelijke r"esu1- Want sinds paus Leo XIII hebben de vaders van de Kerk niet

taat. Hij vertrouvvde zozeer op zijn weg, dat hij, twee jaar voor opgehouden ons het antwoofd V001? I6 h011<1e1'1-

zijn dood, het geofysische jaar 57-58, dat toen reeds werd voor-
bereid, vooruit in een soort vervoering ,,Het jaar I van de

noosfeer” heeft genoemd.
Met bewondering sla ik de ijver gade, Waarmee deze zoon. van ‘K’ £1’

Ignatius de ,,tempe1 in de geest” heeft willen herbouwen. Alleen $53’

vraag ik me daarbij af, Waarom hij het uitsluitend in funderings-
steen heeft Willen doen. We zullen het antvvoord moeten zoeken
in de richting van een overheersende ideologie, die hij in zijn Er heeft in onze Kerk, God Weze gedankt, een réveil plaats. Men

tijd aantrof, en waaruit het natuurvvetenschappelijk denken, het 1» spreekt ook van een ,,aggiornament0”. I-Iet zijn twee termerl die
f
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elk .aar goed aanvullen. De kerk immers 1S het begin de kracht Auch bin ich welt davon entfernt,
T elernt.”en he d 1 . >

_

perk Epgfeuzjn 3112 Wereld, maar deze kracht moet in ieder tijd- Dass zch von oten was g

Wor en Opgewekt; anderzijds heeft de Kerk zich Das heiszt, wenn ich ihn recht verstand:
N ei ’ne Hand.”in h ‘ -

_ _

aa:1i;1;£:Vg1%1(Jg:1gC1]?6d€/:1 aan te passen aan de beweging die Z11" ,,Ich blil em arr auf g
' irec - gewekt heeft. Teilhard de Ch d'

Was, bij dag en nacht geheel O .. .. ar in nu x, £3,

. ’ P Z1311 W1_]Ze 1d
aggiornamento; van de beide grote pausen Leo Igflrlvsn O1:1211?; t ’

‘X’
’ e

H ‘ het met het Wijsgerig vaderschap van Thomas in ons
P.

1'45 X, moeten We eerder zeggen, dat ze zich, in leven en ster- oe 1S

‘Y ‘k weer beperken tot één uitlatingven e ev I - .
» 8 8 en hebben aan het reveil. Leo aan de ,,¢0nnaiSSance vaderland gesteld. Laat 1 me

a een der prominenten van ons spastoraal beraad”. Hij zegtscientifique” (Thomas) en P‘ius X -V00ral aan de ,,conna1ssance V n
t ew 0 genomen in De T1301 van 30 december: ,,Lepoetlque » (Herstel en ontwikkeling van de Liturgie), in een in ervi , p

(de intellectuele conservatieven) verabsoluteren de halve eeuwOp 4 augustus 1879 werd in de e 'ncycllk ,,Aeterni Patris” d
e eer 1890 en 1940 en vergeten Wat er in alle eeuvvenh ' ' .911186 Th0maS tot de algemene leraar in de Kerk verheven. (Dii tussen ongev

daarvoor ook nog is gebeurd en hoe de heilsgeschiedenis zichwas niet na de dood- van Teilhard maar twee ' '
. > Jaar voor zljn ge-_

'kk 1d heeft. Ze verheffen, althans velen van hen, het Tho-boorte). Paus Pius XI schreef; ,,Omdat deze doctrine, beter dan Ontwl e
misme boven alles, maar vergeten dat tussen ongeveer 1200 eniedere andere overeenstemt met de Waar '’ heden die God 011$ heeft

' h t Thomisme altijd maar een zijlijntje in het theo1ogisch-lgeelopvegfalgtd, giggle geschriften der Vaders en met de begin5e_ 1890 e

8 e verstand, heeft de Heilige Kerk haar aan, filosoifisch denken is geweest. In de neo-gothiek kornt het ineens
a s e hare en heeft haar auteur uitgeroepen als de alge- volop tot zijn recht, en nu heeft het zijn tijd weer gehad . .. Die

k h ‘d heeft niets met de blijde boodschap te maken”.mene f ' ~

.0 unlveisele leraarn (Enc. Stud. ducem). En van paus Leo hardnek 1g e1

We moeten niet vragen ,,wie” voor degenen die zo denken nogXIII schrijft hij dat Z0 hij niets ande
.. ’ " TS gedaan had, dit alle t

" en h ft. A1s men vraagt ,,Wat” voor hen gezag heeft, isldvo oende zou znn geweest om zign naam als groot paus onster- Wel gezag ee
het antwoord eenvoudig: de moderne dialoogz de samenspraakfelijk te maken.”

gjzteifirgg; élaet lgiegie 1_a1’}g te maken, alleen nog vermelden dat van allen die ,,von keiner Schu1e” zijn, die hun eigen weetje We-

het gehgudin €;1;lYé1i<E=1£1en,pater Alonso, terugkomend van ten enl hun eiglglen woordje spreken; de broederllgke rondgang

» OD een persconferentie ' " Van a en Om P1 es-
Zggiaaide dat sinds diit Concilie de heilige Thomas in lge 112311: Zover is het gekomen. Ik ga nu enige bittere Woorden zeggen,

Overdrijviij-IQHZIBH staat dan ooit te voren. (Laten We een kleine en het mag me vergeven Worden wanneer ik overdrijf. Deze dia-
g annemen, dan b1.1']ft het toch Welsprekend gen0eg)_ logen doen me onweerstaanbaar denken aan het volgende beeld.

rom, vraagt men Z1Ch af, znn zulke uitspraken van het hoog_ Er is een hond in het Water geraakt en na lang te hebben ge-

t h" ineens in een kringetje rond spartelen. Deste geza in de K - ..8 erk aan Teilhard VO0I‘b1J gegaan? In concreto zvvommen, gaa 1]

mensen k1_]k61’l t0e- maar nu beginnen emge van hen te schreeu-durf ik dit niet te beantwoorden. Wel is het hier de 1

Zlvgigigl :10 elen a1_gemeen gevoelen, laat het ten dele een geigiitf Wen: een schip, vlug een schip, jongens spring er in, en grijpt
Ii Zoeein z1i1n, dat nameligk schuWt voor alle ,,pate1-na1i5_ hem in de nek, anders verzuipt-ie.

ken.dat .d1;Ze < met over deloorzaken; rnaar wel mag ik 0pmer_ Een van die roepers ben ik. Maar gelukkig, het schip komt. Ik
htvrees in ons lieve vaderland thans bizonder sterk zie er drie mannen in staan: de Vader der christenheid, 1n geze1-

h- is ec_ er met nieuw. Goethe heeft zich daarover al her- schap van ,,de engelachtige leraar”, de vader van de Wetenschap-

aaldehjk ultgelaten Een Voorbeeldl pen, en ,,de vader van Europa”, de heilige Benedictus. Aan het

tuur zit een vrouwz het is ,,de Moeder van de Kerk”. Bij dit ge-s

zicht doorstroomt mij een gevoel van onmetelnk vertrouvven.

Ein Quidam 8agt' [ch bin von ke' ‘

. , ' »_ mer Schule;
Kem Mezster lebt mzt dem ich buhle; M J. Grandpré Moliere
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GEBDURTEBEEELING
Meerderheids- en Minderheidsrapport der pauselijke Commissie
ad hoc, hetwelk dan naderhand onrechtmatig werd gepubliceerd,
- dat katholieken de traditionele huwelijksleer, ,,We1ke door het
Concilie niet veranderd vverd, maar vervolledigd”, trouvv moeten
blijven volgen. Daaruit is logischerwijze enkel te concluderen,
d 1 ' h ' t nen elovi e echtgenoten”, in katholiekeRUHRWORT 8- 9/45 (NOV. 1967), bisdom Essen, publiceerde een at ”ge Ovlge C Us e ’ g g

Interview dat Professor A_ van Melsen natuurlosoof aan de zin, diegenen zijn, die met Gods genade bedoelde leer inderdaad
' ' ' " '- ’ " k D b" e kla en z" zich dan ech-Un1vers1te1t van Nqmegen bl] gelegenheid Van een bijeenkomst zo trouw mogelllk na ognen. aar 1J v r r 13

van de Duitse katholieke Academici in Miinchen toestond. Wij
kunnen het, sine ira et studio, met Van Me1sen’s hypothege
(,,meen ik”) niet eens zijn,
Nadatlgelnoemde professor zich Izelf had afgevraagd, of men van
mf’§33l't eQ¥Og15¢h Standpunt tilt gezien Wel zeggen kon, Welke

e en b1J de geboortenregeling Wel en Welke niet geoorloofd
Z1111, Stelde men hem de vraag: ,,En daarin is de beslissing nog
niet getroffen?” Daarop Iuidde als slot-antwoord van het inter-
Vlewf »Da'¢ Wil Zeggen - de Paus heeft geen beslissing getroffen.
of ‘he beslissing téch niet getroffen is, is een andere kwestie
Als het kerkvolk, de gelovige christenen de gelovige echtgenoi
ten een besluit genomen hebben, is dat - meen ik - ook een
soort beslissing. Daarmee houdt het dralen van de Paus ver_
band.” (vette druk van R. W.)
Wij mogen veronderstellen, dat RUHRWORT juist citeerde; zo
niet, dan bedoelen Wij met het volgende enkel te zeggen: ge_
steld, dat iemand zou redeneren in de trant van het boven-weer-
gegeven slot-antvvoord, - en dergelijke redeneringen hoort men
in ieder geval niet zelden (cf. b.v. Prof. F. Bockle Der Spiegel
27 n°V- 1967), - dan hebben We zonder meer te doen met een
drogrede, met een fout in de logika. Zo’n argumentatie doe’; het
immers voorkomen, alsof de Heilige Vader" draalt omdat het
K_efkVO1k” (en inlde kontekst bedoelt hier het Woordje ,,het”
niet het__Kerkvolk in het algemeen, maar het ,,goede” Kerkvolk)
reeds Z1]I1 weg gevonden heeft. Professor Van Melsen, Inerken
We op, Weifelt blijkbaar zelf tussen ,,de” beslissing en een
soort” beslissing. Nu verklaart echter daarentegen het Tweede
Vatikaans Concilie positief, dat ,,de kinderen der Kerk bij de
gebooftenregeling 86611 Wegen mogen inslaan die door het Leer-
gezag Worden afgevvezen” (Gaudium et Spes, No. 51). En dag
ieerge-Izag heeft er bij monde van Paus Paulus VI inderdaad bij
kerhailng OP gevvezen, dat datraditionele leer van de Kerk in

Westle (nog) niet gevv1_]z1gd 1s. Met name verklaarde de Paus
op 29 oktober 1966 ( dus NA ontvangst (juni 1966) van het z.g.

ter niet zelf voor ,,g0ed , daar 213 maar a1 te d1ep beseffen, hoe-
zeer zij kunnen falen en de huwelijksgenaden nodig hebben
(vgl. Gaudium et Spes, No. 5l,§ 3), daar zij zich maar te zeer
bewust zijn van het feit, dat er maar Eén, goed is, dat er maar
Eén in gerechtigheid over het individuele handelen van de mens
kan oordelen; GOD. Niet een mens. Maar die God vvijst ons in
de katholieke Kerk inzake geloof en zeden de richting bij monde
van het kerkelijk Leergzag, dat hier een goddelijke Wet authen-
tiek interpreteert (vgl. Gaudium et Spes, 1.0.).
Men zou over die interpretatie kunnen ,,tWijfe1en”, als de Paus
inderdaad niet gesproken had, maar niet, omdat hij niet spreekt
op het moment dat Wij dat in ongeduld Wensen. En dan zegt men:
de Kerk zwijgt; maar in feite verzwijgt men daarmee zelf, Wat
de Kerk traditioneel leerde en niet terugnam (vgl. Paus Paulus
VI, 23 juni 1964). De Kerk zwijgt, zegt men, maar anderzijds
hoort men tegenover dat verv/ijt tegelijkertijd de tegenstrijdige
wens (of eis?) uiten: ,,dat de Paus toch maar zijn mond houdt!”
Cui bono? De Heilige Vader heeft ook na een z.g. lang ,,dra1en”
(of ,,zijn mond houden”) de priesterlijke celibaatsverplichting -
(en hier gold het nog geen goddelijke maar een ,,pr0videntié1e”
kerkelijke wet,) - niet afgeschaft, omdat hij - evenals zijn vereer-
de voorganger, Joannes XXIII, die het priesterlijk celibaat op de

Romeinse Synode van 1960 met vuur verdedigde, - met pijn moest
constateren, dat - zoals het heet - ,,vaak de beste priesters hun
ambt neerlegden”.
Kortom, de Heilige Vader laat zich door geen enkele uiterlijke
druk afbrengen van zijn ,,persoon1ijk mandaat”. Men heeft Wel-
licht over het hoofd gezien of doodgezvvegen, Wat hij 29 oktober
in deze verklaarde. Hij bedankte n1. de Comrnissie, die ter be-
studering van de onderhavige kwestie door hem was benoemd,
voor het nuttige vverk dat zij in zijn opdracht had verricht, maar
voegde er dan onrniddellijk aan toe, dat hij na ontvangst van al
die gegevens nu ook zijn persoonlijke opdracht in de Kerk (n1.

als Plaatsbekleder van Christus) zou rnoeten laten spreken. Men
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kan, met andere Woorden, uit het z.g. Meerderheids- en Min-
derheidsrapport - evenmin als uit een feitelijk handelen van ge-
lovigen _ a1 Ware het O01; Onder invloed van priesters Zelf geen Uit de tweede pastorale verlclaring dd. 20 februari 1968 van
geldende conclusies trekken. Paus Paulus VI is bij zijn bes1is- de Frame bisschoppeliike Commissie “Oar het Gezin nemen
sende uitspraak door geen enkel advies noch fait-accornpli ge- WU het volgende Over
bonden, daar hij Zich persoonlijk, als Hoofd van de Kerk
Ver hcht Weet ten O Zicht G d_ D 1 h.. .. ’ 1. Toen indertijd een wet in voorbereiding was over de geboor-P 10 e van 0 aarom za 1] na eer11]ke
studie en gebed verklaren Wat hij VOOR GOD Oordeelt te teregelmg en dit reacties opriep van uiteeniopende tendenzen,
ten verklaren Daarom d;.aalt,, de Hem Vad d_ kt pubiiiceerde oip 5 juni 1967 de bischoippeiijke Commissie voor het

w 8 er, WZ spree _

111]" ngg‘ niet opnieuw, nadat hij tot dat moment Wel degehjk de Gezin een verkiaring W?3a|’Ii'ihd€ Ileler van de Kelrkkdienaangaande
t tt ' is aromweg gevvezen heeft aan de ,,ge10vige christenen, de gelovige echt- in herinnering Ward ge rac t (H e geen We e U IS’ agenoten die Voor hem hidden h t WARE 1. h h . h nog niet noodzakelijkervvijze in overeenstemrriing met ole moraai").In 6 1c t, et 11c tvan

de HEILIGE GEE5T_ Nu de wet is aangenomen, stellen de katholieken zich vragen en
beschouwen de ibisschoppen van de Commissie het als hun piicht
om opnieuw tussen beide te komen. *

Essen, februari 1963 p‘ R' WILDENBCRG A'A' Ongetwijfeid zijn de probiemen betreffende het huwelijksieven
delikaat en bestaan er pijniijke situaties. Het is normaai, dat de
burgeriijke wetgeving er zich - overeenkomstig de bevoegdheid
die de Staat eigen is, - mee bezig houdt, inzover het proble,em
zi_jn weersiag heeft op sooiaai gebied, en zulks in het iicht van de
medische en psychoiogisohe vindingen. |\/Iaar het probieem is er
ook een van morele en godsdienstige orde. Daarom brengt het
Conciiie de leer van de Kerk over het huweiijk naar voren: daar~
om mogen de bisschoppen niet zwijgen.

oecufnenische dienst 2. Wij constateren dan eerst met voldoening, dat de wet het ver-
bod van vruchtafdrijving handhaat. Op dat punt is Gods woord

Op Woensciag voér Pasen vond in de reotoraatskerk Van Mar;a_ formeei: "Gij zult niet doden”. Het is vreemd, dat er stemmen
berg-Beifort in Maastricht een oeoumenisohe dienst plaats, waar- 09933“! die enerzilds tereoht de Oorlog Ve"°°rde|eni maar die
in door rector Narinx en ds. Postma de communie werd uitgereikt Van de andere ikant het recht Op die Hafs°huWe]iJ"ke misdaadn
aan bejaarden. (Gaudium et Spes, 51 3), in cle schoot van de moeder, op licht-
D8. Postma sprak daarin ook de insteimgswoorden uit_ WU hebben zinnige wijze schijnen te aanvaarden, ja, het zeifs met veel ophef
uit een gesprek met een van de betmkkenen begrepenl dat men eisen. Men moge overigens wei weten, dat ibepaalde procédé’s of
meent vanuit de Bijbei zo te moeten handeien. Wat de rector be- bepaalde middeleni die Worde" gepresenteerd 3'5 ant‘i"°°n°ep'
treft, ihij weet, dat hi] de Qbjectieve normen Van de Kerk oven tionalia in feite of potentieel vruchtafdrijvende middelen zijn. Uit
schrijdt. O.i. normen, die met juristerij niets te doen hebben, maar die" hoofde Zi-in Z9 eveneens Onaanvaardvaa“
een diepe ondergrond hebben. Wat de dominee betreft, graag zou-
den wij vernemen wat zijn broeders in het ambt ervan denken. 3- Waar het gaat over anti'°°nCep‘U°naHai schilnt de Wet Zich
Terwille van dei waarheid en de zuiverheid van ons geloof moeten betrecende de minderjarigen om moraal te bekommerem maar
wij nadrukkeiijk vragen om dergelijke oecumenische diensten ach- ten Opzichte Van de Qezmnen Vormen de aangenomen m°tiVe"m‘
terwege te laten, Een even nadrukrke|Uk Vocn te gaan met het gen gezondheidsredenen. Het spreekt vanzelf, dat de burgeriijke
authentieke zoeken maar eenhe;d_ wet het geweten van de eohtgenoiten niet kan voorliohten. Voor
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degene die de waardigiheid van de personen die zich door het bi] aan herinnerde dat de fundamentele leer van de Kerk niet kan
huweiijik gebonden weten, niet ontkent, is het probleem dat hier veranderen.
het zwaarste weegt, er een van moreie orde. We hebben hier ls het on-derzoekingswerk van de specialisten in'de moraai wettig
niet allereerst te doen met een kwestie van fatsoen of een aange- en noodzakelijk, men kijkt tooth wei op, als ka'EhO]lG.ke'aUt€Ul'5 - met
iegenheid van verbod of verlof. Het gaat hier voor aiies om de een vooruitloipen op de ieer van de Paus - de vriiheid nemen om
taak van het gezinsleven. Die taak houdt voor de beide echtge- hier eigenmachtig afdoend te besiissen.
noten in, dat zij zich door onwankeibare, onontbindbare en trou-
we iiefdesvereniging en wederzijdse gave hun Ieven verrijken en
een gezin stichten door de voortpianiting en de opvoeding van 5. Zoals wij hebben toegegeven, bestaan er evenwei tragische
kinderen. Het Concilie bevestigt dat met kraoht: "Met het 009 situaties. Wij zien daarom met vurigheid de besiissing van de
op het welzijn van de echtgenoten, van de kinderen en eveneens Heiiige Vader tegemoet. i\/Iaar ioopt men intussen toch niet het
van de maatschappij, is die heilige band onttrokken aan de wi|ie- gevaar hetihuwelijksprobieem enkei te iaten draaien om het vraag-
keur van de mens_ God zeif immers is de stichter van het huwe- etuk van de "methoden", tervviji men daarbij het vi/ezeniiike over
iijk” (Gaudium et Spes, 48. 1.) het hoofd ziet? Voor het welslagen van een gezin Worden immers
Zodoende ontvangen de gehuwden van God hun opdracht. De nog zoveel andere dingen vereist.
wijze waarop zij die opdracht verwezeniijken, vormt een relatie tot Hoeveel jongelui gaan niet een huwelijk aan zonder voorbereiding,
God, een dialoog met God, een antwoord aan God in het Iicht zonder hun driften te hebben ieren beheersen, - een beheersing
van hetgeen Jesus-Christus ieerde en waarvan het kerkeiijke Leer— die het kenmerk dient te zijn van een volwassen menus, - zonder
gezag de nadere uitieg geeft (Gaudium et Spes, 51, 3.) ernstig te hebben nagedacht over de taak van het gezinsleven en
Gods roepstem vor-mt zeker nooit een uitnodiging tot een z=ich- de eisen die het steit, zonder zelfs de psychologie van de partner
iaten-gaan en tot egoisme, maar zij wekt op tot een verheven te kennen. Hoe velen schijnen niet te beseffen, dat liefde op de
edeimoedigheid. Het antwoord van het gezin is een opgang, een eerste plaats betekent: gave aan de ander, een gave die zich -
boven-zichzeif-uitgroeien, en dat is iets onmogelijks zonder in- niet zonder offers en met de hulp van Gods genade - heel het
spanning, zonder zelfverioiocihening, zonder offer. ieven door dient te hernieuwen.
Evenmin als ihet ieven van een christen, is het christeiijk gezins- Heiaas is wat men liefde noemt, in werkeiijkheid maar al te vaak
Ieven denkbaar zonder een zekere deeineming aan het kruis des enkel en aileen instinktmatige hartstocht die het genot zoekt, maar
Heren. Langs die weg verdiept zich de liefde en wordt zij een niet in staat is tot stabiiiteit. Als een huwelijk in zulke omstandig-
bron van echte vreugde, heden gesloten wordt, kan het niet aan zijn opdracht beantwoor-

V den. Dan wordt het kind er niet met vreugde aanvaard als een
4. Het Concilie ontkent evenwei niet, dat de echgtenoten dienen heeriijke gave Gods, maar ziet men er integendeei een lastpost
te zorgen voor een verstandige geboortenregeiing. Het vraagit hun in. In een gezinsleven waar de iiefde IS uitgedooid, kan zo n kind
"hun eigen weizijn en dat van de kinderen die reeds geboren zich niet ontpiooien. Komt ‘het dan tot de echtscheiding, dan is
werden of nog geboren zulien worden", in aoht te nemen (Gau- het kind 9" het $|aCht°ffer Va“-dium et Spes, 50 2.) Wat de middeien daartoe betreft verkiaart
het Concilie "dat hun geweten zich moet richiten naar de godde-
iijke wetten en dat zij onderdanig dienen te zijn aan het leerge-
zag van de Kerk, dat die goddeiijke wetten authentiek interpre- Deze voorbidige paswmle verklming mm de F;-ans‘; 5,5-teert..." (Gaudium et Spes, 50, 2.) Nu heeft dat leer eza zich

_ _ . -reeds positief uitgesproken betreffende de niet-vruchtlgare ?oerio- Schoppehlke Commlssle voor het Gezm Z0” kunnen dienen als
den’ Wat de diverse anti'COnCeptionaHa aan9aat' mer heeft de model voor een soortgelijke resolutie van ons Pa/storaal Con-Heilige Vader het zich voorbehouden de nodige nadere verklarin-
gen te geven om de gewetens voor te lichten, terwijl hi] er daar~ cilie. We zeggen-' Z5”---I



Dr. F. Hegger ,,0ntwikkelingshulp” “"""°"°'°9i°
vanuit het geloof

OP de sluitingsavond van een cursusjaar van het Ger1achinsti-
t tV l h f ' ' _
ligraagezloiegt Zinggfgée piglfeor (Roermond) Dr‘ F‘ Heggen’ Enige tijd geleden werd in Frankrijk een wet aangenomen op,rOken raa eohogg Z011 men kunnen Zeggen’ de family planning. Kerk en Staat denken lang niet altijd het-trektllij Znizndzlcf 0111 Spfekell A15 eefl hage- Tweede Verklaring uit te geven (20 februari 1968), nadat het 5

aufzuklérenn n a Om oer’ burger en bultenman juni van het vorig jaar tijdens het ontvverpen van die wet zijn
” . . ' . ' ' licht eenAan dt . .. zelfde en daarom zag het Franse episcopaat zich verp
homiiilliin Vilgargvelguéigmlii eii gezkundllfebbudrage SF‘T"at Over eerste Pastorale Verklaring had laten verschijnen.

Conciusie V-OorliiugwelijZseSp;:s1,acI¢;£I;?‘el;e:e;/lvlghrglns tot De tegenstelling tussen louter medische en Dsychologische moti-
anticonceptie S p en veringen enerzijds en godsdienstige en morele gronden anderzigds
"Z11-n cOnc1uS~ 1 -dd ,2 1d h m.b.t. de kwestie van de geboortenregellng vormde de kern van
van 13458 git llet Zf t: rggeneévgéagblaéi tvoor Noord Llmburg het laatste herderlijk schrijven.
men véér huwelijk maar dat het W13 hi Viigleiijlap 1:6 kg‘ Wij zijn met verlangen de nu toch wel in afzienbare tijd te ver_
pen]-k was dat men er toe kwam Zeus als Iioraafiheiiglc-3' vvachten beslissende uitspraak van de Heilige Vader tegernoet
ACHTTE HIJ ZICH NIET BEVOEGD OM HIER VAN Em? inzake vcongretg op1ossi1"§e1n.”.i.\;im. lnieélwe vindinienl, lniet al-
ETHISCH VERKEERDE D ,, leen op me 1sc en psyc 0 ogisc ge 1e maar op ee et we-

AAD TE SPREKEN tenschappelijk terrein. ,,De fundamentele leer van de Kerk kan
Over de an_cOnc t- 1. k evenvvel in kwestie niet veranderen”. Daarin kan hoogstens ietsep 1ona_1a spre end, stelde dr. Heggen het - meuws Worden vondergebrachtq
geheel verkeerd - voor of er in d ' ‘ _ ..ten Waren. En lanceerde hij Weeredljesitgiievgglgftle Het z.g. Meerderheids- en Minderheidsrapport van de pauselnke
libertasa, het in geval Van twijfel binnen de Kerk Vlhij zijn Commissie die belast was met het specialisten-onderzoek betref-
Zelf een keuze te doen en eigen geweten te handelen fende de problernen der geboortenregeling, werd de Paus a1 weer

' bijna twee jaar geleden ter hand gesteld. Het tempo van de
Nog steeds is de Oude huweli-ksle . . vooruitgang in onze tijd in aanmerking genomen, zouden v00r-
heeft gewijzigd Pans Paumslvl ggegtaiaiiaitsdfogeeiiirlgerg uitstrevenden dat rapport wellicht a1 weer als ,,achterhaa1d”
drukt en Verklaard, dat de nieuwe Ontwjkkelingen bezien kunnen beschouwen, ofschoon het nog met ,,af” was. Men heeft
den en dat men in afwachting de uitkomst dat Onder_ ermee gespeculeerd. De voorzitter van genoemde Commissie, Pa-
Zoek, Waarna Vanzelfsprekend geen fundamente1e' 'dingen ter Henri de Riedmatten O.P., betitelde in ,,Le Courr1er” (Genéve,
annuleerd zullen Worden, zich aan de leer" van de Kerk heeft te 2-3 Sept 1967) een boek Van Jean_Mane Paupert <1)’ Over dathouden Meerderheids- en Minderheidsrapport, als ,,een onrechtvaardig-

heid” tegenover de Heilige Vader, die om geheimhouding had
Een door OHS eraad lee d theoloo . . verzocht; ten opzichte van de ,,minderheid”, wier ,,mense1ijke en

En wat de zinjnedenpovegr het vooghrjvijisjtkijevjfkeiiranliiagllfggt theologische rechtsc.hapenheid in twijfel Ward getrokkenn; main‘lei hij’ dat dit door de Schrift de Kerk Veroordeeld Werd niet minder ten opzichte van de ,,meerderheid”, aangezien schr13-
Wordt ver aan ,,de reeds al te zeer verspreide stelling nieuw voedsel

gaf”, die n.l. wil, dat de gelaakte publikatie van het dossier te
wijten is aan een indiscretie van de kant van die ,,rneerderheid”.Z0 gaat de priestervorrner Heggen ,,unverfroren mit frecher . ..Stirnn Zijn gang’ Hoe lang nog? Inderdaad was die bekendmaking - menselnk gezien, maar niet
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Vanuit het 008P1l1"1'E V311 een 01'Th°d0X katholiek Ke1'k"begriP’ ' het in de vermelde Franse bisschoppelijke Verklaring van 20 fe-
in het V00rdee1 Van 1aa'E5'°geI1°emd@ groell W331" de Oorzaak Van bruari 1.1., dat het Concilie ook wijst op een verstandige gebo0r-
het uiekken Ook moge hebben gelegen, het gebeurde heeft on‘ tenregeling, maar dat het daarbij niet allereerst gaat om gez0nd-
getwijfeld de bekende integriteitszin van Paus Paulus VI gesti- heid, Om menselijk fatsoen, of Om een mogen of njet_m0gen_
muleerd, vvaar hij er zelf met geen vvoord over heeft gerept. Nu d_w.z. dat het er in de huwelijksbeleving niet zozeer om gaat,
voegde Pater de Riedmatten aan zijn harde kritiek op Paupert's hoe Vet men kan gaan, men vzich kan laten gaanj alswel juist
boek onmiddellijk toe, dat het Romeinse dossier Was opgesteld integendeel On} de Vraag’ hoe men allengs vboven zichzelf kan
OP een moment: dat de wdebatten Weliswaar in een gevorderd uitgroeien”. Hier Worden ons twee houdingen getekend. Staat in
stadium verkeerden, maar nog niet ten einde Waren”. Daarmee net eerste geval niet vooral de mens on de Voorgrondy die Zich
Werd het rapport’ aldus Pater de Riedmatten’ tot “een pr°Vi' Wel eerlijk van zijn zwakheid bewust is, maar dan al te zeer zijn
sorische synthese” van meningen. In de bijna twee jaar die ml hoop stelt op de hulp van de wetenschap alleen? De andere hou-
sinds die ,,on-affe, voorlopige” samenvatting der Commissie ding daarentegen is die van degene die Z1]-n_ Dog ricnt op God en
(juni 1956) Zijn Verlopeni heeft de Pans Zich ' Overcenkomstig de kvvestie - met eenzelfde besef van zijn natuurlijke z0ndig-
Zijn naderhandse Verklaring (oktober 1966) ' aan Zijn ~pers°°n' baarheid - meer ziet vanuit het geloof in de vergevende en gene-lijk mandaat” gevvijd, als opvolger van Petrus, en zelf (da1’1k- zende Verlossingsgenade. De wankele hoop van de eersten kan
baar gebruik makend Van het hem door de Commissie VO0rge' slechts Worden gesterkt door het onvvankelbare geloof van de
leéide materiaa1> maar anderzijds ‘ Z0 mogen We aannemen ' laatsten, Wier houding Paus Paulus VI o.a. prees, toen hij zich
Onder raadpleging van weer andere anonyme Specialisten)’ het ter zake tegenover zijn vriend, Jean Guitton, als volgt uitlietz
probleem ,,met zijn talloze aspekten” verder bestudeerd. Het nlk Went W617 Wat men daar Onvermndejk tegen inbrengt: U legt
rapport van de Meerderheid en Minderheid vormde daarbij a1- de menselijke natnur een a1 te Zwaar J-nk On. Mam. Waar Vindt
dus de ondergrond en speelt na die verdere studie niet langer men dan de menselnke natnnr? Noelnt men dnt natnnn Wat de

de boventoon Maar Vemndersteli dat het rapport Van die °f' alledaagse mens tengevolge van zoveel fouten en uiterlijke om-
Ciéle Commissie wuiteindehjkv (juni 1966) ‘nu eens "eenstem' standigheden geworden is - niet veeleer dat, Wat hij eigenlijk
mig” was geWee5t> dam had het nog niet zonder méér en per Se zou moeten en met de genade van Christus zou kunnen zijn?” (2)
de Paus kunnen "binden”’ Zolang de Paus 31$ Hoofd Van de Kerk Ware echtelijke liefde is dan volgens de Franse bisschoppelijke
de aangebrachte argumenten niet tot vde Zijne” had gemaakt Verklarnig ook niet denkbaar zonder ,,re1atie tot God”, zonder
M.a.W. de Commissie vormde geen parlement. Ieder 0rth0d0x- ndialong met God», zonder nantwnnrd nan GOd,,_ En dan bestaat
denkend katholiek Ween dat de Kerk van Godswege een hie“ er in feite ook helemaal geen tegenstelling meer tussen weten-
archische installing is, en dat daarin aan het Petrus-ambt een schap en geloofz in een christelijk huvvelijk, zoals de katholieke
bijzondere plaats toekomt (Vg1' Lukas 22/32)’ V00]-"31 Waar die Kerk dat voorstaat, is het geloof een noodzakelijk complement,
hiérarchie ' Z0315 bier het geval is’ “ een goddelijke Wet inter“ een onontbeerlijke vervolmaking van a1 het menselijke. ,,Door de
preteert Ook het vaandringenn Van het Leken‘C°ngreS te Rome kracht van het sakrament van het huwelijk, vervuld van de Geest
in de Herfst Van het Vorig jaar wees de {Pans dan Ook resoluut van Christus, die heel hun leven doordringt met geloof, hoop en
Van de hand5 Er Zijn gee“ twee hiérarchieén! liefde, bereiken de christelijke echtgenoten geleidelijk aan hun
De Heilige Vader staat in casu voor de taak een fundamen- nersoonlnke ve1.v01making____» (Gandinm et Snes’ 48, § 2)_
teel onveranderlijke Wet te verkondigen in het licht van ,,steeds
evoluerende” vvetenschappelijke sociale en psychologische visies. In dit verband doet het deugd in een boek van wetenschappe1ijk-
Wat houdt het huwelijk van nature in? Wat kan men het normaal gevormden de volgende gedachte te mogen lezenz
nooit ontnemen zonder het in zijn wezen zelf aan te tasten? Het ,,Het zou zeer onvoorzichtig zijn een diepgaande kennis van de
Concilie leert ons in deze duidelijkz ,,Het huwelijk en de huwe- mens te Willen baseren‘ op Wat ons momenteel min of meer
lijksliefde zijn van nature gericht op de voortplanting en de geévolutoneerde Wetenschappen er over Weten te vertellen.
opvoeding van kinderen” (Gaudium et Spes, 50, § 1). Nu heet Er is nog meer dan alleen wetenschap.
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A15 Wij €e10V@1"1, dat de mens een b°V*en113$11111‘1ijke dimensie 136- welijksbeleving persoonlijk heeft Willen voorbehouden? Mogen
Zit, dat hij geschapen 13 11113-1‘ Gods beeld, dan is het W91 dllidelijk, wij hier geen verband vermoeden . .. éék Wat uiteindelijk hetdat wij niet kunnen beweren de menselijke persoon in zijn t0ta- besljggende antvvoord zal zijn?liteit te omvatten, als Wii die persoon enkel en alleen kennen Een mensenkennis vanuit het geloof sluit evenvvel een pastoraalVllllit de €eZi¢h’E$h0e1< Van de 111010816, de P5Y¢h0108ie, de $0¢i0- van het geduld niet uit. Hoe verhevener het ideaal, hoe moei-
logie, de economiei em-= Zelfs 31 hadden 31 die Wetenschappefl zamer de vveg. Geloof en geduld: ,,Het Wonder van de christe-
Pl"k'Bi$¢h het h00g’E<=‘PL111'E bereikt Van 11381" 011’EWikke1i118- lijke kunst om vverkelijk lief te hebben, voltrekt zich in een ge-De Kerk dient van de mens een kennis te bezitten die niet min- leidelijke psychologische, fysieke en geestelijke rijping. Op diedef C18 b0VeI1I1at111-1l"1iJ'ke dimensie V811 het meflselijk Welen 0m- wijze zet zich de menselijke liefde zovvaar om in genade, wordtVat, een dimensie di 8116611 het gelof 011$ - dank Zij het 1ee1"§e- zij voertuig en instrument van de goddelijke liefde, die zich in
Zag Van de Kerk - kan 0PeYlbal"91’1- H191" hebben Wij dan '69 d09Yl steeds rijkere mate over u uitstort . . .” (Paus Paulus VI, 25 sept.met de AI1th1‘0P010§ie Vnllit het Gelofy Waarvan Pal-11'~1$ VI ge- 1965). En Gaudium et Spes eindigt zijn hoofdstuk over het Huwe-Waagde, toen hij op 29 oktober 1966 sprak tot het Italiaanse Ge- lijk met de aansporing, dat de christelijke echtgenoten zé metnootschap van Verloskundigen . .. De Kerk geeft aan, Wat de elkander één rnoeten Worden, dat zij ,,Christus, de oorspronglvan
mens 31$ \/Qlledig Wezen is (Vgl. Galldillm t $1168, hfdsfllk het leven, in de vreugden en offers van hun leven navolgend,over de Cultuur). Zij- ondersteunt daarmee de psychiatrie bij haar door hun trouvve liefde getugen mogen Worden van dat andereonderzoek. Niet het omgekeerde is Waar, alsof de psychiatrie de liefdesgeheim, dat de Heer door zijn dood en verrijzenis aan deKerk zou leiden in de kennis van de mens. De Kerk kan de Wereld heeft geopenbaard”. Z0 voert het geloof door het geduldpsychiater helpen ontdekken en formuleren, Wat er overeenkom- naar de ware liefde.stig haar Weten in de mens leeft. Die taak zou de Kerk niet kun-
nen vervullen, als men zou ontkennen, dat zij - dank zij de bij-
stand van de Heilige Geest - een diepgaande kennis bezit van Wat
in werkelijkhe-id de totale mens vormt. En krachtens deze kennis (1) Contréle deg naisgances gt théologie. Le dossier de Rome.kan de Kerk dan haar kinderen met zekerheid leiden naar het Tmduction, P,-ésemation Qt notes de ]ean_Man'e Pauper; Edi-geen tenslotte hun Ware geluk uitmaakt” ((3). tions du Sew], 1967_

Over die ,,rnensenkennis vanuit het geloof” liet Pans Paulus VI (2) Dialogues avec Paul VI, Librairie Arthéme Fayard, 1967.zich persoonlijk uit, Waar Jean Guitton de volgende Woorden van vermalden uit het Duitg (Dialog mit Paul VI, Verlag Fritzhem optekende: ,,Ik meen te spreken in naam van. alle vvijzen, Molden, Wenen, 19679 bladz_ 277),helden en heiligen, Wanneer ik beweer, dat alle echte vrienden
van de menselijke natuur en van het ware menselijk geluk in het (3)DOc1:eur 8; Madame Charles Rendu, L’Eglise nous a-t-ellediepst Van hun hart, - Zij het 00k Ofldel" Protest en gezucht, - tr0mpés?, Edition Xavier Mappus, Lyon 1967, bladz. 237/38.het gt’-‘Z35 dankbaal" Zullen Z1111, dat 8911098 licht, kl“?-lcht en Vel"- Het werk is een levend getuigenis, inzover een hele reeks ge-trouwen bezit om het ideaal niet te verkleinen. Nooit werden de huwden hun vreugde en dankbaarheid uitspreken ten opzichteprofeten van Israél en <19 apostelen Van de Kerk bereid geV011- van degenen die hen van allerlei middelen wisten af te bren-den om het ideaal lager te stellen. Nooit hebben zij de betekenis gen en (terug) te Uoeren tot een ”gez0nde” liefde_ He; slot-Van het Volmaakte» Van de Volmaaktheid lager aangeslagen, of woorcl van het werlc is dan ook terecht: ,,Neen, de Kerk heeftde kloof tussen het ideaal en de natuur verkleind. Nooit hebben [mar kinderen niet verkegrd geleid!”zij de betekenis van de zonde geminimaliseerd. Integendeel!” (4).
- ,,Zij het ook onder protest en gezucht”. - Mogen Wij geen ver- (4) 0,0,, bladz_ 277/78),band constateren in het feit, dat Pans Paulus VI zich de proble-
men van onze tijd rond het celibaat tezamen met die van de hu- P. R. WILDENBORG A.A.
7O
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1968 dit weetbare anders verwoorden dan mensen van 1925 of
van 1367 ligt voor de hand, als we maar vasthouden dat het téén
en n over het weetbare-van-het-geloofde gaat.

Nu meen ik dat daarin de reden en grond van veel verwarring
zit: mensen die over het Weetbare van het geloofde schrijven of

e

redevoeren, preken, vergeten dikwijls, verdoezelen, dit allerbe-

Het is te betreuren dat, zo zeggen ,,gewone” mensen het, er z0- langrukste uitgangspuntz het gel°°fde'
veel verwarring groeiende is met betrekking tot geloven in God
en Gods openbaring. Je hoort Wel eens de opmerking Van die God heeft 1n z1_]n (verlossende, want geloven 1s allereerst ver10S-

”gew0ne» mensen: ze (daarmee bedoelen ze mensen die over ge_ slng uit met-Weten, verkeerd-we.t-en) llefde ons veelnvan z1ch-

l00f en geloven schrijven) ze moesten ons met rust laten; ze 1na- zelf en fan ons ¥"°Pe“ba*“'d- H13 hee dat natuurmk op e_en
,,mensel1]ke” manler moeten doen; anders konden W1] Hem nlet

ken het geloof alleen maar moeilijk en er blijft niks meer over
- - - verstaan. Dat mensellgke”-openbaren-van-God vlndt Zl]Il h00g-

van Wat waar is. Dit zijn primitieve reaktles, d1e daarom met ”
I - - tepunt 1n de mens-Wording van Gods Zoon. Als we naar Chr1s-

minder waar zijn, op een eigentijds gebeuren: de popu arlserlng
van de theologie. Die popularisering is alleen maar dankbaar te ms kuken naar l_msteren’ kunnen We men hoe God 1?’

hoe God doet Wat H13 W11 waarheen we leven enzovoort. Dlt
begroeten als zeer waardevol. Maar... onder voorwaarde dat ’ ’ ’

alles bledt God ons te Weten aan 1n Chrlstus. Van Chrlstus zelf
Wat gepopulariseerd wordt ook echte theologie is. Je kunt theo-
logie op verschillende manieren proberen te omschrijven, maar maakt __G0f1 V00}. ons als geloofde Weetbaaf d_at H13 met aueen
theologie is en blijft in ieder geval HET MEETBARE VAN HET de p1:06kS1StBI1tl8, maar allereei-st de 1_)raeeks1-stente Zoon van

GELOOFDE synthetiseren. Of dit, zoals men dat noemt, essen- God ls en dan Z001? Va? God In de _dlepste zm van het Woord

tialistisch of existentialistisch gebeurt, het gaat in ieder geval Zoon (= ,Van eeuwlgheld geboren mt de Vader)‘ Daar hebbefn
we nu zon fundamenteel noem het maar ,,gel00fspunt”. Als 1k

HET GELOOFDE. B" th 1 ' t tht l f, ht - ’

over 11 eo Ogle S aa e »g»e 00 e ge over Christus (theologisch) wil schrijven of praten, moet ik nit-
loven, voorop. Daarover, over dat GELOOFDE gaat het. '

gaan van het geloofde. Ik moet dus allereerst de vraag stellen:

Dit is een belangrijk inzicht, en veel verwarring zou voorkémen Wat openbaart God Over die Jesus Van Nazareth? Dat Hij zijn. ,, . . .

Worden, als bij beschrijvingen, besprekingen, discussies enz0- Zoon ls’ En dan ”Z_00n m de (voor Hem) ume_ke zm Van dat
‘

» woord. Laai; men dlt los, dan kan men over Chrlstus een massa
voort, dit voorop Werd gesteld: God heeft ons dlt geopenbaard, _ ,,

moole dlngen zeggen, maar dan 1s dat geen ,,the0log1e meer (het
dit mogen we, knnen we, moeten we (omdat God het 0pen- t _ H
baarde) geloven. Ik zou Wel de nadruk op het mégen en knnen wee are Van_ et g? 00 e?’ maar even_ uee,_m eressan e 1 050:

fie, psychologle, ethlca of lltteratuur. Elgenllgk moest het dus zo
‘ll d h b" l 1t"d d l ‘t-

wl en leggen’ om at et 13 ge Oven a ll om gena evol e m zijn dat onze theologen en theologanten de echtste en eenvou-
d‘ ' t, h t t f h d‘ ‘ t ‘

no lgmg gaa en e moe en Voor ons (0 Sc Don It me Z0 ls) digste ,,gel0vigen” waren (mensen die in ootmoed en met grote
- - f 1"k .

een Soon dwang Van bovena 13 t dankbaarheid Gods liefdevolle openbaring aanvaarden en bid-

Wanneer mensen, die bekwaam zijn in het denken over en het gala p1;)tfe,:ent_zl(ih erlop te bezuamzn) mg) vanmt (:1attpelis0(?;'

uitzeggen van het weetbare van het geloofde, dat weetbare dan tn 6 (1515 en tlee )hg_e, oven over e Wee are van a ge 00 e

publiceren, dan moeten zij en wij die het lezen, weten dat het 6 Spre en en e Sc ruven‘
gaat er waarheden die We niet nit onszelf met zekerheid z0u- __ __ __ _

den vyeten, maar die we met zekerheid (de zekerheid van het Ik dachtd%ohd{1:1W1JlS bu al get g?sch;1'3fh0_‘;?r (1; Wgarfwgltfge te-

goddelijk geloven = waartoe God ons uitnodigt en heeft) ken- ielggvoor Ighe: tvin ?nzel_,keer mo Ie he: lge Feb aims 1e_',kw;'ar

nen doordat God ze ons kenbaar maakt. Dat mensen van het jaar e en ze e 00 ""9" U over’ e nu Z0 e angm _0e
men het noemt, dat zlch-tegenwoordlg-stellen-van de Heer-1n-
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5616 gddelijke Werkelijkheid? Het gaat tenslotte om de allereer- -. . . .
ste en allerlaatste vraag: 6f Christus er op een heel bijzondere VI‘l]Zlhlg8 COI1Ce|1tl‘a’tle
{mnier-van-tegenwoordig-zijn is. En dat is openbaringz Ja, Hij
1s er kt G d " -~ - -

’ ma ° ‘ms b°ke“d' H13’ de V"’““"°“° ‘S e1‘ "1 °fIeP§¢- Wij citeren uit de Tijd van 10.4 het volgende:
daantem Dat men dit ,,geb6lll‘eI1” een naam wil geven, en zoveel
::£_“’en_ geleden 119$ ,,tre}f1Ssubstentiatie” noemde, is bijzaak; mis-

lefl 15 el‘ 8611 ,,b6tel'@ ,,1106m1ng mogelijk. Of dat zé belang-
nlk 157 M331‘ met 31 (lat geschrijf en gewrijf werd de ge0pen_b . . ..

Pater Jelsma, missionaris van het Heilig Hart, wordt
hoofd van de belangrijkste afdeling van de VPRO-tele-aarde waarheld onduldell k. me h d h

J n a et met meer over het visie: informatieve pr0gramma’s, kunst- en jeugduitzen-weetbare van het geloofde, maar over een woord-b tek ' . . . . .. .

Maakt mij dit het meetbare van het geloofde duidelijkerg Wig: dmgem Dat ls mlsschlen belangrqker meuws dun het Ophet eerste gezicht li]'ls:t. Sinds de Jezuietenpater Nico van_om dan al die emotie” We mégen- geloven. En we m - - - - - - .-
oeten ons’ Hees van de Nzeuwe Lmze naar het soczalzstzsche Vrqeals denkende mensen, bezinnen op dat geloofde!

P. CAROLUS TESSER 0.F.M.

Volk overstapte, verbazen wij ons niet zo gauw meer.
Toch is er een opmerkelijk verschil tussen beide geval-
Zen. ‘

Pater Van Hees is brj het Vrije Vollc gewoon lid van de
redactie, zonder een speciale priesterlijke opclracht. Pa-
ter Jelsma lcrijgt brj de VPRO de leans het werk, waar-
mee hij zich tot nu toe heeft beziggehouden, in pro-
gramma-beleid voort te zetten. Hij heeft de laatste vijf-
tien jaar op een heel persoonlijke manier getracht de
kloof tussen lcerk en samenleving te overbruggen. Hij
bracht de oecumenische gedachte al in de praktijk voor
iedereen goed en wel wist wat het woord betekende. Zijn
instelling is progressief, volgens sommigen op het ex-
treme af,
Met hem op cleze verantwoordellce post te benoemen
heeft het VPRO-bestuur een moedige beslissing geno-
men.

3
' ' r ‘Q5? 7 En hier volgt het kommentaar van het Arnherns Dagblad van

' u “ 11.4.

Oecumene
We hebben nu pater Jelsma over gedaan aan de VPRO.
Gewoon van hoepla, weg is weg. Binnenkort komt er een
vrzinnige domingp aan het hoofd te staan van de afde-
ling Gesproken woord bij de KRO. Als ik het verhaal in
de lcrant goed gelezen heb, is de pater ooh PSP-er. Dat
mag hij van mij zijn, maar dan kan ik het woord, dat hij
tegen ouders sprain in een preek in het bejaarden-
tehuis in Groningen niet zo goed plaatsen, dat allerminst
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. . . . .

. ~~ - - t t om-deze oucljes pacifzstisch in de oren moet hebben gelcl0n- Wij hebben nu een flgllul“ Van een Vnlznilig sfiesterken: ,,Als ik bij de bejaarden in Groningen preelc, clan rgep, die op een dergelke Post een kenne 1] V Jlees ilc een stuk uit het evangelie voor en (lan zeg ilc te- plaatst
. ~

.
.

' - VH3“
gen ze: u ziet het: Jezus was oak rebels. Die trolc oolc de Dit is de consequentle van het naa‘r‘e1kaar t0ei1;QZei1r1:11iga;rOteS_woestijn in naar die langharige troep. En als u dat niet zinnig katholicisme, dus OI1k8.thO11C1SII19: en V 3zo vindt, dan doe ik het boek dicht en clan gaan we naar tantisme. alstubhe
hms i

‘tgiliiiliedlf Elicia-rtl;11§c?<§Xb1ia€1?()ll?;lk in alle vrijheid vvaar vrij—a ,
.Jelsma is rebels en dat mag hij van me zijn. is PSP- heid is toegestaan en in alle gebondenheld‘ aaggeic $22: évégrer en dat lean oak, hij is VPRO-er en daar is niets tegen. die met is toegestaan, of FUSERE§T met de VP ii enOeg'Maar is hij oolc katholiek? Daar las ik niet zo veel van. Wij hebben recht OP ha1"i'Y1g of kult Het Spel hee a g gEn ilc haal even aan, wat Jelsma, zeg maar, meneer, aan geduurd!Han Mulder van het Parool heeft verteld, ,,]elsma, dietien jaar geleden met zijn prelcen op het Plein in Den

Haag pionierdein oecumene en onderling begrip, rea-
geert uiterst welwillend op de suggestie van een Neder-
landse kerlc, los van Rome. Hij zegt: ,,.]e moet dat samen
met cle anclere lcerken lsunnen doen. De eigen beslissin-
gen nemen op actuele zaken als huwelijksethiek, bev0l—
kingsvraagstuklcen, celibaat. Dan kun je die besluiten uit
gezelligheidsoverwegingen doorgeven naar Rome. Niet
om Rome dan weer dat beleicl te laten bepalen of te la-
ten afremmen. Als we maar meer clurven ,draait Rome
vanzelf wel ]e moet bereid zijn te praten, zelfs met
Rome. Maar als ze niets willen, clan zit een complete ~‘ breulc erin. Daarvoor moet je niet bang Ooh niet
als het volk zelf erover verdeeld raakt.”

P ‘W? gDat zegt pater Jelsma van Sjaloom, van de VPRO en
van de PSP. '

,,En wat zegt zijn orde (bedoeld is de congregatie} over
de vrijzinnig-protestantse werkgever? Jelsma: Van de
kant van de orde was er geen enlcel probleem, Ik benvr om te cloen en te laten wat ilc wil als het maar op
een of ander vlalc van de oecumene ligt. En dat doet dat”.Er schijnt blijlcbaar tegenwoordig iets te haperen aan
het gezag. Dacht ik. Zelfs met Rome praten. Dat ,,zelfs’
is goed. Die complete breulc oolc. Als we maar durven
oolc. Maar liij is vrij om te Joen en te laten wat hij zelfwil. Als het maar oecumenisch is. Nou clat is het wel.
Zeg maar, meneer.

NIJDAS
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S. JELSMA

De heer (pater) S. P. A. Jelsma heeft met ingang van 15 aprileen functie aanvaard bij de Vrijzinnig Protestantse Omroep(V.P.R.O.) en wel als hoofd van de afdeling Inforrnatieve t.v.-pr0gramrna’s. Blijkens een interview in het Limburgs Dagbladvan 11 april j.1., ,,vindt hij zijn geloof, de visie op de dingen,

Vriendeliik Verzoek aan de
\

zijn mening, het best terug bij de V.P.R.O.”
'

De journalist vroeg 0.a. aan de pater:

,,De VPRO heeft in het recente verleden nog al wat op-schudding verwekt met jongeren programmofs als ,,H0ep-la” en ,,Yin-Yang”.”

En het antwoord. was: ,,T0t mijn schande moet ik toegeven, dienooit gezien te hebben.”

Vandaar zeker dat de pater zijn ,,visie op de dingen” etc. hetbest terugvindt bij de V.P.R.O.
~

<z>
[Q25]
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KURT VERSLAG Twee pastoors en twee kapelaans

Cp een avond gingen na het souper twee priesters de kerk bin-
nen om te bidden: de ene was de pastoor, de andere zijn kapelaan.

Tweede Paasdag Parochie qt J h De pastoor was 75, altijd nog in funktie. Hij bad nog iedere dag
. 0 annes de Dopei" lte Eyge1sh0- zijn brevier, hoorde biecht. deed huisbezoek, gaf les aan be-

g en-m1s apelaan m 1; 8band priesterkoon f7erZg:;1g;2§h:eI1::1l£;SJeshe1n dlr:um- keerlingen, doopte, bereidde zijn preken voor, onderhield stlpt

te blijven zien (djt d d , , .. ge 9 9 _1enst de rubrieken en gehoorzaamde stipt aan‘ zijn bisschop.
ee men da kn 00 , ook t1Jdens evangelie en De kapelaan Was 30 en pas van de unlversite-it gekomen, waar hijconsecratie). - Maar er Werd gezongen.

Hier KNIELEN wij voor U neer
hier bidden onze Heer

Tijdens de offerande jazz-plaatje over LSD en marihuana
G -- . . l

godsdienst-paedagogie gestudeerd had. Hij was vol ijver, een

gezochte biechtvader, zeer belezen in de laatste publikaties van
Rahner, Schillebeeckiz, Kiing enz, Hij bad zijn brevier in het en-
gels, en breidde bij de oraties van de Mis zijn armen wijd uit.
Hij Was veelbelovend.
Nadat de twee de kerk betreden hadden, ging de kapelaan naar
voren, breidde zijn armen uit - zoals de J0c'.en bidden - en sprak:
,,Heer, ik dank u voor alles Wat u me gegeven hebt: mijn fami-
lie, mijn ontwikkeling, de gelegenheid om reizen te maken, voor

Z616; gitlillé $18;-‘r; del mode-e1s 1s immers; moedertaal. Daarom de gelegenheid prachtmensen te ontmoeten, voor de tiptop le-
1e eren 1n het Engels en bovendien een voordracht raren die ik gehad heb, en de verruimende boeken die ik gelezen

en Zang) 111 het Engels. heb. Heer, Wees bedankt, dat ik leven mag in. deze tijd. Eindelijk

Commume-uitreiken, éék door jongen en mei 'e_in - - k. Weet de Kerk haar juiste gestalte te vinden. Het heeft lang ge-
SJ —II11I11—I‘O Je. noeg geduurd, totdat die oude knarren er enige notie van gekre-

?

~<* Q-52 .9

5
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gen hebben, dat wat wij vandaag de dag nodig hebben ,een paar
geéngageerde christenen zijn, die de wereld rondom hen exis-
tentieel weten aan te voelen, die verstaan dat er buiten de We-

reld in henzelf ook nog een vvereld buiten hen bestaat. Hoe had
het ooit tot een ekumenische beweging kunnen komen, zolang de

ouwe mufheid nog heerste!
En, Heer, nog iets! U zoudt aan de wereld een echte dienst be-
wijzen, als U aan een paar van die oude priesters en nonnen de

eschatologie (leer van de uitersten) een beetje konkreter Wilde

bijbrengen. U Weet Wat ik bedoelz geef hun het eeuwige loon, of
geef dat ze eindelijk bedanken. Hoe eerder dat gebeurt, hoe eer-
der het Kerygma (boodschap van het Evangelie) zo verkondigd

'91kan Worden als het hoort.

De pastoor knielde heel achterin, met op oud-modische manier
gevouwen handen en gebogen hoofd, en hij bad:
,,Heer, ik dank U voor mijn goede kapelaan, die zo ink werkt.
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Ik bedank U, dat ge mij een goed leven hebt geschonken en Na het betreden van de kerk ging de pastoor naar voren naar de
Vandaag 9911 goede dagalk zou u nog om één ding willen vra- communiebank en bad:

Heel?! 1191tP ll (119 J011g9 P11951915 119191‘ '19 b9g1“1jDen en ge- ,,Heer, ik dank u voor alles Wat u me hebt gegeven, een sterk
Mme Z9 1? ebbe11- E11, 1'1991,_899f 1119 119<i91"1ghe1d om te lichaarn en een gezond verstand, en mijn bereidheid aan alle

egr1Jpen., at 1k er a1 n beetge bmtensta en met meer Z0 he1e- kerkeluke voorschriften kritiekloos te gehoorzamen. En 00k voor
maal kan_.meekomen,’en om te accepteren, dat nieuwe en betere alles Wat het u behaagt door mij tot stand te doen komen; de
d111g91_1_1111J’ 911 1111111 Plaats gaan lnnernen. En tenslotte, Heer, help bouw van de nieuwe kerk, van het nieuwe Zusterhuis en van de
al'1€11'I11_]‘I1 alel te redden. Hf W881?-, dat men Idat niet meer doet (ik school, en dat het budget van mijn parochie klopt. Ik dank u

‘e oel. b1dden_voor Z1JI1 e1gen z1e1), maar 1k zou u toch dankbaar voor mijn goede opleiding op het seminarie, daarvoor dat ik mijn
41111, 315 11 11113 Z011<1‘E W111911 119591191111911 911 1191Pen om in de Mis of mijn brevier nooit heb verzuimd en voor het prekenboek,
111512122 '13. 1:191:19:-;1<t<1ank&1,.km1Jn God, ik danh u.” dat ik eindelijk heb kunnen voltooien. En onze hele parochie-

- 19_ 111091 1.] ult te mahen, W1e van belden als gemeenschap dank‘; u, Heer, voor de grandioze noveen ter ere
»9 111991“ 9C 119, ‘geengageerde, ex1stent1e1e en kerygmatlsche van de Heilige Onofrius _ de andere devoties gaan Wel achteruit,

chnsten naar hu1s gmg. maar wees bedankt, Heer, dat we de verliezen hebben kunnen
kompenseren met de opbrengsten van het bingo-spel. U’ Weet
vvel, dat ik nauwelijks tijd tot lezen heb, maar tenslotte herha-

aar m1ssch1en kan men de rollen ook omdraalen. Dat zullen len de nu uitkomende boeken toch slechts het goede uit de oude
We dan doen_ tijd, Wat Wij dus allang Weten. En dan tot slot, 0 Heer: doe toch

Wat aan die jonge kerel van een kapelaan, die ze mij op de hals
171’ ‘$1 hebben geschoven. Het is zo’n dweper. Zijn nieuwe ideeén zou-

‘11 den gevaarlijk kunnen Worden; en in ieder geval bekornen ze

onze brave parochie niet goed. Moet hij hier blijven, geef mij
b_1/(11739 P15951915 glngen na het avondeten naar de kerk om te dan de kracht hem er zo van langs te geven, dat hij in de pas

1 911- 9 9-119 W95 C19 P851001, <19 111101919 <19 kapelaan. komt. Als ik nog voldoende tijd krijg, geloof ik hem nog wel zo
D9 1139919311 W915 9191118 911 Zag 91 ’11 1999119 918911131 1111- H13 Was te kunnen maken als Wij op zijn leeftijd Waren.”
de hele dag aan het draven geweest om biecht te horen, Mis te
lezen ,g0dsdienst1es te geven in verschillende scholen, voor de
akolyten te zorgen en voor de jeugdaktiviteiten. Hij deed altijd De kapelaan bleef helemaal achter in de kerk, Daar voelde hij
11109119, 1108911 99115 Z0_11<19l" $119995, Zijn brevier daar tussendoor zich dichter bij Christus in het tabernakel en bij diens volk. Hij
klaar te krugen en z13n preken. in de gees‘; van Vaticanum II bad, eergt knielend, dan, Zittend, aldus;
V091 1e bere1de_11- 0159110011 1111 <19 13191111 V1111 Z1111 pastoor niet ,,Heer, ik dank u, dat ik z0’n inke en onvermoeibare pastoor
91111391 1<<i>11_ b981"1JP911, 911 111991 dafl 119111 1191 WES Van epikeia heb. Ik schaam me ervoor kritiek uit te oefenen, als ik bedenk,
(Z Wat met V°1g§‘1'15 de 19591 15 10911 b1111jk91l) gebruik moest dat hij al langer in de zielzorg arbeidt als dat ik op de Wereld
111a1<911, V91_1_1199d hlj het ‘£0911 9911 9111191911 918911115 te geven door ben. Ik dank u, dat uw liefde mij vandaag geholpen heeft om
Z1111 kerke11]ke overheden afute kammen. een moeilijke dag te doorstaan zonder uit elkaar te springen, zo-
Qe pastoor Wa§__75 en O91‘ 1111 Was V0109 119191 91001“ Z1111 g995t9— als ik dat gewoonlijk doe. Heer, ge Weet, dat ik hier een hoop
113119 911 198109111919 V9I‘P_119111111g911- H11 111$ <19 M15 11191 81019 $’<1P'- dingen eenvoudigweg niet slikken kan: die zoete liedjes, die
119111911 Z01"S<19.91‘V001" 111 d9 P95 ‘E9 blllven met a11e veranderin- vrome beelden en prenten, die aflaat-devoties. En somrnige psal-
g911 111 <19 l"11b_1"19k911 Of 111 h9t 1<91"k911jk 1991111 H11 18$ Z1111 <iag'— men kan ik, zelfs in het engels, echt niet bidden. Maar u hebt
blad en de dlocesane bladen van a tot Z, beheerde de gelden me hier geplaatst om met deze mensen, en met deze pastoor, te
van de parochle accuraat en viel het bisdom niet lastig met vra- bidden en te Werken Help me dam, Q Heer, om met vergtand te
gen om ,,onnod1ge” permissies. gehoorzamen; om respekt en begrip te hebben voor de oudere
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\generatie, en tegelijk toch ook aan de jonge mensen iets te kun- I
nen geven. Geef mij, Heer, de genade een brug te mogen zijn
tussen twee generaties, die verder en verder uit elkaar schijnen
vreg te drijven. Schenk mij, tenslotte, ’n beetje meer van Paulus’
Iiefde tot de mensen: die bereid Was zelfs van Christus afgesne-
den te Worden, als dat zijn broeders zou kunnen helpen. Maar M
laat mij nooit u verraden, niet voor Wie dan ook of Wat dan
00k, zelfs niet voor uw hele wondervolle wereld. Goede nacht,
Heer Jesus. Elijf bij ons, nu en altijd.”

Ik zeg u, het is heel duidelijk, Wie van. die twee zich die nacht .
als de ware christen en priester te slapen legde.

1.. ROOD 5.1. OI/V‘!/Ob

V‘O'O"V“

M
(vrij naar NATIONAL CATHOLIC REPORTER)

ln lhet vorige nummer van "Confrontatie" las ik in een

artikel van Dr. J. Taal de droevige opsomming van alles wat

reeds in de R.~K. Kerk verloren ging, ik citeetr:

"De Mariabeetlden stonden dan temidden van een zee van

bloemen en kaarsen!"

4;” Wat let ons dit met groot enthoustiasme nu in de meimaand
. V

.{k weer te doen als uiting van eerherstellende hede voor ole

smaad Maria aangedaan??

M. v. W.

Jg
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Neen, veel doet de Paus niet, volgens drs Marynissen De Paus

P. nqaakt zich er af met twee telegrammen. lsater Marynissen Wil
blijkbaar niets Weten - of in elk geval niets vertellen - over de

Op Palmzondag nam pater Marynissen ,O.P_ van de DOminicus_ dagelijkse inspanningen welke Paus Paulus zich als p1aatsver-
‘ vanger van de Vredevorst, voor een betere Wereld getroost.parochie te Leeuwarden de kans waar om eens flink uit te varen

tegen de P3115 Hij buitte C19 syrnpathie van alle Weldenkenden
voor Martin Luther King en aller afschuw voor de moord op de % ‘X’itZerglaarde Hegel“-aD0$te1, uit, 0n1 de sympathie te ontnernen aan

e aus en deze te laten delen 1n de afschuvv, die hij trachtte op
te wekken.

Pater Marynissen besloot zijn predikatie als volgti
In een pathetisehe preek, waarin hij talrijke malen herhaaldez
,,TWee dulzend Jaar geleden werd er een man vermoord” - ver_ ,,Tweeduizend jaar geleden zzjn gewaarschuwd.

h t daar estaan boven zgn stad onze wereld, onzeband leggende tussen Christus, Luther King en Rudi Dutschke _ eef g ,

nep 1113 mt? mensheid: Wee u, als gij de Profeten doodt. Zullen wzj
het vandaag dan nég niet verstaan?
Er is maar één antwoord: dat wij vandaag bereid zijn
om alles wat hebben, onze persoon, onze eer, ons le-,,Wie is eigenlijlc in onze dagen een Steenrots geweest in

' dven ons geld in te zetten voor deze stad van Go , omde'stad van de mensen, die een stad van God moet zijn? > =

Wie heeft in onze dagen de hartekreet overgenomen van met hem binnen te trekke" Q” te wete” “mt ons boven
het hoofd hangt om met hem toch te durven protes-de ma", die tweeduizend jaar geledenjuist om die harte- " >

h ' h bl" n erzetten tegen alles wat inkreet werd vermoord? Wie schreeuwde zijn leed om de Wren, $06 Z"? $9 U119 ‘U

mensen uit en was bereid daarvoor zijn leven te geven? onze wereld z‘§e5chiedt-
Wat hebben wij in onze dagen gehoord mm de Steen_ Laten wij het in Godsnaam verstaan, want weer is er de

rots van onze Kerk? afgelopen week een man vermoord.
E8" telegram aan de treurende weduwe, een telegram Als we het niet doen, zal het ,,Wee U” aan ons warden

,7aan de regering van de Verenigde Staten. I gerwliseeri
Maar op Paasdag staan weer miljoenen op het grote Pie-
tersplein in Rome oni de zegen Urbi et Orbi te 0ntvan-

Een uurtge meelopen 1n een protestmars en een boete van f ,--gen. Laten wi]' het daarbij?
d d riskeren, dat zal en kan ‘niet zijn Wat pater M. bedoelt metWaarom ‘wer in e afgelopen dagen niet het geluid ge- ‘ _

e soon onze eer ons leven 1nzetten” Het kan b13na methoord van een man, die vertolken lean wat miljoenen "onze p r ’ ’ ’ '

h I; 9 anders of hij zal deze welvaart-staat verlaten en als apostel metvan ons op et ogenbli voelen. Een machteloos pro- ,

' - d ne ers in Amenka gaan S1;I‘1]d8I1, om Martm Luthers verhe-test. Een woede, dat zozets gebeuren kan in onze maat- e g
h " ven strijd te helpen voortzetten. Eerst dan zullen zijn Woordensc appy.

Waarom is in deze dagen geen geluid gehoord Uanaf de mentige parochiaan niet hol meer in de oren klinken en Paus
' " ' d belePaulus zal hem dan met veel hefde z1Jn ongemotlveer e -loggia van de Sint Pieter? Waarom heeft geen protest

geschald over dat immense plein, waar miljoenen kun- dlglng V@1"geVeY1-

nen samenstromen.”

%<X>
ii?
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Vrienden van DG Bazuin Knielen is een v0rI1'l Van hidden

n het eweten en Weten
llggierfoogkeli-31:?1nirnledlevilesnzfliffglnelgdbszn Godg iS 8611 diepe en
grootse uitdrukking van eerbied.

Toen in de 100p van het vorig jaar de redactie van De Bazuin na Bijzonder daar waar G0d__(0f de godheld) Op buzondere Wnzeingrijpen van Rome is gewijzigd, orndat er té veel klachten naar present Wordt geacht '59 Z13n-Rome waren gegaan tegen het blad, vvaarin o.a. rond A1lerhei1i- En dat is God in de H. Ducharlstle.
gen en Allerzielen twee artikelen van priesters hadden gestaan, En daarom Willen zij, C116. met meer ge10Ve1”1 111 9waarin het bestaan na de dood eerst in twijfel Werd getrokken Tegenvvoordigheid het kmelen afschfaen‘ . d t geknielden daarna ontkend, is er Weinig of geen verandering gekomen in En daarom moeten orthodoxe ge10v1gen B15811 atoon en strekking van dit Weekblad, dat zoveel kwaad heeft ge- moet kunnen Worden-sticht in katholiek Nederland.
Het blad dreigde destijds te Worden opgeheven. Om dit te voor-
komen hebben zich o.a. zeventien Nederlanders tot Rome ge-
Wend met een betoog dat De Bazuiin toch zulk een uitstekende
lectuur is en zoveel goede diensten aan de Kerk in Nederland
heeft bewezen, ja dat het blad zelfs ons aller ,,Nieuwe Katechis-
mus” mee helpen ontstaanl

De namen van de illustere zeventien volgen hier:

Prof. Dr. J. A. G. Tans, Groningen, de initiatiefnemer?
Mr. J. Cals, oud-minister-president

_ ,Prof. Dr. A. J. M. Chorus, Leiden ReCtlfICatleMr. H. W. van Doorn, voorzitter vain. de K.R.O.
Prof. Dr. J. van der Eng, Amsterdam
Mgr. J. C. Groot, voorzitter der S. Willibrordus vereniging

_ ( ag. 34) schreven vvij, dat de kampioenProf. Dr. J. A. Huisman, Utrecht In het maart nummer p f dieProf. Dr. J. J. A. van Iersel, Leiden
voor pastoor Miedema, de heer Weyers een nee was V nMarga Klompé

.. d t Bertrand _ en dat eenProf. Dr. H. A. P. C. Oomen, Amsterdam (ook gij, Brutus?) andere kamp10en, Tnd-correspon en
PI'°f- D1“- W- H- Van de P01, Nijmegen

andere pionier”, Huynen weer familie was van de heer WeyersProf. Dr. L. J. Rogier, Nijmegen
,7 h. d an hetProf. Dr. L. M. de Rijk, Nijmegen - en vvij trokken de conclusle dat de eX_paroC leraa VProf. Dr. J. Th. Snijders, Groningen, voorzitter van het ,,Pasto- -k k eer Op een familie-raad geleek. Op verzoek en gezagraal Concilie”

.

E1 S e m Bertrand
van de heer F. A. Weyers vermelden we nu a 6 96Wij kunnen onze lezers verzekeren, dat dit bericht uit de beste

h geen familie lid is in de breedst mogelijke be-LekeniS»_bran stamt.
Van em =* _
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Llteratuur Over de liet lezen van Prof. Mag. Dr. J. B. Kors O.P., Theologische pro-
blemen van nu (Pax, ’s-Gravenhage - nu: Pax-Nederland, Til-

Nieuwe Katechismus burg, 1955). Verrast en onbevangen zei deze intellectueelz ,,Die
gangbare nieuvwigheden zijn toch niet allemaal zé vanzelfspre-
kend.” We zijn inderdaad al ink opgeschoten, als men de zoge-

naamde evidenties een beetje leert relativeren.

Knipsels ed Pater Kuiper, de laatste tiid hoogleraar in Fribourg, is th0mis_

in-S-choenendozen 1Hgt Qt et omstreden boek berg 1k tisch filosoof. Dat bedoel 1k niet denigrerend, integendeel. Het

hier publici-tev:-‘ 1; anépfr b1J te houden. We gaan 11Jkt ml], dat de leer van Sint-Thomas en %1]I1 discipelen iets van
1 ssc an a en rond de beweerde R0- haar kracht toont in deze theo10g1sch-w1Jsger1ge kritiek op de

vg e ell]-"lflgell Van het b0@k! het dogma en de the0- NK. Verder is het van groot belang, dat schrijver de officiéle
.. , klOgle llggen Ons nader aan het hart dan boulevard-folklore. kerkelljke documenten laat spreken. Naast zon aanpa zou een

bijbels-exegetische taxatie op haar plaats zijn. O6-1} Wat dit be-
A - - .

digirgersg ii? gferlqe Van Vmzenz Kulper O.P. ,,Hauptsiin- treft, is er m.i. reden voor felle kritiek, alleen reeds historisch en

es 0 an lschen Nelle“ Kate°h151T1l1$” (Schriftenreihe Una filologisch, al Waardeer ik de frequentie van de bijbelcitaten
Y0??? gelvecaa 11- 10; Thomas-Verlag, Ziirich, 1967) 101 b1z., meer dan de dogmatische zuiverheid. Guus van Hemerts scrip-

* ’ ' turistische inbreng zal Wel minder acceptabel zijn gevveest dan

De uitgever had me om een boekje gevraagd, maar door tijdge_ die Van Schoonenberg’ denk ik'

leermeester in de metaf . Van To ' Dr' J' Petérs C'Ss'R" mijn » ~ - -
ysica. Evenals p. A. Meiberg nit R0er_ Een tweede boekge heet Intervlew met de Nieuwe Katechlsmus

mond’ ale Peters’ eerste 10S0fiSChe vorming lejdde, is de auteur (in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting; N.V. Buijten en

voor I1’11_] dus een geestelijk familielid, zoveel als een metafysigche Schipperheijn, Amsterdam, 1967). Auteurs zijn Dr. W. H. Vele-
grootvader. Ik geloof, dat we hem dankbaar moeten zijn voor ma, docent aan de the-ologische school van de Christelijke Gere-

Z1311 Werk In C°nf1'°11tatie Shreef hij twee uitvgerjge artikelen formeerde Kerken in Apeldoorn, Dr. M. J. Arntzen, gereformeerd

Thelogische overwegingen rond de N.K. (maart 1967, blz 8-25) predikant te ’s-Gravendeel 1), en Drs. K. Exalto, hervormd pre-
en Over doopsel en erfzonde, (april 1967, blz. 10-38). Dene bjj_ dikant te Noordeloos. Alle drie behoren zij tot ,,de rechterflank
dfagen ZlJ1'1 in het onderhavige werkje vertaald en licht gewij.. van de gereformeerde gezindte”. Velema schrijft over God en

d 1 ' en kerk, Exalto over deZigfl: H161‘-Han voegde hij een algemene inleiding toe, en een mens, Arntzen over zon e, ver ossing
kritische verhandeling over de manier waarop de NK de verh0u- vroomheid, de spiritualiteit zoals die in de N.K. WOI‘dt gezien.

ding Van geloof en twijfel ziet. Prijs: 4,75. Omvang; 116 pagina s.

Schrijver zet het mes er vaak ste ' ' , L ' h 1d - Voor bestudering van deze publikatie is wel bekendheid met cle
.. . V18 111 Oglca en e erheid

Z1311 met de sterkste kanten van onze ,,B1e-Ssed New Catechism» ,,issus de Calvin” en hun histonsche ontvvikkeling gewenst. Vaak
’ ' derin delen soms WijzenMaar het Hoger Katechetisch Instituut kan aansluiten bij <-;-en. kan ik hun positieve en neganeve waar g ,

mentaliteit die het hier zelf mede heeft gekweekt. Geen wonder ze iets af dat 1k aanvaard, en omgekeerd.
dat sommigen de onrechtzinnigheid en de "t h

We ensc appehlke Velema typeert scherp de evolutionistische (21), subjectivisti-zwakheid van de voorgedragen constructie da ' ' -~t d
n me Oorzlen Z13 sche (27-29) benadering van de Bijbel, maar men vraagt zichhoren n1. voortdurend zulke klanken Ik 1/1 '

- t, <1
1

Verwac at dlversen af, hoe hij zelf de beweerde duidelijkheid der H. Schrift denkt
Van hen OP Kuipers publicatie net zo zullen
acaclemicus wie ik een paar jaar geleden het tocllfZi:1l§geag,ieif.: te rijmen met alleen reeds het voorkomen van diverse, moeilijk

J te onderscheiden, literaire genres. Zijn opmerkingen over de
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gtelijke Zin van de (33v.) pretenderen geen nieuws te volgens welke het Wezen van de dingen bepaald wordt door de
1_1eke11, maar Z1_]I1 ernstrge overvveging waard voor rechts en relatie tot de mensen (83), dus een versie van de existentiéle

1l’1 s 1n de Kerk. Schr. W11 met Weten van een natuurlijke godg_ fenomenologie 4). Ik zou daarbij twee dingen Willen opmerken.
kennis (34). Wat dit nu specifiek met h t O d T '

k h f e u e estament re A11ereerst' met Arntzen ben ik het eens, dat het hedendaagse filo-ma en ee t, Wordt niet duidelijk. M.i. do t d NK ' 'k '
e e (O0 ) aan de "ofisch denken niet bij voorbaat meer gezag heeft dan. dat uittheologia naturalis tekort maar ik snap dat ve 1 t ' “’ 2 t t .. .. .

ander z’ e pro es an en dlt enige andere t1Jd, en big voorbaat I1’11I1d€1‘ gezag dan Gods open-s 1en.
baring. Maar verder: de hier bedoelde wijsbegeerte 1s heleméal

Een uiterst belangrijk punt raakt schrijver, als hij de ve1_~Z0e_ niet ,,het hedendaagse denken” of ,,het moderne mens- en we-
nlngsleel" V311 de Nederlands-episcopale catechismus attaqueert re1dbee1d”. Stel, dat men de neo-scholastiek buiten het moderne
(35, 37V-, Vg1- Arrltzen 56-61). Terecht komt hij’ met andere prO_ denken plaatst, dan zijn er toch nog minstens twee andere mach-
testantse 'Fhe010gen 2), op voor Chrjgtus’ uitboe/ting Van onze tige stromingen: 1.) het door de NK zo vriendelijk behandelde

11 f1 d’ hl 1 ‘tlief zouschuld, V001" de gel”-wegdoening die Hij aan God gegeven heeft 3)_ marxisme, 2.) de analytische f' oso ‘e, 1e e emaa me
Zi-in °°1"1¢1u$ie is dan 00k, dat het evglutignjsmei hm-izontalisme zijn voor de NK en die éék in Néderland een grote aanhang heeft
en Optimisme in de NK de breuk met het protestantisme neg onder academici. De Hongaarse marxist ‘Georg Lukécs karak-
Verergert (44). teriseert het denken van Martin Heidegger als ,,Katzenjammer-

philosophie”, het is volgens hem een ,,parasitéZrer Subjektivis-
A1"T1’BZeI1S b1:]d1"age kan 1k het meest Waarderen. Hij vindt de NK mus” 5). Een Nederlands analyticus noemt de Duitse fenomeno-
Wel te marlaal (6v._), is tezeer ingenornen met de passage over logie en hermeneutiek, evenals de Franse fenomenologie ,,zin1oze
doodzonde en dagelllkse Z_0{1de (52), heeft heel Wat aan te mer- filosoe” 6), en het existentialisme is volgens hem helemaal geen
ken Op de en°_§_’¢11§_k Mystlcl 001‘I101‘iS van Pius XII (75), hetgeen wijsbegeerte 7). Het doet er niet toe, of deze critici gelijk heb-
allemaal beg1"1JPe_11Jk is OP Zijn standpunt, maar hij schrijft goed ben, maar met dat verzinsel van ,,het hedendaagse denken over
Offer fie maagdelljke geb0°l"te (54-55), Verzoening (56-61), ver- mens en Wereld” moest het toch eens uit zijn 8).
r1Jzen1s en hemelvaart (61-63), a1 doorziet hij de manjer met
Waarop de NK over Jezus’ opstanding spreekt en zwijgt (62), Wel Exalto kan ik niet erg appreciéren. Terecht kent hij een allego-
heeft hij door, dat voor protestanten de behandeling van het rische exegese geen bewijskracht toe (94v.), en hier raakt hij

h ‘1kerkelijk gezag niet alleen Winst, geen echte vooruitgang is (69- een teer, zwak punt bij Guus van Hemert. Evenzeer terec t W1

72> "51- 670- hij harde vvoorden niet vermijden in de controverse tussen ka-
O ' tholiek en protestant (101, 109). Maar zijn eigen methode van

V91" OOPS!-31 (79V-) en eucharistie (80-83) zullen we het niet bijbeluitleg is bar en boos.
gauw eens Worden. De exegese van de doopteksten vind ik iets

h b h 1 a1 een behoefte aan, a11e mariale en allerleite vlot. De afvvijzing van intercommunie (81) is to the point, Ik e er e ema g
andere dogma’s uit de Bijbel-alleen te bewijzen. Negatief kan ik

Een paar typischehistorische fouten dacht ik te signaleren. Arnt- mij vaak vinden in zijn betoog op blz. 8'7-97, voorzover hij n1.
Zen constateert Vrlllinigheid bij Van Kilsdonk, V. d. Pol, Sch00- exegetische argumenten uit de NK afwijst. Maar zodra hij de
nenberg en Pelfgaauw (84). Akkoord, al zijn de modernistische kerkleer en de theologie over de H. Maagd probeert te weer1eg-
tendensen met bl] allen even sterk. Maar om nu uitgerekend gen, slaat hij door. Zij beroep op Hand. 4, 12 (9lv.) en de uit-
Schillebeeckrz als bestrljder van die vrijzinnige stroming op te drukking ,,in Jezus’ naam” (106) zullen We niet voor de z0vee1-
Voeren ~ -- Nlet °1’1_aa1"dig, mal“ W91 Zeer onvolledig schrijft Arnt- ste maal gaan ontzenuwen. Ik neem als voorbeeld de ,,beWijs-
Zen Ovr f)p‘?nbar1ng_en Wereldbeeld (51, 5'7). Hij meent, dat in voering” uit 1 Tim. 2, 5: ,,. . . God is één, één is ook de Middelaar
kZne‘;§_ ar1f5t1e‘°PVat’E1I1g_Va11 de NK ,,00k”Weer het moderne den- tussen God en de mensen ,de mens Christus Jezus”. Met die be-

mo neer normatlef W°1"d"E 89516101 (8?_;vg1- 84, 43v., 114). kende tekst W11 Exalto bewijzen, dat Maria geen Middelares
n er ,,het(.) moderne denken verstaat h1J dan een filosofie (vgl. 90) mag heten. Op blz. 107 haalt hij dan Prof. Berkouwer
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aan: ,,Dwars door alle interpretatie heen moeten we c0nstate-
1) Z‘ie van M. J. Arntzen ook; Ge1oofs- of gezagscrisis, overgenomen in Con-ren, dat deze woorden bij Rome niet kimnen functioneren in hun frontatie rnaart 1967, blz. 36-42.

radicale kracht, die ze in het Nieuwe Testament hebben” 9) 2) Vgl. A. D. R. Polman, De leer der verlossing in ,,De nieuwe katechismus",
in De Weg 10 (1967) 2-4. J. M. Hasselaar, ,,Een eerste reactie op de nieuwe

Ik vind deze constaterin ” ' ' ' ” 'g reeds 0 Zulver 10 lsche catechlsmus 1n In de Waagschaal 14 dec. 1966, blz. 1.32. A. F. N. Lekker-
” p g gronden kerker, Enke’le opmerkingen bij de Nieuwe Katechismus, in Kerk en Theo-vreemd. De schrijver pretendeert, iets vast te stellen ,,dwars door logie 18 (1967) 25v. en De prediking van de verzoening door Jezus Chris-

tus, in Hij kvvam bij de Zijnen, nu_rnrner van Sfmctissima E11charistia_(Nij-alle interpretatie heen”. Dit gaat niet op: hij meet de marjale megen etc., 1967) 45-47. Th. L. Haitjema, De nleuwe Roomse Katechlsmus
IV ‘n Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk 20 april 1967.U161 ,.Middelares van alle genaden”, die overigens (nog) geen -1

Dlehtlg afgekondlgd dogma iS, aan Zijn interpretatie. Dit kan 3)_ Vgl. daarentegen De nieuwe katechismus (Hilversqm etc., 1966) 328-332.
niet anders, dit kan niemand anders, maar clan rnoet ook 1qje_
mand de pretentie hebben, dat hij ,,dWars door alle interpretatie
heen constateert”. Welnu, Wat die interpretatie betreft - het Z011

klankenheologie zijn, .met deze tekst iets te Willen oplossen in-
zaike de vraag of Marla ,,Med1atr1X” mag heten. Tegen Wat voor
mlddelaars verdedigt de SChI‘1_]VeI‘ van 1 Timoteiis de uniciteit van
Chrlstus? Volgens diverse nieuwtestamentici richt deze zinsnede
2lC1’l tegen bepaalde visies op een middelaarschap van Mozes, de
Joodse hogepriester, engelen, gnostische eonen, Mithras of Phi-

Zle de beschouwlngen van P. Schoonenberg S..]’., Chnstus’ verlossmgsdaad,
in Biidragen 27 (1966) 466-483. Kritiek in dezen op de Engelse editie van
Schoonenbergs erizondeleer bij J. Maritain, Le paysan de la Garonne (Pa-
ris, 1966) 230-233.

4) Vgl. over een eucharistieleer in categorieén van Martin Heidegger: S.
Trooster S.J., Transsubstantiatie, in Streven 18 (1964-5) 743 v. Kritiek op de
NK in dezen bij V. M. Kuiper ,,Hauptsiinden” . . .. 15-21.
Verzet tegen dergelijke subjectivistische tendensen in het algemeen bij
J. Maritain, Le paysan... 156-166. Tegen onze landgenoot W. Luijpen
O.S.A.: H. Geurtsen S.J., Fenomenologie en atheisme, in Bijdragen 24 (1963)
302-313. D. M. De Petter O.P., Een geamendeerde phenomenologie, in Tijd-
schrift voor Philosophie 22 (1960) 286-306. Contra de Tilburgse hoogleraar
G. M. Plattel O.P.: S. U. Zuidema, De mens en het medemenselijke, in
Philosophia. Reformata 26 (1961) 207-218.

1 7 --
0 S Logos 11)- Dergehlke v»c01’1CuI‘I'e1’1teIl” k8.I1 men t0Ch 11181; Op 5) G. Lukécs, Von Nietzschke zu Hitler oder der Irrationalismus und die

één lijn lstellen met een Middelares die alles Wat Zij heeft en is,
aan Christus dankt, volgens het katholiek geloof,

We meenden op dit boekje nader te moeten ingaan. Theologisch
geschoolden kunnen er eens aandacht aan schenken. Men leert
er zowel de NK als bepaalde typen van calvinisme beter door
kennen, met hun deugden en gebreken. Allerlei nieuwe en oude
controversen komen erin naar voren. We zullen de strijd om De
nieuwe katechismus in breder verband moeten zien. Zovvel tegen
als met andersdenkenden hebben wij ons heilig geloof te ver-
dedigen en verder te ontvouwen .

)1‘)? ‘

1;.
1

deutsche Politik (Frankfurt a.M., etc., 1966) 174-197.

6) J. F. Staal, Zinloze en zinvolle filosofie, in De Gids 130 (1967) 49-61.

7) J. F. Staal, a.a. 52v.

8) Vgl. de kritiek van de existentie-filosoof Karl Jaspers op Bultmanns capi-
tulatie voor het beweerde ,,moderne mens- en Were1dbee1d”; Die Frage der
Entmythologisierung (Miinchen, 1854) 9-11, 106, grotendeels overgenomen in
Kerygma. und Mythos III, hrsg. v. H.-W. Bartsch (2 Hamburg etc., 1957) 12v.
Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung (Miinchen, 1963) 431.

9) G. C. Berkouwer, Conflict met Rome (Kampen. 1948) 235. De s1ordighe-
den in Exa1’Lo’s aanhaling heb ik verbeterd naar het origineel. Berkouwers
bewering heeft hier niet enkel betrekking op 1 Tim. 2, 5.

10) Vgl over deze mogelijkhedenz W. Lock, The Pastoral Epistles (2 Edin-
burgh. 1936) 27 v. C. Spicq O.P., Les épitres pastorales (Paris, 1947) 59.
Th. de Kruijf, De pastorale brieven (Roermond etc., 1966) 36v.

Hofwijkstraat 33 DR. P. DEN OTTOLANDER

Arnhem
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uGe|°0f5'tl"Ol-IW in onze dagen" Maltha’s boek bestrijkt Draktisch alle dreigende haeresieén (In
geen taal klinkt de afdwaling van de geloofsleer zo fel en hard,
kletsend, petsend en kwetsend in (en om) de oren als het Neder-
landse ,,ketterij”. Het woord had vroeger bovendien nog sterke
associatics met tegennatuurlijke sexualiteit, hoewel het etymolo-
gisch op het grieks katharos (rein) teruggaat . . . .).Pleidooi voor

% %soepele zekerheid inzake <11»

' Wie de geloofscrisis niet onberoerd laat - en dat zijn er zeer
velen - moet dit boek ter hand nemen; hij vindt er een rijkdom
aan gegevens in. Hij zal alleen sterk betreuren dat een naslag-
register ontbreekt. l

Niet alleen de ondertitel van het boek, maar ook de reputatie van
Professor Maltha - en méér nog zijn irenische persoonlijkheid -
zal beslist ook veel ,,progressieven” tot lezing lokken.

<2? %
Onder bovenstaande titel en ondertitel heeft Prof. Dr. A. M. *
Maltha 0.P. in een boekwerk van 350 pagina’s het bruisende en
kollxende in ons dierbaar Nederland - nieuwe theorieén, anders Z0 man Z0 boeke .. . . . _ ! '

§n'l{’§‘i.°e1°li?§§?l§§i‘;f‘i“iiiZLi‘§ZnEfLZS Z‘Zeh§S'$1"3°“°‘”-f;"°°‘ W“ dc Slanke g*=.S*?'“= PW Mam We W2. “aw intoetst zialsgdieevr 9111311; E?" (liens blank D0111!-I‘llC81’lGl‘. habljli heeft gadfgeslagen, z1Jn zachte
dogma“, vooml recent; Tr??? er is m stem vernomen, z1Jn zwllgen belulsterd,-z1Jn praesentia als
ambtelijke uitspréken zoals looiilfs “1 in 6;‘; ‘Ear’ een weldaad heeft ondergaan, heeftiooki door diens ogen _heen de

P E ge 1'30 R11 mnerl1_]ke lrene doorschouwd. En hl] Wlst meteen, dat hler geen
g g en e rm 1-men‘ Savonarola stond, een vurige vijftiende-eeuwse Florentijner Do-

Maltha de problematiek minicaan, met een heet hart, vlammende ogen, felle taal, bezwe-

11 De Kerkelijkheid 111 De levensstanden IV D Dom glasl ea? “nae Mme“ en Wapperelm 5‘.’waad’ ma” eerder ee“ g°1ijkg°'te besprelgem Het Ellcharisiigrg; ‘hf-'m*;)*1’ stemfle van de vroeg"—chr1stel1;|ke irenische herkvader Irenaeus,
Kerk, De Pans, De missie hliwelijk rigst lech » ‘H: leerllng‘ n0g.van der apostelen leerhngen, dle de Dausen Elen-
kloosterleven De Drieéenh _d ’ P ersc ap, e therlus en Vlctor wlst te bewegen, toch tolerant en soepel te Zl]l1

61 , r1S us, ei; hlernamaals. om een dreigende scheuring te voorkomen -, die overigens vol-
gens Tertullianus meer dan wie ook de veelsoortige doctrines be-

lie SCh1‘lJV6l‘ heeft eerlijk gestreefd naar een zo objectief moge- studeerde, er ole dwalingen in aanwees, (zo ook Maltha), en toe-
l1,]ke weergave van standpunten en visies van matig en zéér gerust was met alle gaven van H. Geest, zoals Epiphanius, Ire-
,,vooruitstrevende” zijde; anderzijds heeft hij ook een schat van naeus-kenner hij uitstek, van hem getuigde.
daarop corresponderend materiaal van officieel kerkelijke zijde
aangedragen, zonder dit telkens hinderlijk met een eigen geloofs- <;} -21>

accent te interpoleren. ‘X’
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l'ru;.',’ressieven zullen hem - terecht - verwijten dat hijfeeh Par‘De ondertitel: ,,Pleidooi voor een soepele zekerheid inzake het j kiest, want zéér duidelijk stelt Maltha zich (zullen z1;| zeggen)
katholieke geloof” zal angstige zielen misschien doen schrikken. “[5 het puntje bij het paaltje komt, volledig achter laet”Leerge-
,,Soepele zekerheid” - het klinkt inderdaad Wat ambivalent, Wat mam. Dit is in ,,progressieve” ogen zwaar ,,conservat1ef . de
tegenstrijdig, Wat onvast, Wat zwevend. De uitdrukkingokomt in mldere ,,partij”, de z.g. ,,c0nservatieven” stelt zich, naar elgen
het b°ek Veelvuldig V°°1’- Wij V001‘ ‘ms hebben ha“, naal’ Wij on anderer mening, daar 66k achter. Misschien niet zo soepel als
111611611 ill Malth-a’S geest - Opgevat 3151 llet 6811 Zeker §°ePe1' Prof. Maltha, maar verreweg de meesten zijn toch bereid alle
hed hanteren Van en Prater‘ over de Zeke1'heid”- soepelheid op te brengen als de geloofswaarheden en het anthem-

tieke leergezag niet Worden aangetast. Dat Zii die 506116111615 letsMaltha geeft er geen definitie van, maar men kan op elke pagina onlzichtigef betrachten, dan ze Zelf Z0l1deI1 Willen, k°mt' Pmdatvan zijn boelk gewaal-Worden, Wat hij er praktisch mee bedoelt. vele ,,ve1-nieuwingen” blijken voort te spruiten uit een v0or-op-
Jammer is, dat wij geen plediooi aantroffen voor de redelijkheid gezet plan langzaam maar zeker c0I‘0Si8 te P165611 in de mes-om over het boven-natuurlijke en Wat daar mee samenhangt, niet

'exact-wiskunstig te redeneren. Dit is toch een gezonde basis voor
Vefeiste ,,S°6Pelheif1”- Wij zien dus Prof. Malta’s theoretische stellingname, hoezeer ook

voortkomende uit liefdevolle irenische bewogenheid, alsueen
zéér moeilijke, ja onmogelijke; wij zouden Ze kllllllell Vel'ge11J_ke11

met een wedstrijd Ajax-Feijenoord, Waarin Prof. Maltha arblter,
maar ook tevens midvoor van Ajax is. -

Reeds in zijn voorwoord kondigt hij aan geen ,,Dartij” te Willen 42% <X>kiezen, noch die van radicale of gematigde ,,pr0gressieven”, néch
die van gematigde of radicale ,,c0nservatieven”. *
”Ve°rzeVer megelijk Zeuden Wij in het midden Willen Steam’ in Prof. Maltha’s stellingname is slechts theoretisch onpartijdig.medio Eeclesiae, om links en rechts te helpen verzoenen” (als Meer een ”ik Z0“ het W91 Willen 315 het mogelijk en goed. was”,grapje: was de typograaf al zé geinspireerd door de poging links dan een ”ik dée het»_ Want ondanks ,SSch1,ijvers opzet dc pap
en reehts te Synehreniseren’ eat hij ep peg‘ 348‘ de linkerkelem tijen te verzoenen, duidt Maltha telkens duidelijk de grenzenabusief rechts, en de rechterkolom abusief links plaatste?). aan Welke tijdens zijn dialogjserende verzoenings-pogingen niet

mogen Worden overschreden. Zijn referee-fluitje klinkt dan ook
Professor Meltha hee een leer meeilijke staamplaats ingene' aanhoudend - zij het dan ook nooit schril als op het voetbalveldmen. Wij hadden liever gezien, dat hij dat ,,in medio” niet gefor- Want de ”pmgTessieve~ partij beoefent de gt-ens_0ve1-Sch;-ijdin-
ceerd met ,,in het midden” vertaald had en in plaats daarvan gen als een kerkelijke en theolggische sport.,,te midden” had geschreven. Niet alleen omdat ,,in het midden”,
Veeral in de eentekst’ gevaar leept te ‘lumen op het kiezen Va“ Zij die geen begrip hebben voor de irenische instelling van Mal-de terechi; zo vermaledijde vergulde middenweg ter wille van tha’ zijn ver de g1-ens dénken, maar niei SCHRIJDEN, diellende lieve vrede (,,verzoening”) en ten koste van de waarheid, zich Waar te make,-1, dat de Ma giste 1- door kan' dringen tot demaar ook omdat het tenenenmale onmogelijk is OP het abstracte kem’ maar oak het 1-echg; heeft, over de zelfkant der Waarheidmiddelpunt van een cirkel te staan; zelfs al draagt men de niet heen, tevens de periferie dam-van at te tasten.

kbestaande schoenmaat 1, dan bevindt men zich in het veld. Al
leen ,,te midden” van de spelers en als het moet overal zijnde, Velen zullen misschien met verwonderlng lezen: ,,Zelfs de stout-
kan men zijn referee-functie vervullen. Prof. Maltha gm ech- ste dogmaverklaring moet ergens nog de toon van stamelen heb-
ter, ondanks zijn voornemen, NIET ,,IN HET MIDDEN” staan.
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hen” (P35 10) ' geW°°n als ze zijn er en mid» met V0119 bust’ Deze waarschuwing legt Prof. Maltha zelf ook echt niet ter zijde:
maar soms met lege hoofden, maar in elk geval met gelovig hart, op pag_ 202 schrijft hij
hun met dogma’s beladen Credo te zingen.

,,. . . . misschien ben ik al tegemotetkomend”.Ze zullen het ietwat angstig vinden, dat de auteur op pag. 9 - na
er op gewezen te hebben, hoe zelfs de communisten hun nouvelle
théologie hebben, suggereert: ,,dat in zulk een evolulerende tijd
ook de Kerk haar verdere tol zal hebben te betalen”.

. Die indruk zal de lezer hier en daar ongetwijfeld delen met de
Anderen zullen zich afvragen of Maltha voldoende recht op de auteur. De zekerheid is soms zo doordrenkt met soepelheid, dat
man Robinson afgaat, en zich ter wille van de irene misschien wij een enkele maal - min of meer ondeugend overigens - moes-
in ijdel woordenspel verliest, als hij sehrijft ,,dat menigeen a1 dan ten denken aan die kneedbare, met olie vermengde specie van
niet onder invloed van an dan niet begrepen Robinson, het gebed gemalen kalksteen, waaraan de Ouden - mirabile dictu - de
als iets zinloos dreigde te gaan zien” (pag. 23). naam van maltha gaven.

Weer anderen - of waarschijnlijk dezelfden - zullen struikelen Met een tikje te veel vredelievendheid bijvoorbeeld noemt Mal-
over Maltha’s verklaring (pag. 227) ndat de uitdrukking ,,het tha 0.a. de beruchte handleiding voor het doeltreffend gebruik
celibaat facultatief stellen” een rijkere inhoud heeft dan men van allerlei voorbehoedmiddelen van het Bredasche diocees
oppervlakkig zou kunnen menen” en zij zullen opmerken: ,,hier (jllni 1965) ellphmistisch B911 Variant OP de dllideliik Ve1‘001'de-
ziet Maltha toch echt brandnetels voor dovenetels aan en hij zal lende uitspraak van kardinaal Alfrink van 1959 (pag. 180‘-181),
vergeefs proberen er honing uit te puren”, zonder er zich al te veel om te bekommeren, dat echt niet alleen

in de muziekleer la variazione consiste in una successione logica
d’espozizioni integrali di uno stesso tema.

%%
‘X’

Op pag. 60 bezwijkt Prof. Maltha o.i. voor de bekoring de effi-
ciénte propaganda die door Mgr. Bekkers is gemaakt voor de

De Magister houdt echter en ziehzelf en zijn lezers aan de hand b06teVieI‘i11§ tell detfimente Van d6 Privé-biecht, W011 011 6611 ofvan Ecclesiam suam voor, ,,d’at men wel irenisch moei; zijn, maar alldere maniel‘ te Wine“ Ve1‘§0e1iikBl1- Na I16 brief V-all 16 maartdat het geen irenisme ofwel afzwakking van dg waarheid mag 1965, waarin het Episcopaat nadrukkelijk verklaarde dat de privé-
Worden om de toehoorder te Winnen”. En uit het Decreet over biecht ndlakelijk blijft V001’ <16 Vergevillg V311 ZWMB Z01'ldel1het Oecumenisme drukl; hij af; besproken te hebben, suggereert Maltha een zelfde gedaehten-

gang al te hebben geconstateerd bij Mgr. Bekkers in diens Nij-
meegse rede van 1964, waarin deze - wij citeren Maltha letter-

Het is beslist noodzakelijk, dat men de gehele katho- lijk "
lieke leer duidelrgjk uiteenzet. Niets is zo in strzjcl met
het oecumenisme als het vals irenisme (cle valse vrede-
lievendheid) waardoor de zuiverheid van de katholieke »verZekerde geen enkele kerlcrechtelijke of dogmatische
leer wordt geschaad en de echte en zekere zin ervan gamntie te kunnen £6116", dill de verplichting ‘van d00d-wordt vertoebelcl. Een der onmisbare wachtwoorclen blijft zonden te biechten zou 'uerdwi]'nen. Als voorbeeld van
dus: volledigheid, duidelijkheid, zuiverheid, echtheid, doodzonde wees hij, teneinde zo onweerspreekbaar m0ge-
zekerheid (dat zijn véle wachtwoorden. Red, C.). lijk te zijn, op een geval van moord.”
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‘ ” ' om n vermeldin van
Wij zouden hierbij aan Willen tekenen, dat do z.g. Biechtbrief I E;i:1t;;1:0€§td(:_c11::;e1_I;aI?§:eblggcgggtn oi) de bekendf V1_a_

van het Episcopaat van 16 maart 1965 juist poogde de indruk Kardinaal Ottaviani, maakt Wél gewag Van dc tegen_

Weg te nemen’ welke Mgn Bekkers met voormelde reflevoerilfg stelling tussen dat Antwoord en Kardinaal Alfrink’s ,,vastleg-
zonder enig-e tvvijfel had gevvekt. Diens uitlafing (19-t J6» V61" Je ging van het orthodoxe geloof" inzake Maria’s maagdelijkheid
te commume gmg’ moest blechten b',v' alsjle een moord m€t van een en twee jaar her, maar zwijgt er totaal over, dat de N.K.

"' ' ~ 1 - u
:;);:i::f}?:;i1i;t::d isgiiiii’ 5123153; ::€l:::°::ie::?1:ls gilt zich helaas wél aan het Antwoord en niet aan Kardinaal Al-

bruik werd gemaakt. Ook de passus in Bekkers’ rede ,,geen frmks ”vaseggmg conformeert
kerkrechtelijke of dogmatische garantie te kunnen geven” lag in
lzlffersy m§’“‘¥d‘“*e““°"°°1 heel’ heel anders dam ze mt Mal‘ Heeft de weerzin om zich in het weinig contemplatieve strijdge-

pen V Del e‘ woel te begeven, en dan toch ,,partij” te moeten kiezen, en in
_ _ werkelijke, daadvverkelijke zin in medio Ecclesiae te gaan staan,

Op paglna 192 spreekt Maltha met VAN het SCHANDAAL der zijn invloed doen gelden?
zogenaamde homofiele huwelijksviering, maar wij lezenz ,,het

KABA,AL OVEIE een_ z?ge,I,1aamde’ _I_na€’Er tech met echte (Sm!) Ook het feit, dat op de 350 pagina’s geen enkele maal één woordhomoflele huwel1;gksv1e.r1ng , aloof h1J wllde zeggen: tant de brult nit de meer dam 1000 pagina,S Confrontatie althans met b1_0n_

pour une ommelette die nag met eens echt gebakken Was‘ vermelding - geciteerd wordt - terwijl het boek overigens van
citaten wemelt - en wij zelfs het woord confrontatie, zo veelvul-
dig door anderen gebruikt en zo geéigend om verschillende stand-

% % punten tegen elkaar af te Wegen, niet één enkele maal tegen-
kwamen, ook dit feit wijst er op, dat Maltha misschien met an* te grote en te scrupuleuze angstvalligheid zijn immuniteit ten
opzichte van Confrontatie en haar medewerkers wenst te bewa-

_ _ __ ren. Dat deze zich daardoor een beetje melaats moeten voelen,
De N‘°‘{YVe Katechlsmus Fomt er bu Itliof‘ Maltha g°"*"!1§~ af’ vergeven zij de professor con arnore, al was het alleen maar om
d.W.z. h13 neemt er praktlsch geen notltle van. Speelt hler de zijn pmchtig boek
irene ook parten? Als er in Nederland één controverse bestond,
die publicitair en theologisch de laatste jaren gedomineerd heeft,
is hei; toch wel de strijd rond De Nieuwe Katechismus. * *
In zijn Voorwoord zegt hij laconiek het nut-tig of nodig te vin- *
den 0.a. ook naar de Katechismus voor volwassenen te grijpen
en zijn zeer terloopse raad op pag. 38 om ,,met OMZICHTIG-

. . ,, . .
§I_EIDt ]:edN1£uWetK;tech1;ngu; tegezen 5taatt{n genfjlel Verh°“" Een paar kleine opmerkingen mogen deze beschouwing, die geenmg o e om oc goo e en e zeer erns lge krmek van ge- ”1,ecenSie,, pretendeert te zijn, besluitem
zaghebbende mstantles 1n Rome.

D l_,k 16 d_ Maltha’s woordvorming doet hier en daar wat vreemd aan: op
e nauwe 1] S lfges le er aan War en esteed op Dag‘ 182 pag 16 b.v. spreekt hij van de ,,zaligbaarheid van ongedooptesuggereren - en meer clan dat - dat er door een groep bezwaar- kinderenu, op pag 7 Over dc benodigdheid van soepelheidn, op

- ! ' 79 7

lie; Slechts bezwaa: genl1?aktW‘Kerfl. tggen d?, pgssus In de pag. 260 van God ,,die mensbaar is”. Dat de Heilige Geest ,,bij
dér gzl; e ge our erege mg‘ 13 Z11“ aar meer an Verwom ons” niet alleen voortkomt uit de Zoon (pag. 8) weet de Magis-
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tGertv<:al betel: dan Confrontatie; niet wist hij blijkbaar, dat Dr.
0 sc alk geen franciscaan, maar M.S.F.-er is (Dag. 192).

Het 00k aan alle Confrontatie-lezers sterk aanbevolen boek werd
llitgegeven door Gottmer in Nijmegen, die er 0_i_ professor Ma1_ De em. deken van Heerlen, Mgr. Ir. H. Bemelmans, die actie

$118 911 had moeten wijzen, dat een index in z6,n boek Werkelijk voert tegen de ontkoppeling van priesterschap en celibaat, heeft

onmlsbaar is. zich in een brief aan Kardinaal Alfrink gericht, vvaarin hij be-
zwaar maakt tegen het enquéte-formulier dat onlangs aan alle
priesters is toegezonden.

J_ A_ Hij wijst er op, dat er twee door het Concilie aangenomen en zo

goed als door alle bisschoppen ondertekende decreten zijn over
de handhaving van het celibaat, en bovendien nog een encycliek.

,,U schri]'ft, dat in deze encycliek niet aan alle vragen

7%’ ‘XL een einde is gemaalct. De bedoeling van de encycliek is

<2?

dan toch in elk geval duidelk n.l. dat het instituut:
koppeling van priesterschap en celibaat onaangetast
blijft.”

Ook het feit, dat de enquéte informeert naar het geloof der pries-
ters acht Mgr. Bemelmans verkeerd.
Tegenover een journalist van het Limburgs Dagblad (3 april)
liet hij zich daarover als volgt uit,

,,T0en dc bisschop van Haarlem, Mgr, Th. Zwurtkruis
enige tijd geleden werd gevraagd of hvj nog in God ge-

loofde en in de gekende geloofwaarheden werd hij te-

recht boos. En nu laten de bisschoppen het zelf aan de

priesters vragen.”

Mgr. Bemelmans heeft gelijk: talrijke priesters zullen er zich

aan geérgerd hebben. Maar het feit dét van hogerhand aan de

priesters gevraagd wordt Wét en hoe zij nog geloven, is voor de

katholieken van Nederland een teken aan de wand: zij zelf Zul-

len in vele gevallen aan hu-n parochie-priesters dezelfde vraag

moeten voorleggen. En zij hebben dan recht op een antvvoord.

En de plicht de consequenties daaruit te trekken.
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N°°mYstiek Aftakeling bij de K.R.O.

Met Pasen vverden en Worden door ne0m1sten thu1s feeste11]k en Onder het vrijzinnige bewind Van ML V‘ Doorn gaat de KRO

verder de berg af. Kennelijk ook zit het met het ledenverlies
niet zo glad‘. Ziehier de circulaire, die dezer dagen in zee ging

Het ouderllgk hu1s vvordt Wat opgesmukt en voorzien van een Om te I-edden Wat te redder; va1t_

gelukkig eerste H.H. Missen opgedragen.

bord met een Bijbelspreuk.

Niet aldus in het landelijke Horn (L.). Geachte Lezer(es),

Daal" Wllde men 00k 6-ens 1n deze sfeer hlp doen. U hebt ons bericht gezonden dat U Uw K.R.O.-begunsti-
gersbljdrage wilde stopzetten.

Ziet U eens: In verband hiermede wordt U onze gids niet meer ge-
zonden.

,,Dag bloemenl Toch is het juist Uw persoonlljke belangstelling, waar-
Dag Vogely op de K.R.O. moet kunnen steunen en voor de toekomsl

' moet kunnen rekenen. Immers de zendtijd hangt mede

Dag menseng af van het aantal ingeschreven K.R.O.-begunstigers_
Om deze redenen zljn wij zo vrij om op Uw opzegging

God. terug te komen.
- - ,, Uw opzegging betekent een afbreken van de verbinding

Proflclat en bedankt met de K.R.O. U kunt ervan overtuigd zijn, dat zeker de
omroeporganisaties, die zich neutraal of algemeen noe-
men, met een zeker welgevallen de afbrokkeling van een
principiéle omroep als de K.R.O. zullen gadeslaan, aan-

OP Bmlheel‘ 911 @0I1S01"‘E@11 gedrllkt Worden, was ons bekend. gezien daardoor hun positie ten opzichte van de K.R.O.

Maar ze leren daar ook kennelijk Pipo, de clown gebruiken. Logifwvtirzezfih niet’ (lat dergemke, algemene

roep de taak van cle K.R.O. zou kunnen overnemen en

Te pas en te Onpas! zich zou beijveren om onze katholielce standpunten in de
aether te brengen.
Wij, katholieke Nederlanders, hebben anderen en ellcaar
veel te zeggen. Juist daarom bestaat er een K.R.O., die
alleen met Uw hulp zijn werk goed kan verrichten.
Ondanks Uw mogelijke kritiek, die zeker gefundeerd
lean zijn, vragen Uw steun, Was er geen kritiek, dan
betekent dit, dat ons werk niet de moeite van kriI;ieIc
waard zou

Dat de priesterstudenten van'het Bisdom Roerrnond met de neus
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glils U bgaande antweordkaart opstuurt, versterkt U Uw oegu|<ngneyerya|5ing
gen_0mr0ep. Onze gzds zal U dan weer, zoals voorheen,

m ruzl voor Uw steun op fraaie wljze de volledige gage-
vens verstrekker? over radio en televisie.
Met belangstellmg me" “"4 Uw amwoord tegemvet, Op Woensdag 10 april werd in de kerk van de parochie Maria-

berg-Beliort een zogenaamde oecumenische dienst gehouden.

Met vnendeli“? grvet, ,,Zogenaamd” omdat hier een vertoning werd gegeven, die niets

met authentieke oecumene te maken heeft en alles me’; verva1-
KATHOLIEKE RADIO OMROEP Sing daarvan,

Rector J. M. H. Narinx van die parochie ontzag zich namelijk
niet met behulp van Ds. E. Postma de communie uit te delen

aan de bejaarden, die tezamen geroepen waren.
OF die dominee is een authentieke protestante voorganger en

Kommentaap weigert dan de communie uit te delen, die de authentieke Rooms

' katholieke kerk (een andere katholieke kerk is er niet)') op haar

. _ ,
wijze als sacrament beziet,

lyliirgieriieglsC120§£gce;nZ'i1tI£>11%1;l;LI€e;g?th€;Lr;:123(3)e1s het togh OF hij is niet meer authentiek protestant en moet dan de con-

vrijzinnigheid voortdurend te begunstigen porgaan e Sequenties aanvaarden'..
De sneer naar neutrale Omroepen is met 'erg S ath. k En Wat katholieke vrllziniqige Priesters betreft, katholiek

En waarom Zou een neutrale Omroep mits hryvolid led‘ vrijzinnig kan men niet z1Jn. Laten we die priesters, die VI‘1J_

genheid geeft aam Zijn kathoheke luisteraars/Jki-kerzelll 8 $8 i_ zinnig zijn liever voorgangers of predikanten noemen. VI‘ijZi!nni-

nemen van het authentiek katholieke dus orthogloxe teméls e ge Voorgangers of Vmzinnige pm‘-1-1kanten'-~M-et die benoeming
met beter Zijn dan een Omme d.’ .. . . , ’ S ,an punt van pater Jelsma aan de VPRO Z1]I1 de vr1]z1n'.nige verschlllen

. _ p’ le vmzmmgheld ultstraam immers a1 weer een stuk kleiner tussen dat soort priesters en
maar z1ch naar bulten toch nog tracht voor te doen als princi- d -

pieel katholiek? at soort dom1nees.

En wij dachten, dat de KRO véér saecularisatie Was!
Het roer rnoet om bij de KRO, of anders vvordt Nederland Kro-
loos.

(I)-



Handcommunie verboden Tot dusver publiceerden in ’Confrontatie':

Prof cir. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap.. Nijmegen; 1- M- Van den Berg.
' B stoor Smear-.

~ ;.|. , 1"in opdracht van onze Heer Kardinaal wijzen wij er Op. dat het, §n'é'al,’e('§;'§,'g§}';).B§f"§,'§,Z AblgZuvH.er€)eZ:, Bruyéres et
Z°a|S °°‘k de Duitse Bisschoppenkonferentie in hear algemene Montberauit (irrankrijk); Anne Dessers, Sittard; Dr. A. Drubbei M.S.C.,
vergadering van de 13e tot den 15e ferbruari 1967 in Honnef be- Beek (L.); Dr. D. C. Duivestein M.H.M., Mili HI“, London (Engeiand);

P f ir M J Gran ré Moliére, Wassenaar; Henri de Greeve, pr Berg
Sloten heeft’ met is toegestaam de H‘ Covmmume op de hand roDa|: 0&5 Hermpans Venlo- J. v. d. Heyden S.V.D., Venlo; M.uit te reiken. *Dit geildt ook volgens can. 1261 § 2 (vgi. ‘Decreet 360 hanné per adres reaace; ’]_ Ka|khoVen S_j_, wassenaar; O. Krops
Van de Diocesane SYn°de Van 19541 Concmedecreet Over de O.C.S.d., Zundert; Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fribourg_ (Zwitser-
herderlijke taak van de ibisschoppen in de Kerk N. 35,4 en Motu land); L. A. v. d. Linden, Waaiwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwéinégagqée
proprio Ecciesiae Sanotae van 6.8.1966 Nr.: 25 § 2e) voor alle (FI'a"i<FUk)= A Meiberg QSSR-I R°erm°nd‘i Ir‘ W‘. A‘ M°_'e"9'aa ' ' ' '1

kerken van religieuzien ‘binnen het Aarts»bis'dom Keuien. Bavel; Prof. Dr. Ch. Nlederer S.J., Beyrouth (Libanon), H. E. W. Osten
dorf, Goor; Dr. P. den Ottoiander, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d. Ploeg

Zi_jne Eminentie vervvacht, dat volgens antiikei 22 van de Conciiie- O_P_, Nijmegen; Dr, |__ A_ Rood S.J., Weiden (Did-); Dr- FF- \/an F1U"|a"d»
constitutie over de H. Liturgie en aiinea 45 van de lnstructie over per adres redactie; J. M. van Schaick, ern. past, Herwen; P. ter 316896

Z P St inkei SJ Schalkwgk Drs Th Steltenpool SVD- ' .' . - - - _ S.J., eist; . eenw .., ; - . . . .,de viering en verering van de H. Eucharistie alle seculiere en re ;_ Bel D CI Stréter SJ" Re ensbu|,g(DId_). Dr_J_-|-aaiy Gouda;
guiiere priesters -binnen het aartsdiocees Keuien de bovenstaande
instructie in acht nemen".

(Kirchlicher Anzeiger fiir die Erzdiiizese Kiiln, 6 jan. 1963)

lntercommunie

Bericht over de algemene vergadering van de Duitse Bisschoppen-
conferentie van de 4e tot de 7e maart 1968 in Stuttgart-Hohenheim.

"De poging onder niet-in-achtname van de theologische realiteiten
door eenvoudige ak=rie een intercomimunie te creeéren, zou de
Eucharistieviering in haar waardigheid neerhaien tot een demon-
stratie van goede wii. Ais deze voldoender zou zi_jn, zou de een-
heid reeds iang voltrokken zijn en de geheie oecumenisohe be-
weging zou geen zin meer hebbien. De arbeid voor de eenheid
van de Christenen ontvangt haar dramatische spanning en haar
sterkste dynamiek juist uit de smartelijke belevenis, dat wij niet
gemeenschappeiijk aan de ene Maaitijd van de Heer deelnemen
kunnen. Juist hier toont ziich, dat de weg tot de eenheid het ge-
duld ais een sipecifiek oecumenische deugd vereist.”

(Una Voce, 25 maart 1968)

veri se |e , r 9
8aro|Jus Tgessgr )O.F.M., Maastricht; J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedel, per
adres redactie; H. v. d. Veldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze
(Duitsland); B. Voets, pastoor, Amsterdam; W. Westerhoven, paetoor, Eg-

mond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O. Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg
A.A., Essen (Duitsland); ’rDr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; ’rDr. H.

v. Zunderen M.S.C., Stein en anderen.

Redaktie:

J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.

BESTELBILJET

Ondergetekende .................................................................................. ..
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Wenst zich te abonneren op 'Confrontatie'.

S.v.p. opzenden aan:

Confrontatie, Grotestraat 42a - Tegelen (L.)
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