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Bnef aa“ de H‘ Vader *
Feilhare en unfeilhare uitspraken

1 door Prof. Mag.:Dr. J. P. M. van:der;P|oeg o.p.
De verzending van het vorige Confrontatie-nummer (Waarbij go.
voegd de Brief aan de H. Vader en retour-enveloppe) heeft veal
werk en tijd gevraagd zodat velen Confrontatie later ontvingen. Na“ aanleiding Van het feit dat Pans Paulus VI zijn uitspraak
Willen degenen, die er prjjs Op Stellen de Brief ta tekenen, deze over het gebruik van voorbehoedmiddelen niet heeft willen doen

thans beslist v66r 22 sept. opzenden? (Grotestraat 42A, Tegelen). in de V°1‘m Van een °“f°i1ba1'e d°gmati5°h° f°1'mul°1'ing v1'aag*
Van verschillende zijden vroeg men ons of de namen gepubliceerd men Zich af Wat er dan de draagwijdte Van is-
worden, Dig is NIET het geva1_ Het is niet one bedoeling ge_ Bij het antwoord moet men-bedenken dat het gezag waarmee de

weest er een grggtscheepse pub1ici¢eit5_stunt van te make“ De Paus, of wie dan ook, een waarheid verkondigt, niet hetzelfde is

bedoeling is de H. Vader te laten zien, dat er in Nederland echt ‘ als deze Waarheid z°1f- A15 een ge1°vige> -ia zelfs een °ngel°"ig°»
nog wel kmholieken zijn voor Wig hij is; Plaatsbekleder van de katholieke geloofsbelijdenis uitspreekt, zegt hij wat onfeilbaar
Christus. waar is; hij ve1-gist zich niet, zelfs al zou hij het denken. Maar dit
Ondanks de uiteraard zeer bescheiden omvang van onze actie en holldt Iliet in at hij 00k 6911 Onfeilbar 891113 in gelfslakell
die der ondertekenaars - wij hebben nu ecnmaal gecn kansels, heeft i

radio, televigie of dagbladen got Qnze beschikkjng, "6011 gmte De Paus is, door de bijstand van de H. Geest onfeilbaar wanneer
sommen geldg _ zal do aanbieding‘ van do vele bl-ievcn de H_ hij als hoofd der Kerk een beslissende uitspraak doet over ge-

Vader onggtwijfeld toch een gr-ore troost zijn_ loof of zeden en ieder verplicht die uitspraak aan te nemen (ge-
leerd door het lste Vaticaans Concilie en herhaald op het 2de).
Zulke onfeilbare uitspraken, alleen door Pausen gedaan, zijn er
niet veel, verreweg de meeste zijn van algemene kerkvergade-
ringen. Canon 1323, § 3 van het kerkelijk wethoek stelt vast dat
niets moet Worden beschouwd als dogmatisch (onfeilbaar) ge-
definieerd, tenzij dit volkomen duidelijk vaststaat (nisi id mani-
feste constiterit). Dit sluit twijfelgevallen natuurlijk niet geheel
nit, maar wil deze toch zoveel mogelijk beperken. ‘

Wanneer in een pauselijke uitspraak Wordt gezegd dat de Waar-
heid die zij bevat door God is geopenbaard en door allen die het
geloof willen behouden moet Worden aanvaard, en de Pans treedt
hierbij duidelijk op als leraar der hele Kerk, is zulk een uitspraak
onfeilbaar. De (algemene) Concilies hebben hun onveranderlijke
(onfeilbare) uitspraken over geloof en zeden meestal gedaan in
de vorm van z.g. canones (meervoud van canon = regel, geloofs-
xegel) waaraan een "anathema sit” d.w.z. ,,hij zij in de ban, buiten
de Kerk” is toegevoegd (b.v. ,,Indien iernand niet aanvaardt dat...

i hij zij in de ban”).
Onfeilbaar zijn niet alleen de boven genoemde uitspraken van

r‘ Pausen en Kerkvergaderingen, maar is ook het z.g. algemene
leerambt van de Kerk. Men noemt dit ook het MAGISTERIUM
ORDINARIUM, d.w.z. het ,,gewone leerambt” (onderscheiden van

"-"— —~ - ‘ ‘ het ,,buitengeW0ne”, dat door Pausen en Concilies spreekt). Voor-
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werp hiervan is de leer die door de gezamenlijke blnohoppon in maul“ 9" die vooml "1"" "0"?" 190"" Ofwel "it de (lard

herders der hele Kerk altijd als geloofsleer aan do golovlron ll der documentem Ofwel doordat dezelfde leer telkens OP"

voorgehouden, zeer bijzonder in hun prediking. In de 4“, “rm, nieuw wordt voorgehouden, ofwel uit de manier van

eeuwen waren er geen uitspraken van Pausen en ook goon $PTek9n- (Lumen G6"tium> 110- 25)-

concilies (als men van het apostelconcilie te Jerusalem ahlot).
Toch was er een lee;-ambt dat de Kerk het geloof voorhield, an Aan bovengenoemde voorwaarden van het 2de Vat. Concilie heeft

wel op onfeilbare wijze. Dit leerambt heeft niet opgehouden to dc Pans in Human” Vitae ten "°11° V°1da11- Hij bedlt er "e

bestaan, naast de bijeenkomsten van algemene Concilies en de leer Van dc Kath°1i°k6 Kerk 0p het gebied V3-11 <18 geb001'tBI1-

uitspraken van de opvolgers van Sint Petrus te Rome. In de regeling, die niets anders dan de goddelijke wet verkondigt” uit

dogmatische constitutie over het geloof van het eerste Vaticaans 1
te spreken (no. 4). Hij geeft zijn antwoord ,,krachtens het door

Cqncilie Staat dan ook te lezeng Christus overgedragen ambt” (no. 6). Ieder katholiek, of hij nu
bissohop, priester of eenvoudige gelovige is, moet dus de leer der

Met goddelk en katholiek geloof moet alles worden ge- Encycliek aaI1Va1‘de11-

loofd wat voorkomt in het geschreven of ave,-geleverde 1 Maar hoe is dit verenigbaar met het feit dat die leer niet onfeil-

woord van God en door de Kerk als door God geopen- <
baar wordt voorgehouden? De theologen hebben steeds gemeend

baa,-d te geloven word; voorgehouden; ofwel in een dat iemand, die denkt met evenveel kennis van zaken te kunnen

plechtige uitspraak, ofwel door het gewone en algemene oordelen als de Paus die een bepaalde leer ,,niet-onfeilbaar”

lee;-ambt_ (Denz__Sch_ 3011; Denz__B. 1792)_ voorhoudt, of althans (terecht) meent met buitengewoon grote
kennis van zaken te kunnen oordelen, zijn eigen oordeel over de

Nu heeft Paulus VI er in Humanae Vitae uitdrukkelijk op ge- zaak mag opschorten; hij mag zijn moeilijkheden en bezwaren

wezen dat de Kerk zich ten allen tijde - maar in de laatsye tijd zeker aan het kerkelijk gezag bekend maken en eventueel in de

heel uitvoerig - heeft uitgesproken over de leer inzake het wezen kring van vakgenoten bespreken. Hij mag echter in geen geval

van het huwelijk, het juiste gebruik der huwelijksrechten en de in het publiek weigeren de beslissing te aanvaarden, laat staan

plichten van de gehuwden (no. 4). Zij heeft dit altijd op dezelfde er zich tegen verzetten, er tegen protesteren, haar bestrijden.

wijze gedaan en in zulk een geval moet men spreken van een Nu kan men rustig zeggen dat Paus Paulus, die het probleem

vaststaande (onfeilbare) leer. De Paus heeft dit echter niot nit- r
vier jaar lang heeft bestudeerd en wiens conclusies sinds Kerstmis

drukkelijk willen bevestigen en men moet niet ,,roomser” willen 1967 schijnen te hebben vastgestaan, zo goed geinformeerd was

zijn an de ]_>au5_
als Wie dan ook kan zijn. Alle argumenten voor en tegen heeft hij

Naast de onfeilbare zijn er ook ,,niet-onfeilbare" uitspraken van gewikt en gewogen; hij wist Wat er in de Kerk en daarbuiten

het pauselijk leergezag. Dit houdt in dat het zich heeft kunnen leefde, hij kende de problemen, hij heeft talloze adviezen ge-

vergissen; zo niet, dan waren alle pauselijke uitspraken onfeil- vraagd en gekregen. Zou het zijn toegestaan zich tegen dit be-

baar, Wat niemand houdt. Maar dit is geen reden om zulke uit»- sluit, deze uitspraak, maar meteen te verzetten, dan heeft het

spraken naast zich neer te leggen of ze zonder meer te verwerpen. gewone pauselijk leergezag opgehouden te bestaan, het heeft zijn

Daarom heeft het Zde Vaticaans Concilie verklaard: zin verloren. Gezag eist gehoorzaamheid en volgzaamheid, OOK

i, LEERGEZAG EIST DIE. Het eist die zeker in onze tijd nu de
\

..

De religieuze instemming van verstancl en wil Kreligiosum I

Kerk bestuurd wordt door een reeks van vrome, herhaaldellgk

Obsequium) meet ook bewigd warden aan het authem 1 geleerde en niet zelden heilige Pausen, die hun taak vervullen

- k I d P Rome ook wann er hf met de uiterste bekwaamheid en nauwgezetheid.
tze eergezag van e aus van , e J
m-et ex cathedm (: onfeilbaar) spreekt’ en wel Z0 dat 1Vlen heeft zlch 1n Nederland 1n het pubhek tegen de pausellgke

~- h t leer mbt met eerbied wordt erkend en dat ultspraak verzet. 117 professoren, docenten en assistenten hebben
zln 00 s e a
"fen insfemt met de door hem uitgespmken Oordelem het zelfs bestaan te verklaren dat deze uitspraak ,,afbreuk....

d d l'htk hthd bt l‘d't
volgens cle bedoeling en de wil die hij heeft kenbaar 30- °et aan e evange 15° e aa van e er “Sam °m ‘*1 mg 9
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geven aan het Volk Gods”, wat niet minder dan een bescl1uldlg'ing ' ° °
van machtsmisbruik inhoudt. Dit is een revolte tegen het puuse- Een
lijk gezag, die aan de fundamenten van de Kerk schudt. ' '

Humanae Vitae is niet het enige pauselijke document dat mun
in Nederland naast zich neerlegt. De encyelieken over het celibaat

en de Eucharistic hebben gee“ ander lot Ondergaan en °°k de Uit de overvloed van schrifturen over de encycliek belichten
pauselijke geloofsbelijdenis heeft men bekritiseerd. Veel be- wij een VOORTREFFELIJK artikel uit de Belgische ”Stan_
palingen en voorsehriften van het tweede Vaticaans Concilie ‘ daard» van 9 augustlm He; is gesch,-even door Kammnik _]_

Worden hier eenvoudig niet nageleefd, men denke o.a. aan de Vleriek
boven aangehaalde verplichting de uitspraken van het gewoon
pauselijk leergezag te aanvaarden en na te leven. Maar hieraan
niet alleen, men denke ook aan de manier waarop hier de lifurgie De reakties tegenover deze encykliek zijn zeer verschillend. Som-
wordt gecelebreerd, intercommunie met niet-katholieken wordt migen spotten met de paus. Anderen halen er de schouders bij
gepractiseerd, geldige kerkelijke huwelijkcn worden ontbonden 0p_ Nag angel-en, en We] katholieke leken en priesters, hebben
611 Iliellwe a11gega9-11 (Z16 0011110111356 110- 35, 111111 1953 ,,E@h1" de spontane reaktie: ,,hoe kunnen we er aan ontsnappen?” - ,,Wat
scheiding"), de voorschriiten omtrent het religieuze leven Worden kunnen we er uithalen gm onze vroegere stellingen min of meer
Ve1‘0111@l11Za111d, 911 V616 81111616 di11g011~ V01011 t-1111111 111111 gang, te handhaven?” Er is bij sommigen niet alleen ontgoocheling,
trekken zich van de kerkelijke wetten en de voorschriften van maar Wee;-Stand en opstaml zelfs degenen’ die zich noodgedwom
het laatste Concilie zoveel of zo Weinig aan als zij willen, kennen gen Onderwel-pen (10611 het niet altijd met overtuiging, in deemoed
<16 latsfe 111 V691 gevallen 11161 e611S- M61: betfekkil; 10¢ de g9" en diep geloof. Hooggeplaatste priesters, die geinterviewd werden,
boortebeperking is niet alleen de nil genropaserd, maar 10 goed of spontaan een verklaring aflegden, beginnen niet met het begin,
als alle andere middelen, abortus niet uitgesloten, en dit ondanks nl. de houding die bepaald werd door bet (joncilje in de 901155-

de herhaalde verklaringen van de H. Vader dat de tot dusver tutie Over de Kerk m-_ 25_ Ten 510;e zijn er diep-g‘el0Vig‘e11 en
13001‘ <16 Kerk gedane l11t$P1‘kB11 111 deze lake" (111011 11011110 b-V- apostolische mensen die de gepaste houding aannemen: opreehte
M11 C8511 001111111111, 31 1160- 1930) 110$ $169115 V311 111110111 W111‘°311- ‘ onderwerping uit erkenning voor het gezag, dat geleid Wordt door
Homosexuele en buitenechtelijke betrekkingen Worden in een de H_ Geest, mensen die bidden en boeten om hei; lijden van de
aantal gevallen in ,,katholieke” publicaties goedgekeurd en aan- pans en om bet gchouwspel at qe Kerk 1111 biedt; vandaag 9e

beV°1el1- 011 (16 i111‘i¢hti11ge11 V311 h0g6!‘ theolgisch <111d°1‘W1.i5¢ zondag na pinksteren is de zondag van ,,Dominus flevit”, de Heer
W331‘ P11631615 W01‘dB11 0115616111 Of Verde!‘ geV01'l11d Villdt 111911 weende; de Heer Weende over Jeruzalem, symbool van de Kerk;
niet Weinig docenten die de leer der Kerk niet meer in haar ge- de pans weende vorige woensdag toen hij op de audiéntie zijn
heel aanvaarden, of niet meer in de zin waarin deze door de Kerk encygliek besprak waarvoor hij zoveel had gebeden en waarover
wordt voorgehouden. Op de theologische faculteit van Nijmegen hij zgveel had geleden,
heeft men geheel eigenmachtig de canonieke verplichting tot het De houding die wij hebben aan te nemen wordt zeer duidelijk
aflegge W111 (16 ge100f5be11.ide11i5 11001‘ I11'01110V@11di 611 I11‘0fe$501‘@11 I omschreven door het Concilie in de Constitutie over de Kerk, nr.
afgeschaft, ook in de nieuwe formulering (van 1967) en ook nadat ;g5_ ”Ee1-bigding INSTEMMING van wil en verstand moet men op
(16 1301111611 V5111 110561‘ 11-11111 011 (116 Ve1‘Dlif=l1ti11g W35 g6WeZe11- Z0 bizondere Wijze geven aan het authentieke leerambt van de paus,
Z011 111611 11111111611 d001‘§aa11- ook wanneer hij niet ex cathedra spreekt. Men moet nl. zijn
[)i1; is het klimaat waarin Humanae Vitae in Nederland is Ont- X opperste leerambt eerbiedig erkennen en zijn uitspraken oprecht
vangen en daarom is deze ontvangst er gevvoon een facet van 1 aanvaarden, overeenkomstig zijn duidelijk gemanifesteerde be-
het kerkelijk leven. Zij is geen op zichzelf staand uniek feit, zij I doeling en wil, die vooral spreekt uit de aard van de dokumen-
roept geen crisis in Nederland op, maar doet de bestaande alleen ten, het telkens opnieuw voorhouden van dezelfde leer of uit de

maar schriller uitkomen. 1'01'ml116l‘i11g-”
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lZio spreekt het Concilie. Zal men ook dat verwerpen of links laten plaats Spreekt hij van instemming terwme Van de aangevoerde
ggen' bewijzen en gronden (nr. 28).

‘Yie dat verwerpt’ heeft gee“ houvast meer en is in swat om De paus zegt nadrukkelijk dat het de taak is van het kerkelijk
‘ I ta es e "°”W°”1“?“- _

* leergezag om niet alleen het evangelie maar ook de natuurlijkeHet laatste stuk,]e van het cltaat passen we toe op Humanae zedenwet te bewaren, te verkondigen en “it te leggen (m-_ 4)_ DeV't . __ _ . .1 ae:
voortplanting ziet h1;| ,,in het hcht van een totale v1s1e op do mens

1. ,,U1t de aard van de d0kumenten”: het onderhavlg dokument en zijn me ing Zijn natuurlijke en aardse, Zowel 315 zijn b0ven_. . . . D ,

is een ‘encychekz dus zeer plechtlge ultspraak‘ natuurlijke en eeuwige roeping (nr. 7). De paus is er zich wel
2. ,,het telkens opnieuw voorhouden van dezelfde leer”: de paus bewust van dat het V001. Velen moeilijk om niet te zeggen pl-ak_
zegt in de encycliek meermaals: dit is de konstante leqr van de tisch onmogelijk zal zijn de goddelijke Qvet die hij verkondigt nit
Kerk_ mt‘ 6)‘ _ ,,

‘ te voeren (nr. 20). ,,Men kan zelfs beweren dat het niet zonder
5. ,,u1t de formulerlng : de paus spreekt zeer dllldelljk tot de ge- d hul van God mo en-k is ham, na te komen» (m,_ 20).

. . , e p g Jlovlgen 1n t algemeen, tot de gehuwden, de wetenschapsmensen, De paus Vmagt aan dc gehuwden inspamling’ zelfbeheersing,
de artsen, de priesters, de bisschoppen. Niemand kan twijfelen den dbeoefening (m,_ 20, 21)_ Mam. hij verwijst ook naar de vel-_. . , gaan de ,,bedoel1ng en w1l ’ van de paus. sterking door geloof en hoop, naar voortdurend gebed, naar de
Het is volstrekt verkeerd de reakties van anderen - om het even Eucharistic bmn van genade en liefde en na zwakheid naar dc
Van wle ' op te vangen’ of In de kmnten na te gaan’ zonder zelf barmhartigiaeid van God, in het sakralnent van de boete (nr. 25
de encycliek helemaal te lezen! Het is zelfs aan te bevelen de en 29)_ De paus Schrij zijn encycliek in de visie; ndat de gestalte
volledlge tekst een tweede maal te lezen, en rustlg bl] sommige deze Wereld Vergaat” (nr. 25)_ Dat is de geest van de ency_
passages te blijven stilstaan: herhaaldelijk vraagt de paus een click In die geest moet ze gelezen Worden
diep nadenken.

‘

~)(- ~)(~

* as as
<)(>

De encycliek moet men lezen niet als een studie of artikel in een
tijdschrift, maar als een dokument van het hoge kerkelijk leer-
gezag’ ‘lat spreekt om te binden of te ontbinden‘ Met aus Paulus VI vergaat het als met de profeten van het.. . . . PMensellgke studle baseert zlch op wetenschap en nadenkcn; b1o- Oude Verbena. zij spmken in naam en nit kl-acht van God, zjj
logic’ psychologie’ Sociologie elm‘ Wat dc laatste jam“ over ge' hielden doorlopend kontakt met Jaweh zij hadden veel te lijden
boorteregellng verschenen 1s, bl1;|ft op het zuiver menselijk vlak. om en door hun ambt, zij Werden ve;.guisd, zij hadden weinig
Zelden of niet Worden openbaring, kerkelijk leerambt, sakramen- <ukSes_ aueen een kleine groep een kleine rest” bleef tmuw,

. - s :2

tele genade Van huwemk erbu betrokken maar uit die rest ontstond het nieuwe Godsvolk.
N“ ineens plaatst dc paus zich ' zoals het alleen passend is voor In onze wereld van geloofsverslapping en geloofsafval, van zeden-
hem ' Op het hogere vlak van: ”het krachtens ons door Christus ontaarding en materialisme, van streven naar zovéél mogelijk
overgedragen ambt” (nr. 6). Hij baseert zich op de H. Geest, die

\ lusten met zo weinig mogelijk lasten, in onze wereld die schier
aan de uitoefening van dat ambt verbonden is. I-Iij rekent op zijn ween beheersing versterving of boete kent noch W in Z0,“ We_

"voortdurend gebed” jdens zijn ”z°rgv“ldig onderzoek en rape" \ eld verheft de paus zijn stem om een waarheid te verkondigen,
l1Jke overweglng” van de hem verschafte dokumenten (nr. 6). Hij ‘ die hard moet aankomen bij degenen die juist in dc tegenover-Ivraagt instemmmg en gehoorzaamheld, ,,1n de eerste plaats” van- 1 gestelde richng waren gegaan en Sums el-in beVe5|;igd_

wege de verplichting d a ar to e’ door de H‘ Geest’ Waarmee Op Het schouwspel van de vele ongunstige 1-eakties is een teken van
bizondere wijze de herders der Kerk, ten behoeve van een dui- I de tijd_ AIS reeds op elk ander gebied van geloof en zeden, elk-
deluke “meg der Waarheid begenadigd zijn' Pas Op dc tweede ' een eigengerechtigd zijn oordeel heeft en zijn gedrag bepaalt, Wat
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kan men dan verwachten als plots en resoluut nu volgzaamheid is verheugend te vernemen, dat (16 Paus nooit te voren zoveel
wordt gevraagd aan een gezag, dat een wet oplegt die inspanning dankbetuigingen en uitingen van instemming heeft gekregen.
en zelfbeheersing vordert op het gebied van de sterkste mense- Laten we meevoelen met de gehuwden die natuurgetrouw hebben
lijke passies.

< geleefd en in edelmoedige vruchtbaarheid een groot gezin hebben
Bij het verschijnen van de eneycliek Casti Connubi (1930), die aanvaard ondanks zware omstandigheden. Onder invloed van mo-
dezelfde leer voorhield en nog wel in scherpere bewoordingen, derne opvatizingen en praktijken hebben ze zich wel eens afge-
kwam er, althans bij de katholieken, niet zo’n hevige reaktie als vraagd: ,,wie heeft er nu gelijk”, ,,zijn wij de dwazeriken ge-
nu. Dat kan niet volledig verklaard Worden door het feit dat de weest”. Zij mogen nu de vreugde smaken van de pauselijke nit-
moeilijkheden in het huwelijksleven nu wellicht groter zijn dan spraak.
toen, noch door het feit dat sommigen nu misleid werden of in Het is wel te verwonderen dat zelfs positieve en gunstige reakties
hun verkeerde opvattingen en praktijken werden bevestigd. niet eens de kern van de zaak raken, nl. het wezen van huwelijk
Er was toen méér geloof, meer volgzaamheid aan het kerkelijk en huwelijksdaad.
gezag, er meer beheersing, meer deugdbeoefening; het kwaad Het afwijzen van antikonceptionele middelen baseert de paus op:
Werd principieel erkend als kwaad en men ging deemoedig zijn ,,de onverbrekelijke band van de tweevoudige betekenis van de

zonden belijden in de biecht. Dat helpt voor een groot deel mede huwelijksdaad die door God is gewild en die de mens niet eigen-
verklaren dat alles toen rustig verliep. machtig kan opheffen, namelijk de eenwording in liefde en de

Men mag ook niet vergeten, dat het gebruik van antikonceptie- voortplanting." (nr. 12).
middelen veruit het meest voorkomt bij degenen die voor de j Dat princiep wordt herhaaldelijk en steeds met andere woorden
huwelijksheleving als systeem vooropstellen: geen of toch maar gesteld: ,,de huwelijksliefde... is intrinsiek gericht op nieuw
een paar kinderen, om wel de lusten van het huwelijk te hebben leven” (9); ,,innerlijke aard” (9); ,,het wezen van huwelijk en
maar niet de lasten. Er is bij hen niet eens sprake van een rede- huwelijksdaad” (10); de struktuur zelf van de huwelijksdaad”
lijke, gemotiveerde geboorteregeling. Het zijn de profiteurs van (12); ,,de eigen innerlijke struktuur van het huwelijk” (13); ,,Al-
het leven. Zij worden natuurlijk getroffen door de nieuwe ency- leen door deze twee wezenlijke aspekten vast te houden, namelijk
eliek. Het is te verwachten dat zij nu het hardst schreeuwen. Wij de éénwording in liefde en de prokreatie bewaart de huwelijks-
mogen ons door hen niet laten van de wijs brengen. daad ten volle de zin der wederzijdse en ware liefde zowel als haar
Feitelijk werd de encycliek intentioneel niet rechtstreeks voor die gerichtheid op de hoge roeping van mens tot ouderschap” (12). De
mensen - al zijn zij legio - geschreven. De paus heeft rechtstreeks paus noemt dat het basisbeginsel dat overeenstemt met het wezen
op het oog de gehuwden, die om ernstige beweegredenen een ge- van de mens. (12).
boortespreiding willen toepassen. Gemotiveerde geboorteregeling * *
door periodieke onthouding noemt hij geoorloofd, maar hij ver-
werpt alle kunstmatige middelen.

~)(>~)(>

~)(>

‘X-

Daarop verklaart de paus kunstmatige geboorteregeling onge-
Men mag zich ook niet laten overrompelen door de vele en soms L uorloofd: ,,in overeenstemming met deze g1‘°ndbegil1S8l€n.- . - (14)-
hevige negatieve reakties. Sommige mensen leefden de eerste Pas na zijn verklaringen over kunstmatige geborteregelillg B11

dagen in een soort paniekstemming. Men moet weten, dat niet over periodieke onthouding spreekt de paus als bijkomende argu-
alleen priesters en ongehuwde leken, maar ook menig rechtge- mentatie over de gevolgen van kunstmatige geboorteregelimfi
aarde gehuwden volmondig instemmen met _de nieuwe encycliek. r ,,Iedere weldenkende mens kan zich nog beter van de gegrond-
Maar zij proklameren dat niet in een motie, veeleer dragen zij

“Qi

heid van de leer der kerk overtuigen, Wanneer hij zich tot na-
dat stil in hun hart en drukken het uit in een gebed voor de paus. ‘ denken zet over de gevolgen, die uit methoden tot kunstmatige
Le bien fait peu de bruit. Hoewel wij zouden wensen, dat zij
toch meer ruchtbaarheid zouden geven aan hun overtuiging. Het

geboorteregeling zullen voortvloeien” (17). Het is dus de ency-
cliek geen recht laten wedervaren als men alleen of maar eerst
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van die gevolgen spreekt. De argumenten tot aanvaarden van deze
encycliek komen in deze ordez
1. de ambtelijke uitspraak door de paus, begenadigd door de H.

Geest.
2. het basisbeginsel; onverbrekelijke band tussen eenwording in

liefde en voortplanting. In het vorige nummer van Confrontatie hadden Wij nog juist
3- D9 §6V01gel"1 V311 de kllllstmatige geb001'te1‘6geli11g~ gelegenheid om de eerste reactie van de Nederlandse bisschoppen
Deze orde ligt duidelij-k in de teksten zelf van de encycliek: ver- op de encycliek Humanae Vitae te bespreken. Wij Wezen er op,
gelijk nrs. 28 ,19, 12, 13, 14. dat de voorlopfge stellingname van het Episcopaat alle eigen-
Het is billijk ook, en zelfs in de eerste plaats, de positieve waar- schappen miste, die tot warme instemming van de berninde
den van deze encycliek te belichten. Reeds de beginwoorden: gelovigen zou kunnen leiden. En dat Wij de draagwijdte van de
,,Humanae Vitae” spreken van het ,,menselijk leven”. De paus passage:
wil het menselijk leven beschermen, de mens zelf in zijn waardig-
heid behouden, de eerbied voor de vrouw bevorderen. De echte-
lijke liefde als volwaardige menselijke liefde in ere houden of ”Overigens zijn vale fawtoren, die he; persoonlijk gewe-_
herstellen, die liefde verfijnen en verdiepen, de persoonlijkheid ten ten aanzien mm de huwelijksbeleving bepalen,
van de e°htg‘_’f1°ten °mWikke1'3n: d°°1'da|> Zij £1001‘ beheersillg REEDS GEGEVEN: Bzjvoorbeeld de onderlinge liefde,
elkaar geestellgn verrijken. Hij Wil B611 86101156 Sfeel‘ Schellpeli cle verhoudingen in het gezin en de maatschappelijke
voor de opvoedlng, en aan het gezin vrede en geluk bijbrengen. 0m51:andigheden_”
Dat alles ligt verspreid doorheen heel de encycliek, voornamelijk ‘

in nrs. 20 en 21. ‘

Wat Wij hier hebben besproken kan Wellicht nuttig zijn om ole moeilijk konden overzien, omdat ze letterlijk ruimte schept voor
geest van de encycliek te laten aanvoelen, om de bedoelingen vrijwel elke persoonlijke opvatting.
van de paus naar voren te brengen, om de hoofdzaken en bijzaken A1 héél spoedig bleek, dat ,,men” tussen de bissehoppelijke regels
uit elkaar te houden, met één woord om de gepaste sfeer te door weet te lezen. Honderdzeventien hoogleraren en docenten
5°hePDeI1 611 I100!‘ $8 dringen tot de kern van deze historische zonden omgaand aan ons Episcopaat een bijvals-betuiging welke
'3n°y°1iek' tevens een protest tegen de encycliek inhield. Nog véér er

' ’s zondags op verzoek van de bisschoppen vanaf de kansels een

Mpastoraal begeleidend woord" kon Worden gesproken, werd die
bijvals—protest-betuiging in de dagbladen gepubliceerd. Hoe dat
allemaal zo bliksemsnel kon? Voor de aardigheid geven wij een

l kijkje achter de schermen en drukken hieronder de circulaire af,
1 welke de initiatiefnemers de professoren Beemer, Grossouw en

van Laarhoven uit lieten gaan.

Nljmegen, 7 augustus 1963
Waarde Collegae,
Met deze brief richten ondergetekenden zich tot alle
clocenten van de katholieke instellingen voor hoger theo-
logisch onderwijs in Nederland.
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Z2 Zzgzitrrezzi Z; eziglilf Hmgamf Vmfe heeft enke- De slogan; ,,de encycliek is geen onfeilbare uitspraak” werd a1

het thans we P (1,195 Se mo t- WU da¢hte",_¢?t gauw vervangen door verklaringen dat de pans zelf nooit on-
. .'"P“s “PM” was "0" 68" gewmenlvke i feilbaar is. ‘

Zitlkgzgntfisnizli Z‘Z1zIf:gs?:$aZ’Z1 Protezf mien de 69719)’Cliek De vele ONBERADEN uitingen doen ons zeer sceptisch staan ten
W-mmeer U handtekeninonze ‘$50 d°PPe"- opzichte van het BERAAD dat de bisschoppen hebben aangekon-

Ufnézan ond erztaifin e brlef digd. De meeste ,,berade1-so hebben zih al OP hun volkomen
van 9'00 tot 12 00’ 14 00 $31260 on er ‘lg 3 aug- afwijzend standpunt vastgelegd. Wel hebben de bisschoppen

2400 with tie eéde If - eg 7lan.19.00 tot aangekondigd, dat zij in dat beraad de LANDELIJKE RAAD
2422? g mers e en. VOOR HUWELIJK EN GEZIN zullen betrekken. Dit kan enig

(08800) 30909 (J ' eimez) of vertrouwen wekken - niet waar, Landelijke Raad voor huwelijk
Vn-J-dagmorgen 9 dezellzdvan am Oven) ’ en gezin, dat klinkt vertrouwd - INDIEN die Raad . . . bestond.

g- e nummers, van 9.00 tot Zes of zevegm héérarchische instanties Wisten ten minste van het
_ _~ bestaan nie s a .

Sig:kZ'l?ic'lZ;1g iizehggef get In de fez; homer}: Tenslotte volgde de mededeling, dat die Raad eigenlijk nog maar

verzoeken U daamnfpdit schri.v:n1Z;ngetn.k e en; ""717 L bestond uit het goede voornemen hem op te richten. Er ‘was dus
Wk beschouwen tat zaterdal s s Tl t vertrouwe- ook nog niemand benoemd. Maar als bureau-adres van d1e ,,Lan-

gm‘ "5 10 ‘lug. 1.00 uur. delijke Katholieke Raad voor Huwelijks_ en Gezinspastoraal”
Met dank voor uw gewaardeerde medewerking, werd bereids opgegeven: Fatimastraat 5, Breda. . .

TIL BEEMER ' Een beken-d adres, waar men al.les ‘van voorbehoedmiddelen weet
W. GROSSOUW en op papler heeft gezet. Honnl so1t qul mal y pense. . .

J. van LAARHOVEN

” *~x-
am-

<)(>

~)(~ ~)(-

' De moed, die Paus Paulus opbracht om de adviescommissie voor

De publikatie van de door 117 . het grootste gedeelte samen te stellen uit voorstanders van de
natuurlgliogslierzniet;:ke3:ez:;1;a1s- voorbehoedmiddelen om toch vooral ook rekening te kunnen

predicaes’ die in vele tlégen e:g$- houden met allerlei argumenten van tegenstanders der gellkte
cliek inhielden_ Het was alsof de predikanten deg" officiéle leer - kan men in Nederland niet opbrengen. De keuze

pap in de mend hadden gekregem Ane an_kanalin Wiikt e van personen die deel gaan nitmaken van adviserende instanties
op huge toeren: radio, T_V_, vica1_iSSen_generaal in bepaalt bij voorbaat de formulering van het advies. Dat men geen
bisschoppen, Z6 ’afWiSSelend ,uent 9 6 enkel risico neemt — maar dan ook geen enkel - bleek weer eens

Veelzijdig, met inschakeling anes Wat maa; in :chak’lz° zonneklaar tijdens het T.V.-forum van 26 augustus: een forum,
was’ dat men er een propagandistisch Meestebbrei een waarin 7 uitgesproken tegenstanders van de encycllek zitting
kunnen n ac er zou gaddgnt eln Zr slgchés d1 tde eincycliiek _moch1ZI)v<-irciedigen. (Dr. P.

In de feue kritiek moest nie I _ en to an er ee a an ers eurlg" en es 1s .

persoont salgegedsatillgcygzgeixaizliiinsar 11111011114], Maar het mooiste was nog, dat Prof. Dr. Snijder, voorzitter van
ontgeldem " ‘ ’ J gezag gt het Ned. Pastoraal Concilie, in zijn slotwoord verklaarde, DAT

DIT FORUM ER EEN WAS VAN GROOT GEZAG!
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Hij Zei dit met-een doodernsti ezich , m '" cl -f I d-k I II
vast om zic_hzelf gelachen hebbif Zevetn te:‘?3:1Ig2n?fg:0§a111n£::;e}:g lo I S
dlen nog blsschop Ernst om die 7 anti-stemmen nog eens episeo- I
paal te bekrachtigen o.a. met zijn feilbare uitspraak: ,,Leergezag
blijft achter.” (Tijd, 27 aug.).
E611 écht vgezagvol” forum, met zelfs 2 artsen er bij: de ene 1

(dokter v. Keep) hoofd van de pille d ‘e " O
anger Voorzitter van de Kath Artseiveziigigvatge zgizngzk ‘:3 Alle geredeneer tijdens het T.V.-forum van 26 augustus vond

eerder tegen de encycliek had opgesteld die’ zich moet plaats tegen een ,,onfeilbare” achtergrond van cijfers, die harde

afvragen of hij mandaat heeft van De kath 1. k Z feiten suggereerden mede-te delen. Nietwaar, tegen ,,feiten” valt
o 1e e artsen. k

is, dat hij zijn moraal-theologisch lesje aan zijn collega,s
(B dz met op te tornen. D1e 01]f61‘S waren geen AANTALLEN, maar

” d f
zijn in geweten verplicht patiénten ,indien zij dat wensen de il percentages'.Zo zou men oak kunnen beweren’ dat it :3, Drum
voor te schrijven”) ook beter in had kunnen slikken: ook’ artslen Tltsezsle ls gbliekfarzt (2? 88 % Ivan ”)de kathoheken NIET
hebben een EIGEN ge-Weten’ nietwaar? ac er e encyc 1e s tegen, voor

Qver het gezag del. V001, eschot Id .-f I , HOEVEEL ka|;h0ll6_l'{€I1 z13n ondervraagd?
g e e 013 ers eze men het artlkel ..

”(_“jjjfe1-S jokken niet»_ Het z1Jn er naar W13 vernemen plus mmus 1200.

Hoevelen daarvan waren wel als katholiek ingeschreven, maar
J A waren in feite al lang niet meer praktiserend?

' ' Is het reéel om die niet praktiserende katholieken ook in de

enquéte te betrekken?
Hoeveel mannen zijn ondervraagd, hoeveel vrouwen. En vooral
hoeveel echtparen, want het is immers altijd een kwestie van en
tussen man en vrouw. Zijn ook ongehuwden ondervraagd?
Waren de ondervraagden stedelingen of plattelanders‘?
Is er naar motieven gevraagd (ziekte, huisvesting enz.)? Naar
het aantal kinderen?
Er moeten veel vragen beantwoord Worden eer men redelijker
wijs verstandige conclusies uit de ,,percentages” kan trekken.
En wat dan nog? Als 100 % van de mensen zou jokken, is de

leugen op zieh dan daarmee als ,,goed” bewezen?? ’

AY
V251? * *<)(-

I./art de grouper les chiffres is een eeuwenoude kunst. Vooral
als men statistisch materiaal aanwendt om zijn eigen stellingname
als onaanvechtbaar voor te stellen, liggen talrijke mogelijkheden
voor onwaarachtige beinvloeding met behulp van cijfers, voor de

hand. Wij zullen dat aantonen voor wat betreft ’t cijfermateriaal,
dat de '1‘.V.-uitzending van 26 augustus miljoenen kijkers voor-
schotelde. Welke indruk maakten die percentages? We zetten
onze eigen subjectieve indruk even opzij en bepalen ons tot die
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van het da bl d D T"d 2 -

g a e 13 ( 7 aug')' Daarm kan men een Verslag a. gaf de mening in 1968 weer van 3 procent der katholieken
van de T.V.-uitzending vinden met als sprekende kop

SLECHTS 3 PROCENT
HEEFT BEZWAAR

b. gaf de mening in 1968 weer van 37 procent der katholieken
c. gaf de mening in 1968 weer van 58 procent der katholieken

geen mening 2 procent.

TEGEN MIDDELEN”
I DE HEER PEEK VERKLAARDE, DAT IN DEZE VRAGEN DE

VOORBEHOEDMIDDELEN GEHEEL BUITEN BESCHOUWING

Volgens het Tijd-verslag vond in 1965 10 % Van dc katholieken 1 ZIJN GEBLEVEN; ZE HEBBEN HELEMAAL GEEN SPECIALE
BETREKKING or VOORBEHOEDNHDDELEN.voorbehoedmiddelen ontoelaatbaar; in 1968 was dat percentage

Slechts 3 %- Dat klollt 11115 aardig” met de krantenkop, zou je
Zeggen. Maar aangezien HETZELFDE VERSLAG 00k zegt:

’in 1965 had 467 d k th l' is Z " b
de middelen, nuo (1;g8)a58(i7:.(-Z en a geen ezwaar tegen

lfan men met de klomp voelen, DAT DIE VOORGENOEMDE
0 PROCENT NIET DEUGT. En ook die 58 % niet zgalg men
later zal zien. ’

<X><)(~

-)(>

De vragen zijn algemeen gesteld en laten geheel in het midden
of men onthouding, p.o. of voorbehoedmiddelen toepast. Het kan
dus heel goed zijn, dat die drie procent katholieken betreft, die

' ' 'uist véél kinderen op prijs stellen als een zegen van God en eenOok de vermeldlng 1n hetzelfde verslag, dat door de encycliek
van 30 PROCENT DER KATHOLIEKEN de band met de Kerk
losser was geworden en van 20 % daarentegen inniger, wijst @1-

0p, dat, om het maar euphemistisch te zeggen, de zorgv-uldigheid
1n het T.-V.-verkeer voor wat de cijfers betreft, niet in acht is
genomen.
Wij belden dus de K.R.0. op.

De -heer Peek van de sociologische afdeling, aan wie Wij onze
krltlek mededeelden, onthulde ons, dat de cijfers op zich wel goed
waren, alleen . . . nu komt het , _ ,

Wij vernamen namelijk van hem, dai; de volledige vraagstelling
op de enquéte-formulieren aldus luidde:

VINDT U DOELBEWUSTE BEPERKING VAN HET AANTAL
KINDEREN

a in alle opzichten ontoelaatbaar,
b hebt U er bezwaren tegen, maar vindt U het in be-

paallde gevallen begrijpelijk? V

C of Zlet U geen principiéle bezwaren?

J

bepex-king, HOE DAN OOK, als een inbreuk op die zegen be-
schouwen. Evengoed kan het zijn, dat de 58 procent, die geen

bezwaren zien tegen beperking van het kindertal, daartegen geen

bezwaren hebben, omdat onthouding en p.o. immers geoorloofd
is. Overigens blijkt uit de cijfers dat 37 en 3, is 40 procent er,
hoe dan ook, uitdrukkelijk wél bezwaren tegen hebben, zij het
dan ook, dat de 37 procent-categorie ,,er in bepaalde gevallen
begrip voor heeft”.

<)(>~)(-
~)(’

De sprekende krantenkop in De Tijd: ,,Slechts 3 % heeft bezwaar
tegen middelen” was dus volkomen misleidend. We stelden 28 aug.

de Tijd-hoofdredactie daarvan in kennis en verwezen haar naar
bovengenoemde heer Peek. Van deze vernam de Tijd blijkbaar,
evenals wij, dat die beruchte 3 % NIET op het gebruik van voor-
behoedmiddelen sloeg, Want de Tijd drukte in het nummer van
31 augustus een rectificatie af. Men had mogen verwachten, dat
die rectificatie nu ook eens in het ooglopend zou zijn geplaatst.

Maar neen hoor, dat gebeurde tersluiks in een onderschrifje bij
een ingezonden stuk.
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NASCHRIFT; In samenvatting mm de Qnderzgekingen De meeste kijkers zullen gedacht hebben, dat de enquéte was
over het huwelksgedrag hebben wij per ongeluk een gehouden in opdracht van de K.R.O. Dat is niet juist. De Ge-
fout gemaakt (maalct de T1;jd dan Oak wel gens fouten illustreerde Pers was opdrachtgeefster en stelde Wat voorlopig
n i e 1: per ongeluk? Red, C.), Een der vragen luidde: ,,I$ cijfermateriaal ter beschikking van de K.R.0. We wachten rustig
doelbewuste beperking -van het kinderml al of niet me- de publicatie van de Geillustreerde Pers - in het najaar - af. Moch-
laatbaar?” In ’65 zei 10 procent ,,ontoelaatbaar”, in ’68 ' ten de cijfers inzake het gebruik van voorbehoedmiddelen door
zegt 3 procent ,,0nt0elaatbaar”; in ’65 zei 38 procent L katholieken inderdaad indrukwekkend blijken, dan is daar beslist
,,begri]'pelijk” en in ’68 zegt 37 procent ,,begrijpelijk”; in uit af te leiden, dat de jarenlange intensieve propaganda door de
’65 zei 46 procent ,,geen enkel bezwaar” en in ’68 zegt Katholieke Radio en T.V. (als de propaganda en reclame betaald
58 procent ,,geen enkel bezwaar”. DEZE ANTWOOR- had moeten Worden volgens het tarief van de S.E.R. zou men
DEN HANDELDEN DUS NIET OVER DE VRAAG OF met 20 miljoen gulden niel; toegekomen zijn) en het verkondigen
KATHOLIEKEN WEL OF NIET BEZWAAR HEBBEN van de geoorloofdheid door velerlei katholieke instanties en de
TEGEN DE KEUS VAN BEPAALDE MIDDELEN. - ' zwijgzaamheid van ons Episcopaat - efficient heeft gewerkt en
Redactie_ ontelbaren op een dwaalspoor heefl; gebracht.

J. A.Niet de Tijd liet de laatste regels in hoofdletters drukken, maar
wij deden dat. En het moet ons nog even van het hart, dat de
Tijd opnieuw een verkeerde indruk Wekt, waar ze zonder meer
zegt dat ,,in 1968 37 procent het begrijpelijk vindt". WANT, ZO-
ALS DE TIJD WééT, HAD 37 PROCENT WéL BEZWAREN
TEGEN DOELBEWUSTE BEPERKING VAN HET AANTAL
KINDEREN (ONVERSCHILLIG OF DAT GESCHIEDDE DOOR
ONTHOUDING, P.O. OF IVIIDDELEN) MAAR VONDEN ZIJ DAT
IN BEPAALDE GEVALLEN BEGRIJPELIJK. ‘Y? <33’

Bovendien had dat woordje ,,dus” wel een tikje verduidelijkt ‘XL
mogen Worden. Want geen sterveling zal dat ,,dus” zonder nader
commentaar kunnen begrijpen. Waarom Werd het commentaar
weggelaten??

~)(><)(-
<)(~

In w e z e n is onze kritiek nietwfegen De Tijd gericht. Wél tegen
de K.R.0.-uitzending op zich. Want als zelfs een Tijd-redacteur,
goed kijkende en goed luisterende, met een schrijfbloc in de hand,
misleid werd, hoe staat het dan met de miljoenen andere kijkers
en luisteraars? De vraag stellen is haar beantwoorden. Moest
IEDEREEN, die de vraag:

Vindt U DOELBEWUSTE beperking van het aantal
kinderen enz.

llit denken dat dit ,,D()ELBEWUSTE” Op VOORBEHOEDMID—
DELEN sloeg?

~)(- ~)(~

<X- _
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kunstmatige kimlerheperking

II E ' d It geen twfel aan, dat het neo-Malthusianisrne,
inr1;:2lk:nv:rOm_ ook, de moraliteit in brvede lcringen ondermgnt
en leidt tot mzsdaad.

Het streven naar genot en luxe en een leven vrij van zorgen -

de drljfveer tot kinderbeperking - warden duur betaald, ook
lichamelijk.

De hoofdbezwaren die ilc heb ontwikkeld:In een lezing gehouden te Utrecht 0p 27 mei 1938 gaf Professor d d b door bevorderd wordi eh de
K. de Snoo hoogleraar in de verloskunde te Utrecht in de meest at e a or us provoc s r

- - ’ - -- - - kinderbeperking als zodanig clemoraliseend werkt;Posltleve bewoordmgen z1;|n memng over kunstmatrgf geb00rte- 2. d . . k rake, lichamelce zowel als pSychi_
beperking. Hij liet zoals hij uitdrukkelijk zei ,,rel1g1euze over- at er ernstlge, zle e lg _]

’ ’ sche afwijkingen door kunnen ontstaan, die zelfs tot on-wegingen geheel ter zijde en beperkte zich tot de medisch-bi0-
htb h 'd kunnen leiden'logische kant van het vraagstuk.” “rue am el ’ .

. . .. " ll:Prof. de Snoo had een mternatlonale faam; zo was h1;| b.v. ere-' 3' dat by een Ineer algemene mepassmg een U0 of ms eronherroe elzh door ten gronde gaatvoorzitter van de Franse Gynaecologische vereniging, en bestuu1-s-
lid van de Duitse. Hij bezocht zéér veel landen 0.a. Rusland en

P J >

zijn al ernstig genoeg.
gaf 0_a_ gastconeges in Amerika en Japan. ’ Zzj tonon het neo-Malthusianisme in zijn ware aa1;_1_, als een

aantastmg van de gezondhezd van onze tegenwoor zge gene—

ratie en als een bedreiging van de toekomst van ons volk en
Wij laten hieronder enkele citaten volgen uit zijn in 1938 uitge-
geven redevoering.

Op de duur leidt dan ook de kinderbeperlcing met absolute’
zekerheid tot de ondergang. En nu weet ik wel, (lat, egdistisch
als de mens nu eenmaal is, hij zich weinig van een wat ver-
wtjderde toekomst aantrekt - aprés nous le déluge - maar toch
meen ilc, dat het velen niet yonverschillig kan zijn, dat alles,
wat zelf door samenwerlcing en inspanning van al onze
krachten gezamenlijk tot stand brengen en wat onze vo0r-
vaderen ons hebben nagelaten, door het neo-Malthusianisme
onherroepeltjk ten gronde moet gaan.
Door de kinderbeperlcing is onze Westerse cultuur dan ooh
in gevaar en als claar niet zeer spoeclig paal en perk aan
wordt gesteld, gaat z, tezamen met het gehele blanke ras,
ten onder_

Dit is 35 jaren geleclen en in die 35 jaren is een onafgebroken
stroom van vrouwen langs mij heen gegaan, di_e na enige tijd
voorbehoedsmiddelen te hebben gebruikt abortus hebben laten
opwekken, vrouwen uit alle standen en van iedere levens-
opvatting en iedere godsdienst.
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"E V ziet in dat het bespottelijk zou zijn te beweren dat de bestuurder
ook zelf bepaalt, geheel e11 al eigenmachtig, dat hij voor het rood
licht moei; stilstaan. De verkeerswet is een objectief gegeven
waaraan hij zich maar heeft aan te passen. Doet hij dit niet, dan

Het is een aloude waarheid van de katholieke moraaltheologie, zullen politie en rechter het hem wel leren.
dat iedel‘ 1116115 011 Zedelijk gebied moet handelen ,,vo1gens zijn Wat opgaat voor wetten wier niet-naleving in de maatschappij
gewetf->11”, ell W61 V0lg6I1S zijn eigen héél persoonlijk geweten en met straf wordt bedreigd en wordt bestraft, geldt evenzeer voor
niet volgens dat van een ander, wie hij ook mag zijn en hoe hoog de zedelijke orde en wetten door God ingesteld, waar geen aardse
ook geplaatst. Van deze waarheid wordt de laatste jaren in sancties tegenover staan. Het is een der taken van de Kerk deze
Nederland op even zonderlinge als ergerlijke wijze misbruik ge- zedenwet aan de mensen voor te houden en in onduidelijke ge-
maakt. Het wordt langzamerhand zo voorgesteld alsof dit ,,ge- vallen te bepalen waaraan men zich dient te houden, De Kerk is
weten", m.a.w. de mens met zijn geweten, ZELFSTANDIG kan behoedster van geloof en zeden, waarbij men moet bedenken dat
BEPALEN Wat goed en kwaad is. Was dit zo, dan zou de ,,zede- deze twee niet te scheiden zijn, omdat het tot het geloof behoort
lijk” handelende mens boven de wet staan, hij zou op zedelijk dat de Kerk 66k de zedenwet voorhoudt en verklaart. Het ga-at
gebied zijn eigen wetgever zijn. Natuurlijk zal hij zich daarbij dus niet aan om zich tegen de zedenwet of haar uitleg door de
laten Ieiden door motieven, maar hij bepéalt die motieven zelf. Kerk te beroepen op de ,,uitspraak van het eigen geweten”, alsof
Dit is de gedachte die men ontmoet telkens en die in directe tegen- dit de laatste beslissende instantie zou zijn en niet de Kerk (die
spraak is met de christelijke moraal en het gezonde verstand. in dezen optreedt namens God). Dit is het spelen van een dubbe1-
Of iets goed of kwaad is, en dus mag (of moet) Worden gedaan zinnig spel met het woord ,,laatste”: laatste in tijdsorde is niet de
of gelaten, hangt van objectieve normen af die de mens niet zelf ,,laatste” (d.w.z. definitieve, dus ,,hoogste”) in de orde van het
bepaalt, maal‘ die hii moet kennen en WETEN (vandaar het gezag. De mens is niet zijn eigen wetgever, zijn geweten moet
W°°1‘d ngewetell”) en Waarnaar hij zijn gedrag moet regelen. Worden GEVORMD en dient zich te richten naar wat objectief
Daarbij moet hij allereerst de wetten in acht nemen, te weten die goed is; daarvan ligt de oorsprong niet in, maar buiten de mens.
van God, die van de Kerk en verder alle rechtvaardige mense- De opvatting dat de mens moet handelen ,,volgens eigen gewe-
l1,]ke wetten en voorschriften. De mens moet zich voegen in de ten” buiten objectieve normen om, behoort tot de z.g. situatie-
door God gestelde orde, hij mag die niet doorbreken en in strijd moraal, die door verschillende kerkelijke veroordelingen is ge-
daarme 6611 eigell ,,0l‘de” instellen. Hij mag ook niet zeggen dat troffen. Uit een decreet van het H. Officie van 2.2.-1956, op gezag
het hem niet interesseert of er buiten hem een objectieve zede- van Pius XII afgekondigd, halen wij het volgende aan:
lijke orde bestaat, omdat hij die, wat hem betreft, voor zichzelf
maakt.

~

Eendn.1en;.mag met handelen véér hij_WEET dmf Wat hij gaat doe“ In strd met de zedenleer en met de in de Katholielce
fsg :;10e1r)Wv::)eI_I:1g:10ri::£r :Ie1?_ult}fe;1rI:11l;L1rFSeen °°rdee1? dit Kerk overgeleverde toepassing ervan begint in vele

voorafgai dgarziegstejens .toordeel dat strelu-zn.zelf8 onder de‘Kath0lieken een systeem te worden
tensoordea Slechts in deze zin kan mee ml leve getwe‘ verspreld dat vadk ”sztuatzemoraal” wordt genoemd. Men

mens in allerlaatste instantie volgens zi'n i n zeggdn I a ‘Q6 Ziegt’ dat deze met Oifhangt '””?. (£9 begmselen der Owes‘
eigen geweten moet handelen Zo moet iJem: €iend'00r ee , zun “eve zedenleer (qlqhet ”Zl]n Gills hiiuste gmndslag
voertuig berijdt in allerlaatste instantie telkeril , lie eeg lmotgb hee)’ waarmee ZU met slechts Op een hjn moet wardenmrod verkees ze oorhe en at gesteld, maar zelfs dadrboven moet warden gepladtst.
late“ d Hij zit achtg h’et Smurf ‘fa:1dre° Skmoet De voorstanders van dzt systeem stellen dat de heslzsserzde

Wétg-e‘;er- oordefe n1e elver <iers- en, laatste n_0rm' van het handelen met de Julste objec-
laatste instamie oméat het n en We m 3 er“ tzeve orde rs, dle bepuald wordt door de natuurwet en

’ gen ‘laden betreft Iedereen daaruzt met zelcerheid gekend wordt, maar een of ander
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innerlijk oordeel en licht van de geest van ellce indivi- In het innerlrjlce van de mens heeft de Schepper der
d 'd l"lcduele mens, waardoor het hem in een concrete situatie wereld een Orde gedrukt die zij" geweten 1” 9 U

duidelijlc wordt wat hij moet doen. I maalct en beveelt te onderhouden: ”Zij (I heidenen)
tonen dat dat voorschriften der wet in hun harten staan

Hell dereet gaat voort met te zeggen dat VOLGENS DE VOOR- geschreven, hun geweten legt daarvan getuigenis af.”
STANDERS VAN DEZE MORAAL het traditionele begrip der (Rom. 2, 15) (no. 5).
,,menselijke natuur” niet voldoende is; men moet volgens hen
zijn toevlucht nemen tot de idee der ,,eXisterende” menselijke na-
tuur, een voorstelling die onder vele opzichten geen objectieve, ‘ Weten ge5D1‘°ken1
absolute waarde heeft, doch slechts een relatieve en dus ver- In he; binnenste mm he; geweten gntdekt de mens een
anderl1;|ke, misscnien met uitzondering van enkele elementen. Z0 we; die [y zichzelf niep; geeft, maar waaraan hij moet
zou 00k het tradltionele begrip ,,natuu1-wet” slechts een relatieve I gehggrzamen , _ _ , Want de mens heeft in zijn hart een
vvaarde hebben. Dan leest men: wet die daarin door God is geschreven; zijn waardigheid

bestaat hierin dat eraan gehoorzaamt, terwijl hij ook
1.418 zij deze beginselen eenmaal hebben aangenomen en volgens haar (= de wet) zal worden geoordeeld. Het
,1,” Foepassing gebmcht, leren zij (d.i. de verkondigers der geweten is een allergeheimste kern (nucleus secretis-
nieuwe moraal”) dat de mensen gemaklselijk behoed en simus) en heiligdom van de mens, waarin hij alléén is

gevrijwaard lcunnen warden voor veel zedellce conflic- met God, wiens stem in zijn binnenste lclinlct.. . . Hoe
ten, die anders onoplosbaar zijn, wanneer ieder in ge- meer derhalve het juiste geweten de overhand heeft, des
weten niet oordeelt volgens de objectieve wetten, maar te meer zullen personen en gemeenschappen ophouden
uit kracht van dat inwendige individuele licht, volgons blind te oordelen en zullen zij hun best doen zich aan

Persoanlijk inzieht (intuitio) te passen aan de objectieve normen der zedelijlcheid.
Orn nu het gevaar der ”nieu.we moraal”, waarvan Paus (G-audium et Spes, Over de Kerk in de wereld, n0. 16).
Plus XII in toespralcen van 23 maart en 18 april l ~

1952 heeft gesprolcen af te wenden, en om de zuiverlwid De mens kent en erlcent de voorschriften van de godde-
en veiligheid der katholieke moraal te behoeden, ver- lijlce wet door middel van zijn geweten. . . .

biedt deze hoogste H. Congregatie van het H. Office dat De gelovigen moeten bij het vormen van hun geweten
deze leer der ”situatiemoraal”, of hoe zij oolc heten nauwkeurig acht slaan op de heilige en zelcere leer der
mag, wordt gedoceerd of goedgelseurd in universiteiten, Kerk. Want door de wil van Christus is de katholieke
athenea, seminaries en vormingshuizen van religieuzen, Kerk de‘ meesteres der waarlieid en het is haar taak de
Of wordt gepropageerd en verdedigd in boeken, geschrif- Waarheid die Christus is te verlsondigen en authentiek
$9", "00TdT¢l0hF8n, Of lwe dan ook. te leren. Tevens moet zij de beginselen der zedelijke orde

die uit de menselijke natuur zelf voortvloeien met haar
Deze maar zestien jaar oude uitspraak is voldoende duidelijk, en gezag Uerllaren en bevestigew (Dignimiis Hum¢ml1e=
vanzelfsprekend nog steeds van kracht. Toeh zijn er velen in ons 0'18?‘ 119 gvdsdiensivrijheid, 710- 3: 14)-
land en daarbuiten die er zich niet het minste aan storen en rustig,
of zelfs met hartstocht doorgaan een onkatholieke gewetens- Deze uitslnaken zij“ minder uitdrukkelijk aan die van hat H-
moraal te verbreiden, terwijl zij zich toeh katholiek blijven noe- Ofcie (en daarmee Van Pius XII)» Wat “-3- samenhangt met de
men. Ten Onrechte, of zij nu leek, pl-iester of zelfs bisschop zij“! documenten waarin zij voorkomen en de bedoeling daarvan. De

J0annes XIII heeft in PACEM IN TERRIS enkele W001-den ge_ objectiviteit der moraal wordt er echter volledig in gehandhaafd

Shreven ter handhaving van de objectieve mm-331, zgnder Welke en van situatiemoraal of van een geweten dat zelfstandlg, zonder

de vrede in de wereld onmogelijk is; wet, bepazilt Wat gedaan moet Worden is geen spoor. Als er staat

I 00k heeft het 2de Vaticaans Concilie herhaaldelijk over het ge-
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dat de mens in zijn geweten alléén is met God en Gods stem be- DE ”NIEUWE MORAAL” EMINENT ”INDIVIDUEgLluistert, Wil dit niet zeggen dat hij er met géén menselijke of zelfs De nieuwe (aan de omstandlgheden '¢la"5e,I3_“st‘§) 59 eff;goddelijke wet dwingend te maken heeft en op persoonlijke in- leei-‘is volgens haar voorstanders e1nmen_t mdwz puee .tuitie of inspiratie mag afgaan. De door het Concilie gebruikte In zijn gewetensbesluit ontmroet de md1_vzduele nzens Zn-woorden willen zeggen dat de mens, die zijn geweten goed (of middellijk God en neemt voor Hem_Zl]"» beslult, zon _erslecht) heeft gevormd en aan de hand van de objectieve zede- tussenkomst van enige wet, van enfg 5f9z“€> "an emgelijke normen en wetten tot het oordeel is gekomen dat iets mag g€m€8nS6haP> behjdenls of geloolznnlets en Op gee”of niet mag (het eigenlijk gewetensoordeel), nu verder alleen enkele manier. Hier is ilechts het lk van cg; Zznens Znmet God is en aan Hem voor Wat hij nu gaat doen rekenschap het 71¢’ 1111" de Persoonlllke God; met_mm de‘ .0 dvan Qmoet afleggen. In een (ofiiciéle) aantekening hij GAUDIUM ET wet, maar van de G°d dle de Vad" ‘? met We 6- me’?SPES (De Kerk in de wereld), no. 16, wordt zelfs verwezen naar ZiCh in kinderlijke liefde "wet "fre"5e_n' "Z0. gezen’ isde radiotoespraak over de vorming van het geweten der jeugd het gewetensbesluit 99" Persoonlllk ”5w_0 ’ "Z a ‘? 019'door Pius XII gehouden op 23 maart 1952 (Acta Ap. Sed. 1952, rechtheid v66r God genomen v0lgen8 W59" e'g_“'s 87%p. 271) waaraan de tekst zelfs voor een goed deel is ontleend (de schatting_ God houdt slechts rekenmg met t"”eil_ ‘K1592’Italiaanse tekst van de toespraak staat op pp. 270-278). Een de goede bedoeling en het Oprecht? antwOOrd’l Z-7; ?andere verwijzing komt voor bij Dignitatis Humanae, no. 14. daad stelt hij geen belan€- Z0 ha" dlt antwoog .ul len'Op 18 april 1952 heeft Pius XII hetzelfde thema nog besproken in het lmtholiek geloof verrullen met andere egmze en’een toespraak, gehouden tot het internationale Congres van de echtscheiding, de Zwlmgerschap _°nderbre_ken’ ge Q?-FéDéRATION MONDIALE DES JEUNESSES FéMININES CA- zaamheid weigeren ad" he‘ “’e“‘g gezag ‘” de fan“ Le’THOLIQUES te Rome (Acta Ap. Sed. 1952, p. 413-419; Fr. tekst). de Kerk, de Swat, enzvvovrm , ,_ dDe hele situatie- en gewetensmoraal, zoals die hier in Nederland Dit alles zou in volmaakte Overeenstemfnlng Zl£".melt__I Qdoor veel ,,progressieven” wordt verkondigd, wordt erin beschre- ”m69Td@TjaTi€heid” van de men? en’ m de C ms;-e Z1] Ceven. Zij is dus bepaald geen Nederlandse vinding. De Paus heeft gang van zakem all" de Uerhoudfng van zozfzisot ,,g er’het over de ,,nieuwe moraal”, die men ook, zegt hij, ,,ethisch die ons v0lg€n8 file leerfjan C_h_"s'/“"8 doet It egexistentialisme”, ,,ethisch actualisme”, ,,ethisch individualisme” Vad€r”- D916 Persoonlllke 'UlSl€ be-ipaart
et b el-mgn

zou kunnen noemen (p. 414). Het onderscheidend teken van deze elk ogenblik $6 m08t~9" nameten of de te nezlnen rs 329826‘:moraal is dat zij niet steunt op algemeen geldende zedenwetten, wel beantwoordt tum J6 Pamgmfe" "an I _e Lebohoedtmaar op de reéle en concrete situatie waarin men zou moeten richtsrwer van absiraflle "0T_7_n9" 9" "989 _5’ __z'Jh ethandelen en naar welke het Persoonlijk geweten zou moeten de mens voor de__hulCh-610"] 1111" de flarlzelsc fekerlfkeoordelen en kiezen. Dit Wil niet zeggen, aldus Pius XII, dat de aan de zeetten, zij behoefit hemdz:ol1;ve_d voor ileek gunsituatie-moraal het bestaan van algemene zedelijke begrippen angstvlllllgheld “ls FOOT lwhwaar lg el of 33 gfkheidzonder meer ontkent (ofschoon zij daar herhaaldelijk dichtbij gew9te"= Omdat ZU de “_lg9hele vera'ZF$0gr ijustenkomt), maar dat zij ze verplaatst van het centrum naar de peri- tegenover G°‘_i_ 0P_ de Cfnfsten persoonffj O8: (In ( .
pherie. Centraal is het volgens die nieuwe moraal dat men het Z0 Spreken Zl], dle de meuwe mama U00” a ' p'wil behouden of actueren in zijn reéle en individuele Waarde. Als 415 - 416).
twee jonge mensen zich eerlijk en oprecht lichamelijk en Vgeeste-lijk aan elkander willen geven, dan heeft volgens die nieuwe
moraal het persoonlijk geweten te besluiten of intimiteiten, die

H t te vindende gewone moraal slechts aan gehuwden toestaat, geoorloofd zijn Het is niet m0€1llJk 111 11616 iiekelllllg 11131131 3 e§_ 6 kgof niet (p, 415),
' Wat iedere katholiek in Nederland haast dagelllks 32 ezenVanwege haar actualiteit vertaal ik de volgende passage in haar zijn krali 611 ill Zijll Week‘ en maandbladen’ en kan Oren Vageheel;

veel kansels. Pius XII zegt “Van:
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gbrgtdezle vormdstziat Iiie _nzeuwe aedenleer zodanig buiten Hierin is de waardering van de betekenis van dit eigenmachtig
ge_00f en e_ at olzeke begmselen, dat zelfs een kmd kunnen uitmaken in elk geval juist. De ,,nieuwe moraal” is er

at fcatechzsmus kent, dzt kan beseffen en inzien. daarom een die rukt aan de wortels van het christelijk geloof in
Het zs ntet moeilijlc in te zien dat het nieuwe‘ systeem God.
ls afgelezd van het _existentialisme, dat ofwel van God Men _moet zich in geweten aan de wet houden zoals men eerlijk
abstraheert, ofwel'zyn bestaan ontkent, maar in elk ge- meent dat deze luidt. Hierin kan men zich natuurlijk vergissen
val de mens_ aan zzchzelf overlaat. Het is mogelijlc dat de en in zulk een geval spreekt men van een ,,dwalend” geweten.
,t,egf-znwoordzge ioestanden ertoe hebben verleid deze Is dit geweten onschuldig en ,,onoverWinnelijk” dwalend, dan is
meuwe m01"l_wl Over te Ptanten op katholiek terrein, men VERPLICHT het te volgen. Men handelt dan objectief ver-

ym dz §9l°'f_lg@" de m0€llT;]l9h€el€n van het chftstelijk keerd, maar subjectief goed. Hierin ligt geen tegenspraak met het
even raaglyker '29 make"- In felte wordt van mll]0€n€n eerder gezegde, als de subjectief goed handelende mens voor alles

Onder hen een bultengewone graad van vastheid, gedullil, wil handelen overeenkomstig de objectieve zedelijke normen,
vO_%‘°”de"= Offergefst gevrrwgd, 1118 Zij hun geloof niet zijn vergissing is een intellectuele, geen morele. Anders is de
Z” e_n schendeftg ZU het Onder de slagen W" het lot, houding van de mens die zijn subjectieve kijk op de zaak (meest-

et zn een mzlzeu dat alles onder hun bereik brengt al geinspireerd door verlangen of begeerte het zich nizet te moei-
waarmwr het ha” hartstochtelijk Uerlangi, alles wat het lijk te maken) boven de wet en de objectieve normen stelt.
be t.

gear Men kan ook door eigen schuld een verkeerd geweten hebben:
In zijn Weerleggin Wi-st de Pans , wanneer men zich heeft wijsgemaakt dat iets geoorloofd is, ter-

moiten Jworden toegteggvgt, tdtemlgjilnisjelglg wijl men toch heel goed weet, althans heeft geweten dat het niet
MEEN zijn en daarom gelden voor alle gévanen die emnder mag. Zelfs in zo’n geval mag men niet in stri3d met het geweten
]en_ In veel gevauen is de toepassing duidelijk dat handelen, zeggen de moralisten, ofschoon men het 66k niet mag
eenvoudige gelovige Onmiddenijk inziet Welk begluit hr mm; volgen; Oplossingl men moet zijn geweten weer in orde brengen.
nemen Dit gaat Vooml op voor de negaeve geboden (dle Het kan heel moeilijk zijn te onderscheiden tussen een schuldig
boden)’ mam. niet V001, die alleem Verder Wijst de Pans nu‘ en een onschuldig dwalend geweten. Het komt voor dat iemand

op dat God wel allereerst en altijd de goede bedoeling wil maai zich Z0 lang Wijsmaakt dat hij op een bepaalde manier goed han-
die is niet voldoendez hij wil oak het goede Werk Hij beshiit delt, terwijl zijn geweten hem hierover in het begin aanklaagde,
toespraak met te Wijzen op de noodzaak he; gebed vgn dat hij ten slotte meent dat het geoorloofd is. Men zou dit een

de overtuiging dat leven volgéns het geloof offers kan kbsten geval van zelf-hersenspoeling kunnen noemen. Ik heb de indruk
‘» dat er in Nederland heel veel dergelijke gevallen voorkomen.

Priesters, leken, hebben zich een tijdlang verzet tegen de onge-
‘X’ * hoorzaamheid aan de kerkelijke wetten en de vervalsing van ge-* loof en moraal die in katholiek Nederland een bloeitijdperk be-

Het is duidelijk dat christelfke leven. Later hebben zij er zich bij neergelegd. Men moet ‘toeh
onderld Vet!‘ lllglllg het geweten met leven, niet Waar? Steeds maar vveerstand _bieden 1s moe1l1_]k,

da-armee Hetviie 6n.m0;t altlld 1n over- lastig en vermoeiend. De kerkel1;|ke overheld komt niet tussen-
Sit-u tfi i111 inlet IGENMACHTIG beide en er zijn belangrijke figuren die meedoen, zelfs het voor-

daan. Er exegetelf e? lie ad Obnliet mag W01‘l?611 gf- beeld geven. Z0 komt men ertoe zijn hersens te spelen en zich
die dc kennis kwag as £11 zd e 0°“ daal’ met bll) neer te leggen (zelfs rustig, en zonder aanklacht van het geweten,
paradijgverhaal Verzrr le 312°" Eva Volgens het zoals iemand mij van zichzelf vertelde) hij een veranderd geloof

Ilgerl 0l;11‘t_ et eten van _de ver- (resp. ketterij), een nieuwe moraal, overtreding van de kerkel1;l_1fe
elgehmac lg kunnen ultmaken en de goddelijke wet in het klein en in het groot. Het is duidehgk

g Waa. 1S en op deze manler ,,aan God gel1_1k Worden ’. ~ dat zulke hersen-gespoelden door hun oprecht voorkomende hou-
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, g ver- I Iding, hun ijver en hun soms nobel gedrag de Vgrwarrin
groten, zodat veel eenvoudige en goedwillende gelovigen gm VlCal“lS.gGI1eraa| HI
priesters niet meer weten waaraan zich te houden, en op het lfd
dwaalspoor raken Waarop anderen zichzelf hebben gebracht zgve de leer der Kerk
gezen-loorgele G013, die harten en nieren kent, en niet de mens.

1 W1 e ‘ ' -
gen en prik:-2-‘kt: ‘zgiiitrdgii nzn z1chdtel‘:e?hd€ze Valse Tenm" Direct na het verschijnen van Humanae Vitae heeft Mgr. Dr. H.
den uitgespmken Ln bedreVenJI;;e:nzI:1nm:etjn ‘(:r;:ft:;erIkt Wm" Ruygers, vicaris-generaal van het bisdom Breda, zich met enkele
deel: - 11 eg611- anderen in een bekendmaking tot het Publiek gericht om telaten
Ik besluit met één concreet geval H'et is volstrekt Weten dat hij het met de eneycliek niet eens is. Dit heefi: 0.a. ten
en omkatholiek zich tegen de enéycliek Humanae V.t0e in Mr gevolge gehad dat hij al spoedig voor de TV werd geroepen en

zeen met een bemep op eigen gewetenar Het geweteie e Vet" voor Brandpunt een verklaring heeft afgelegd, Waarin hij 0.a.

katholiek meet zich richten, naar de Kerk hie de Wet va Vgndeen heeft gezegd dat de Pans ”niet onfeilbaar is”; onfebaar isautheneke Wijze verklaart oak zelf £15 Wet eefstern t° Sp sleehts, zo zei hij, de Kerk, en de Paus dus als hij uit naam van
Het is vooml Omoelaatbaar dit doit zgpdree dn de Kerk spreekt. Later heeft hij aan Elseviers Weekblad de vol-
encycliek en haar argumentatie te hebben gelezen 51¢; Ezra: gende persoonlijke verklaring afgegeven’ die it mad al in zijn
lclmdlt men het hij voorbaat met de conclusie niet eens is. Dat Hummer Van 3 augustus heeft afgedrukt: ‘

lssc oppen vicarissen- e 1, b‘ h " ' ' _ _

staande leken op deze manier publiek Verzet plegen tegen de houdt namelijk geen bindende uitspraken in__ Een ency-_

encycliek, maakt de zaak alleen maar erger - voor de hele kerk- Cliek ha” niet bindend zijn omdat er def menmtg van één
pr0vincie_ ' man, de paus, in staat en de paus is met onfezlbaar. De

Kerk is onfeilbaar. Wanneer de paus een uitspraak na-J. P. M. VA . .. .
N DER PLOEG 0'P‘ mens de Kerk doet, zs hy onfezlbaar. (blz. 9, 1e kolom,

orwleraan) .

De voor Brandpunt (31 juli) en aan Elseviers Weekblad afge-
legde verklaringen stemmen bijna letterlijk overeen, zodat men
hier dus met een wel overwogen standpunt van de vroegere
Nijmeegse hoogleraar in de cultuurfilosofie en het maatschappe-
lijk werk te doen heeft.

‘X’ ‘X’ Een encycliek kan wel onfeilbare uitspraken bevatten en dat de
‘X’ Paus ,,niet onfeilbaar” is, is direct in strijd met de leer der Kerk,

zodat deze is geformuleerd op het lste Vaticaans Conciliez

Wanneer de Paus van Rome ex cathedra spreekt, d.w.z.
wanneer hij in zijn ambt van herder en leraar van alle
christenen met het hoogste apostolisch gezag een leer
van geloof of zeden vaststelt die door de hele Kerk moet
warden gehouden, geniet hij, door de goddelke bijstand
hem in de persoon van Petrus beloofcl, die onfeilbaar-
heicl die ale gocldeliike Verlosser wilde dat zijn Kerk be-

» i 1 _ zit bij het vaststellen van de leer van geloof en zeden;
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zulke uitspraken van de Paus van Rome UIT ZICH- ontkent. Wij herinneren tot slot ‘Tog aan ‘?n_ke1e artikelen van hetZELF EN NIETKDOOR DE INSTEMMINQ DER KERK kerkelijk wetboek, de Codex Iurls Canonlclz
onveranderlijk.
Indien iemand het waagt deze uitspraak tegen te spreken, Indien iemand, die het dOOP-gel h_ee-ft Onwangenil zichwat God verhoede, hij zij anathema (= buiten de Kerk). christen blijft noemen en hardnekkzg een der waarue en
(Denz.-Sch. 3074-05; Denz.-B. 1839-40). ontkent of betwijfelt die men krachtens goddelgk en

katholiek geloof moet aanvaarden, is hzj een ketter. Als
Het 2de Vaticaanse Concilie heeft deze leer uitdrukkelijk tot de h1§j het katholiek geloof geheel opgeeft is hij een afvallige.
zijne gemaakt: Als hij tenslotte zich niet wil schikken (subesse) ‘onder

de Paus of geen gemeenschap wil hebben met leden der
Van deze (ex cathedra) uitspraken van de Pans wordt Kerk die aan hem onderworpen, is hzj een scheu1‘—
met recht gezegd dat uit zichzelf en niet door de in-
stemming van de Kerk onveranderlijk zijn; zij zijn im-

maker. (Canon 1325, §2)-

mers gedaan onder de bijstand van de H. Geest, hem Alle afvalligen van het christelijk geloof en qlle ketiers
beloofd in de persoon van Petrus. (Lumen Gentium, 25).

Het Concilie voegt er verklarend aan toe:

Daarom hebben geen enkele goedkeuring van anderen
nodig en kan men ervan op geen enkele manier in hoger
beroep gaan. Want dan doet de Pans geen uitspraak als
privé persoon, maar als hoogste Leraar van de hele Kerk,
die op bijzondere wijze de gave der onfeilbaarheid van
de Kerk zelf bezit, (l.e.).

Het is dus geloofsleer dat de Paus het persoonlijk charisma der Nederland! Sonfeilbaarheid bezit. Hij heert dit niet voor zichzelf, maar voor
de Kerk, opdat zij de leer der waarheid onfeilbaar zeker zou
kennen. Als hij een onveranderlijke uitspraak doet is het NIET
,,namens” de Kerk, zodat deze uitspraak slechts door haar goed-
keuring (te voren of althans achteraf) geldigheid zou hebben.
Volgens Lucas 22, 32 was het Petrus die zijn broeders in het ge-
loof moest bevestigen: ,,Simon, Simon, zie de satan heeft u allen
willen ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw
geloof niet zou bezwijken; en gij, wanneer gij u bekeerd hebt,
bevestig dan uw broeders” (Luc. 22, 31-32). Het is niet zo, dat
Jezus volgens dit woord eerst de apostelen samen in het geloof
bevestigde en dat Petrus dit dan namens hen tot uitdrukking zou
moeten brengen, maar omgekeerd: PETRUS MOET HEN BE-
VESTIGEN, hij is het fundament van hun geloof en van de Kerk
(zie ook Mt. 16, 18-19 en Joan. 21, 15-17).
Dit alles is bekende katholieke leer, die Ruygers zowel kent, als
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en scheurmakers:
1. Belopen door het feit zelf de kerkelijke ban.
2. Als zij zich, na vermaand te zrjn, niet bekeren, mee-

ten van hun beneficie, waardigheid, inkomsten,
ambt of opdracht warden ontheven, voor onteerd
worden verklaard, en als het geestelijken zijn en meer
dan eens zijn vermaand, warden afgezet. (Canon
2314), '

Naar men uit de dagbladen heeft vernomen heeft Mgr. Ernst zich
geheel achter zijn vicaris-generaal geplaatst.. . Arme Kerk van
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d h ll I’ Daar staat het vierkant. Z0 heeft het Wereldepiscopaat, collegiaal
n 1n Concilie bijeen, verklaard. Dat Wereldepiscopaat heeft toen

eveneens verklaard, dat de Paus een authentiek Ieergezag bezit,
en dat de gelovigen zijn hoogste leergezag met eerbied moeten
erkennen en de door hem gedane uitspraken met oprechtheid
aanvaarden volgens de zin en de Wil, die hij te kennen geeft. p. 75.
Niet de Paus Wijkt dus af van Vaticanum II, maar zij, die deWat een vervvarring is er ontstaan na de Encycliek HUMANAE Paus durven becritiseren en Weigeren zijn leer te aanvaarden.VITAE! Men verwijt de Paus, dat hij een andere koers vaart dan Christus heeft zijn apostelen de opdracht gegeven: ,,Gaat enVaticanum II. En men stelt tegenover de beslissing van de Paus, onderv/ijst a11e volken . .. en leert hun onderhouden, alwat Ik udie alle voorbehoedmiddelen afwijst, dat de gehuwden zelf hun bevolen heb.” Het leergezag in de Kerk heeft derhalve de duregeweten mogen vormen. En men beroept zich daarbij op Vati- plicht de gelovigen te leren, Wat God heeft bevolen, te verklaren,

canum II. Wat de wet van God gebiedt of verbiedt. Dat heeft de Paus inZij, die zo spreken en schrijven, kennen heel slecht Vat. II of I-IUMANAE VITAE gedaan ten overstaan van de huwe1ijksbe1e-
misleiden het volk Gods. ving. Het was zijn plicht, zijn zware plicht. De gelovigen hebben
De gehuwden moeten heel zeker hun geweten volgen. Gm het van hun kant de plicht, de zware plicht zijn leer eerbiedig togevveten te volgen moeten ze eerst hun; geweten vormen. Dus na aanvaarden,
Tijp befaad beslissen, Wat Zij in 111111 Omstalldigheden mogen Of Zij, die gehuwden adviezen verstrekken in strijd met de Pause-moeten doen. lijke leer, handelen onverantvvoordelijk. Zij stellen immers hun

eigen gezag boven het authentieke leergezag in de Kerk, Wat in”In laatste instantie moeten de echtgenoten zelf en over- cle loop der geschiedenis meermalen de inleiding bleek te zijn
staan van God deze gewetensbeslissing nemen”. Vat. II, wt Gen SCh8u1"i1'1§-

-

- p. 144 A A. L. pr.

i\/IAAR... hun beslissing moet in overeenstemming zijn met de
Wet van God. En Wie rnaakt uit, Wat de Wet van God v00r-
schrijft? Het kerkelijk leergezag.

”Maar in heel hun handelwijze dienen de christelijlce .

echtgenoten zich er van bewust te zijn, dat niet op
een willelceurige wze te werk mogen gaan, maar zich
laten leiden door hun eigen geweten te conformeren aan
de goddelijlce wet, derhalve luisterend naar het kerkelijk ***
leergezag, dat de wet van God authentiek interpreteert
in het licht van het evangelie.” Vat. II, p. 444,

En nadrukkelijk leert Vat. II:

”Met deze beginselen voor ogen mogen de kinderen van
de Kerk bij de geboorte-regeling geen wegen bewande-
Zen, welke door het leergezag b zijn interpretatie van
de gocldelijke wet warden afgekeurd. p. 446.
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Ma.a.r dan komt het . . .

Een en twintig priesters in Roermond, onder aanvoering van
deken P. van Bruggen, hebben een cyclostyle verspreid, vlak na
de publicatie van de encycliek over de geboorteregeling. Wij
ontlenen er Z0 het een en ander aaan.
Na een uitvoerige lofprijzing van het christelijk huwelijk krijgt
00k de encycliek een schouderklopjet

”Wie zich niet in details verliest en de pauselijke ency-
clielc tegen de achtergrond van deze oeroude christelijlce
verkondiging leest en overweegt, zal zich verheugen.”

Maar dan komt het:

Het zal U, parochianen, na dit alles niet moeilijh vallen
te begrrjpen dat wrj vanuit hetzelfde respect voor de paus
met pijn in ons hart, maar in alle vrijmoedigheid willen
verlclaren, dat wij betreuren hoe in deze brief het pro-
bleem van geboorte-regeling wordt besproken.
Ten eerste omdat de SCHIJN gewelct wordt dat hier een
laatste en definitieve visie gegeven wordt, die voor heel
de christenheid en voor heel de wereld zou gelden. Im-
mers: respect past ons ten alle tijde voor de eerlijke
mening en de visie van een mens, hetzrj leek, het zij
theoloog, hetzrj arts, hetzij priester, hetzij bisschop. Res-
pect past ieder mens voor het bezonnen woord van een
ander mens, ooh als dat afwijkt van de eigen visie. Z0

oordeel van vele christenen tot stand kwam vanuit de
ervaring van de huwelijlcsliefde en niet aan de hand van
ingewilclcelde filosofische redeneringen. Aan de l9estaan-
de en alom bekende argumentaties van zijn voorgangers
en van de oude moraal-theologen heeft de paus geen
nieuwe toegevoegd. Om tot herziening van het ge.wetens-
oordeel te komen valt op dit punt werlcelijk niets nieuws
te overwegen.
Het bedroeft ons dat met dit nieuwe gegeven in de chris-
telijke gemeenschap, geen rekening wordt gehouden,
tenz om medelijden te betuigen met de zwalcheden
van de zondaars. Maar met dit soort medelden is geen
mens gediend. Integendeel, vele goede christenen voelen
zich gekleineerd in hun gewetensovertuiging en gegriefd
in hun diepste gevoelens. »

hebben een diep respect voor de‘ gewetensvrijheid
die de paus voor zichzelf opeist om, in awijking van de
conclusies van zi]'n studie-commissies, tot een eigen 00r-
deel te komen. Maar wij betreuren het ten zeerste, dat
deze gewetensvrijheid voor anderen wordt geblokkeerd
met een hartstochtelijh beroep op een religieuze geh00r-
zaamheid die verplichtend zou zijn, ooh als de argumen-
ten te zwak zijn.

be eerst uitgesproken ,,verheugenis” van de priesters Wordt in
dit stuk tactvol en geleidelijk omgebouvvd tot ,,treurnis”. Eerst
nog even ,,respect” uitspreken voor élke eerlijke mening, ook die
van de rninderheid der pauselijke commissie.
1\/Iaar dan komt de v011e laagz alombekende argumenten - niets
nieuws te overwegen - christenen voelen zich gekleineerd en

past ons respect voor de minderheids-visie van de pau- gegriefd in hufl diepste geV0e1eI15-
selijke studie-commissie.
Nu echter de paus de minderheidsvisie heeft 0vergen0-
men en tot de zijne heeft gemaalct, LIJKT het alsof het
de enig mogelijke christelijke visie is geworden. Voor
ons geweten en voor onze beleving mogen het niet
verzwijgen) blijft het slechts de visie van een minderheid.

betreuren vervolgens dat de paus in zijn brief deze
minderheidsvisie voorstelt als DE stem van de Kerk,
zelf weet toch dat miljoenen gewetens van christen-gel0-
vigen (gehuwden, theologen en bisschoppen) een andere
stem hebben laten horen en niet zullen ophouden deze
te laten horen. Dit geldt temeer omdat het gewetens-
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Ja, heet van de naald 1s men a1 met de ,,past0rale begeleiding”
van de encycliek begonnen .Of is het pastorale misleiding?
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I I of van de ,,anderen”, maar vooral door het onmiddellijke genotlnstemmmg en pulemlek
We ontkennen hier niet de problemen en soms drama’s der ge-ro n d u e E n c y c I I e k huwden; ook ontkennen we de perspectieven niet van de toe-
nemende voortbrenging"; we ontkennen ze niet, omdat dat absurd
zou zijn en omdat de encycliek ze niet ontkent. De encycliek is
geschreven om te helpen bij het begrijpen en het te boven komen
van die problemen. We ontkennen niet het gecompliceerde en(o559l"VatUre R0|Tlan0) perplexe karakter van de moderne geestesontwikkeling, welke ge-
stimuleerd is door v1-eemde filosofieén en theorieén, die tegen deDe hoofdredacteur van de Ossewatore Romano schreef het ethica zijn en een afkeer hebbenvan het christelijk schema, die

volgende in blad van 14 augustus: bevorderd en verheerlijkt Worden door een oppervlakkig en ma-
terialistisch geworden milieu van heidense allure.
We vestigen er alleen de aandacht op, dat de polemiek dan zouIn een zeer verspreid dagblad van Noord Italié hebben we ge- moeten gaan tussen hen, die het vooronderstelde van het geloof

lezen, dat het veel lirieven ontvangt - en blijft ontvangen - over en bijgevolg de tucht van de Kerk afwijzen, en hen, die integen-
de eneycliek HUMANAE VITAE. Sommige met kritiek, andere deel geloven, instemmen en gehoorzamen. Maar neen. De pole-
met instemming en deze laatste zijn het meest talrijk. miek wordt juist daardoor gekarakteriseerd, dat men de Pans hetHet is belangrijk dit waar te nemen op een ogenblik, dat er voed- recht betwist om als Leraar van geloof en zeden te onderrichten,
sel gegeven schijnt te Worden - we zeggen niet aan twijfel of waartoe hij van Godswege wordt bijgestaan; het wezen van zijn
ontsteltenis, welke altijd gerespeeteerd kunnen Worden in zielen, onderricht wordt betwist en door sommigen geminacht en dat
die loyaal de strengheid afmeten van de verplichtingen, die het juist in het geval van een encyeliek, waarover zoveel is nage-Christendom met zich mee brengt, maar - aan een vooropgezette dacht, die zo gewikt en gewogen is, waarvoor zoveel geleden enpolemiek, welke zich niet overgeeft aan de logica. Laten we het in de intimiteit gebeden is. En terwijl men niet aarzelt om aaneerlijk zeggen: voor sommigen, die de encycliek belasteren, schijnt het kleine eigen ik meer crediet te geven dan aan het verheven
het eigenlijkef probleem te zijn de bekrachtiging van die wet van en verlichte gezag van de Herder, polemiseert men met de Paus in
het offer, die de encycliek moedig in herinnering brengt, terwijl naam van de katholieke ,,open” visie, in naam van een vooruit-
ze voor de moderne oren als iets ongewoons klinkt. Maar die wet gang waarvan men beweert, dat ze in deze leer intrinsiek ontkend
is het wezen van de christelijke leer. Maar de Paus heeft gespro- zou Worden, in naam van een voorgewende postconciliaire ont-
ken over een ,,globale” visie op het huwelijk en zijn doelstelling, wikkeling in de moraal van de Kerk, in naam van oecumenische
natuurlijke zowel als bovennatuurlijke. Overigens, bestaat er een verplichtingen, waarvoor de Paus de deur gesloten zou hebben,
menselijke Silatie, die Diets met Offer 156 maken heeft? E11 k8" in naam van een groeiproces der christenen en der katholieken,
dat liefdesverdrag, dat het gezin tot st811d brellgii. 00k 8116611 111en- die zich nu bewust zouden zijn van hun meer volledige persoon-
selijk heschouwd daar soms een uitzondering Op m8keI1‘? lijkheid en autonomic, waarvan de basis overigens sehijnt te zijn
Men protesteert tegenwoordig tegen de Welvaartsmantschapnii, de verwaandheid en het subjectivisme van de moderne tijd.
ween de maatschappij van verbruikers, tegen de maatschappij, De vraag, die men bij het lezen van sommige geschriften (laten
die tot vervreemding leidt, maar intussen zou men een hypothe- we zeggen, dat ze in aantal en gezag niet overwegend zijn) zou
tisch model Willen 1181111611 V811 6811 116518811 ill het gezin met kunnen stellen, is deze: had u het oordeel van de Paus gewild
kunstmatige gegarandeerde verzekeringen, zonder risico’s, zonder of had u gewild, dat de Pans uw 001-deel goedgekeurd zou 1161;-
offers, zonder zelftucht, volgens welk model het zich wegschen- ben? Want it schijm de ,,shock” van sommige geesten te zijn,
ken V811 (16 6119 P6150011 8811 de 311111816 ill het geZi115Ve1‘b811d 116- J dat ze teleurgesteld zijn in Wat ze tot daags voor de encycliek
P881d Z011 111061611 W01'd6I1 Hiet 11001‘ het Welzijll V811 de »811d91‘e” aangenomen hadden en Wat ze misschien te zeer hadden laten
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groeien door een ontwikkeling in de zin van een zekere algemene Van de anderé kant 11166111 dezelfde 11- Riquet 19 111°ete11 90110111-

deren, dat Paulus VI zich heeft moeten verzetten tegen een op-opvatting.
1) bl d cliek vemnderstelden zeker 0p1ossin_ vatting van de moraal (zoals die soms blijkt uit een dubbelzinnige

6 pI‘0 6l'I’l6Il V311 6 ency
gen, die mt op de vooravond denkbaar waren, juist omdat het ging taal en een persoonluke Wlllekeur), dle er toe komt om te be-

I d wezenli'k afhangt van deover problemen, die moeilijk en gecompliceerd en in bepaalde op- Were", dat de 11"1°1‘aa V9111 0115 ge 1'33’ J

zichten nieuw of vernieuwend waren. Maar daarom was het thema Z111, die W13 B1‘ 3811 geVe11, Z011de1‘ 11115 1‘eke11111g 19 1101111611 111613

‘ ' t. 1 I 0k. E11 I1" besluitz ,,DIt IS (16van de geboortencontrole tot voorwerp gemaakt van een welover- Welke 0bJe0 leve 1I101‘a9- 1686 0 1J

wggen ondgrzoek van theglogen, beggfenaars Van de Wetenschap, €XISt6IltI3liStIS(3Il6 moraal V2111 een Freud, 6611 Sartre Of V311 6611

' ' M ' t d al van het Evangelie”.deskundigen, zielenherders en gehuwden. En ult veelvuldlge ver- 31131156, 1116 B 11101‘-3

klaringen van deze gezaghebbende adviseurs hebben we verno- Hoe het zij, Paulus VI heeft achter zich, met zich (en zeker ook

men, dat ze het voor uitgesloten hielden en houden, dat het studie- voor zich) de continuiteit van het authentieke onderricht van de

materiaal een reeds geformuleerd oordeel of iets van bindende lerende Kerk. Wanneer de geesten tot rust gekomen zullen z1_]n

3-ard Z011 kunnen Z1311 V001‘ Hem, die de niet gerillge Ve1‘a11tW°01‘- en het reflecteren de overhand zal krijgen, zal men ook moeten
delijkheid draagt, waaraan Hij zich niet kan onttrekken, om het erkennen, dat na de ,,verrassing” of de ,,emotie” of de ,,te1eu1-_

morele oordeel uit te sprekem En wk kan er over de goddeliikv stelling”, die door sommige polemisten luidruchtig zijn verkon-
Wet niet beslist Worden met meerderheid of minderheid van digd, wij werkelijk verbaasd kunnen staan, wanneer men alleen

Stemmelm maar denkt aan de kracht en de coherente en volhardende be-
. . . . . . . h t

Dat vervolgens sommige schrijvers en polemlsten, d1e er op sllstheld van het onderrlcht van het maglsterlum over de t ema a

staan om te verklaren, dat ze katholiek zijn ,,binnen de Kerk en betreffende het chrlstehgk I'lLlW€Il]k vanaf Plus XI tot Plus XII
N’ tvoor de Kerk” (een verklaring, die ons verheugt, ook al staan we en Joannes XIII om alleen de laatste Pausen te noemen. 1e

verstomd over de consequenties, die er uit getrokken Worden), dus alsof de encycliek, zoals er geschreven wordt, een terugkeer
dl ” f an het be inhet recht menen te hebben om de Paus ,,die alleen beslist” te betekent tot theorieén van ,,de Mid e eeuwen 0 v g

b t ‘ f l d eldi heid en het gewicht van zijn uitspraak van de Kerk, maar tot de preciese, strenge leer van de Cathedra,e wlsten o we e g g ,

die niet ,,ex cathedra” gedaan is, aantasten ofwel de mogelijkheid, die in aanraking is gekomen met de problemen van de heden-

dat zijn leer mettertijd herzien kan Worden, ofwel de persoonlijke daagse wereld.
mening en beslissing over het al of niet aanvaarden van zijn In zijn toespraak van 1 aug. heeft Paulus VI verzekerd: ,,Met de

oordeel te berde brengen is een feit, dat getuigt van de werke- verplichting en tegelijk met de vrijheid, die Onze apostolische op-

lijke en echte crisis, welke het gezagsbeginsel in de Kerk bij dracht Ons geeft, moeten We een doctrlnalre tradltie onderzoeken
' ' d‘ O d 'sommige kringen doormaakt. En omdat dlt gezag van God komt, met enkel van eeuwen, maar ook de recente, 1e van nze r1e

is het een crisis van de geloofsvisie in sommige geesten. onmiddelllgke Voorgangers; We waren verpllcht om de door Ons
'1' t d O te maken”.We zullen hier aanhalen wat p. Michel Riquet SJ. over de ency- zelf gepromulgeerde leer van het Concl 1e to e nze

1' k hreven heeft Het komt de Pans toe om in de uitoefe- ,,’Humanae vitae’ is niet het werk van een eenzame en beangstgi-c 1e gesc ; ,,

ning van zijn bedieningen van Leraar en Herder der gelovigen " de Paus: alles wat Hij zegt kan men met weinige varianten terug-
t erein eza de moraalregel te bepalen welke de christen vinden in de Concllleeonstitutie ,,De Kerk in de wereld van van-me souv g g ,

in zijn levensgedrag moet volgen. Het is daartoe niet noodzakelijk, daag” (n. 50, 3) ,,aldus hee; in LE MONDE een polemiserende

dat de Paus ,,ex cathedra” een geloofsdogma definieert. Het ge- priester geschreven. En hij voegt er aan toe: ,,Maar wie had er

zag, dat Hij heeft uit hoofde van zijn bediening als Plaatsbekleder zich toen over geérgerd?”
van Christus, is voldoende om de moraalregels verphchtend te W1e had er zich over geergerd? En wle heeft zlch geerger over

maken, welke hij vastlegt in het licht van de Openbaring, die de de encycliek ,,Mater et Maglstra" van Joannes XXIII, waarult in
' ' ” - 'l"kh d n (van deKerk, waarvan hij het zichtbare Hoofd 1s, moet doorgeven, maar \ ,,Humana_e vltae aangehaald woi-(it, ,,Deze moei 13 e e

' k t rklaren en preciseren in haar toepassing op de
J overbevolking) kunnen niet overwonnen Worden door toe-dle ze oo moe ve

regels van het leven." vlucht te nemen tot methodes en middelen, die de mens onwaardig
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zijn en die hun verklaring Vinden in een uitgesproken matel,ia_ wordt naar de noodzakelijke handhaving van de hiérarchie der
listische opvatting van de mens zelf en van zijn leven. De ware menselijke Waarden in de Vereniging van het gezin en in ha?"oplossing is alleen te vinden in de economische ontwikkeling en S°cia1e_pr0jectie’ Waarin de huwelijksdaad °p haar beurt geplaatst
de sociale vooruitgang, die de echte individuele en maatschappe- Worm In ha” Ordening die geregeld Wordt d°°1' de moraalwetlijke menselijke Waarden eerbiedigen en bev0rderen»_ !).w:z. een _0pvatting, die niet_enkel impulsief, gepassioneerd ofDeze of heeft in deze dagen geschreven at het zich lnstlnctlef 1s, maar een opvattlng met ,,verantwo0rdelijkheidsbe-
bergen achter de ”pil,, de euende het oliderontwikkeld zijn sef” voor ons affectlef gedrag, dat veronderstelt de beoefening
van sommige overtalrijke volken te rechtvaardigen ook de bedoe- van Fen zegcontrole’ de §e“:o0nte Van een zekere strengheid enling zou kunnen verbergen om een rookgordijn te leggen over de de ultoefemng van dc vruheld in samenhang met haar doel‘
Ware verantwoordelijkheden over de meer ingewikkelde proble- Van gfmghebbende zude lé 0pg?n.1erk.t’ dat de encychek "Huma-I

77 ' ' -- .men, over de plicht om tussenbeide te komen en solidair te zijn, Pa; Ytae V??? aues een mtnodlgmg ls tot ’vemntW00rdeh']khe1d
e

£¢:vf)i11:iy11c_;l(:1l;e; Ii: lglirlviezl: Zftploiijgegft I?1le€bo:1el::ea?vi?:e1?Zcg; schappelijke betrekkingen-_
.

ware horizon van een reéle oplossing, zoals die voorgesteld werd Maar daarover zal meet ultvoeng gespmken moeten Worden‘in ,,Populorum progressio”, gebaseerd op de solidariteit tussen
u

,,volken van de overvloed en volken van de honger”. ,,Het is de
weg van een vooruitziende gezinspolitiek, van een wijze opvoe-
ding der volken, welke de moraalwet en de vrijheid der burgers
eerbiedigt” aldus de oproep tot de regeerders in ,,Hun1ae Vitae”.
En vervolgens: ,,0ok zou men zonder ernstige onrechtvaardigheid
de Goddelijke Voorzienigheid niet verantwoordelijk kunnen
stellen voor Wat integendeel afhangt van een tekort aan wijsheid
bij de regeerders, van een onvoldoende beset‘ der sociale recht-
vaardigheid, van egoistisch opeenstapelen of ook van een ver-
oordelenswaardige luiheid om de inspanning onder ogen te zien,
die noodzakelijk is om het levenspeil van een volk en van al zijn  
zonen hoger op te voeren”.
Daarentegen bestaat het persoonlijke probleem, de deugd, die ge-
vraagd wordt van de gehuwden, de veronderstelling van een
moeilijk offer en daartoe heeft Paulus VI een beroep gedaan en
beroept hij zich op de uiteindelijke waarden van het huwelijk en
van het leven, op het globale begrip van de mens, doet hij een
beroep op de verhevenheid van de christelijke deugd, op het ver-
trouwen en op de steun van de pastorale hulpmiddelen, op de
geoorloofde methodes, op de providentiéle visie, waarbij hij de
weg niet afsluit voor de eerlijke reserves van het huwelijk, voor
de geoorloofde therapeutische middelen en voor het voortgezette
wetenschappelijke onderzoek.
Hier komen we tot een echt en algemeen gesprek over de liefde en
het huwelijk in hun samenhang met individu, gezin en maat-
schappij, thema van de encycliek, waarin impliciet verwezen
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handelt niet een onderwer dat 0 het ebied van de natuur-P P 3
Wetenschap llgt, zoals b1;| Galllel, maar op het gebled van de
Christelijke levensleer. Deze leer is een leer van goddelijk gezag

' en openbaring. Christus leerde niet bewijzend, maar gezagheb-De strijd om de ,,pil” is hoog opgelaaid. En emotlonahtelt moeten bend Wat Hij Wan zijn Vader gehoord had»_ Z0 gaf Hij zijn leer
Wij nu juist niet hebben Z0 “mrdt in talrijke betogen het Woord door aan zijn Kerk. Daardoor ontstaat voor katholieken het unieke,,dlictatoriaal” gebruikt. ,,Rome” is ,,dictoriaal”, de paus is een gegeven’ dat de bron van deze kennis door gezag Wordt bewaard
gebomeerd aueenheersen Hij Oefent zijn gezag “it op de Wijze en voor en door de mensen benut. Aanvaarding door deze ,,1evens-van het Kremlin. Hij doet uitspraken alleen maar om het gezag leer”, Verweven met gezag, is voor de moderne jd Wemcht m0ei_
van zijn Voorgangers te sauveren’ met om Wine Van de Waarheid’ lijker dan ooit tevoren. De bewijzen daarvan nu zijn wereldgroot.
Z0 Wordt ‘ms geS“ggereerd' Kortom’ hij is °ndem°cratisch' De bisschoppen spreken dan ook van ,dit kritieke uur”. Zij wijzen
nit S00“ ”benadering” is aangebmnd’ °nWaarachtig' Dictatuur op het gebed, Waaruit ook de leer van Christus zelf voortkwam.
immers impliceert dwang en geweliyvvelnu’ of men nu katholiek De stilte - zo voelen Wij allen - doet emoties beheersen. Het isis, niet katholiek of rand-katholiek, niemand zal u dwingen om r (e entree Studie gesprek
‘wk ma“ een ‘enkel punt Van de katholieke levensleer te aan' I-let afbakenen van twee gevarenzones levert daarbij grote moei-vaarden. Laai: staan een encycliek die de kwalificatie ,,onfeilbaar” lijkheden
met ‘Hagen’ I. Enerzijds moet het persoonlijk menselijk leven, zoals het ont-
Ook zl3n_ ‘if enkele betogen ale mm of meet Suggererfmhdat FF“ staat in het gezin, onaangetast blijven. Hierbij heefi; de paus
;;;;a1:13::(:e gtlglitmvggrdzerz‘;‘1sZiff;£;f; stgetaesnliigagzcgflgzgsz kennelijk een baken Willen plaatsen. Voorbehoedmiddelen zijn

‘ immers gericht tegen het leven van een toekomstige menselijke
publfeke °_pm1e m°eten_zW1chten‘ ]?1JV0f)rbeeld Pa“luS__Yo?,r de persoon die gehoren zal Worden aan het eind van een biologisch
memgte dle hem *°‘f‘?°“?e »f*r°°* 1s_D1a_na afar Epheslers ‘ of proces dat reeds door zijn liefhebbende ouders begonnen is. HetPasteur voor de cyn1c1 dle z1Jn theorle met wllden aanvaarden. middel is een ingreep in dit pmces Waaruit het kind geboren

. .Neen, waarheld wordt ook en vooral op andere manler verw rven gaat Worden; aueen 0m_dlt_Wee1__te_verhmderen Wordt het mld_
dan door f‘e*_*°“°“ van neutzer“ l_ del immers toegepast. Oude of nieuwe ,,filosofische systemen”
Nu meen lk In ane ernst da men met moe aan Omen met a 1' komen hier niet aan te pas. Wij moeten de vraag stellen: Is dit
1?-1-' _Een bijzonfier mchtige groep van do hoogste kerkelijke au_t0_ nu echte menselijke liefde, of mislukte - ,,gefrustreerde” - liefde?rltelten heeft 1ndert13d een grove fout gemaakt door veroordellng II. Anderzijds moeten wij dc dringende Stenen: kan
Van 3? Zelfs *?‘Yf*"gma*“”°g°1e"e*?§e"¢-“F” geleerfla 09k gfl was verhongering van de wereldbevolking Worden uitgeschakeld?,,onfe1lbaarhe1d van een kerkeluke ultspraak h1er met 1n het (3111-istus heeft 0115 gezegd: ,,Wees niet bezorgd over Wat gij zultgeding, het blijft een diep betreurenswaardige daad, die terstond \ eten of drinken gij Zult kledem zoekt slechts het
en ofcieel herme_pen had mqten W°"?e“~ Hat kwaad mt hier’ Rijk Gods en alles zal u geschonken Worden als toegift.” 0nzer-
dat “in mu-Frderheld Pet ongefngende mldmlen 0.Ptrad.egen ee.n zijds is hiervoor nodig: strijd tegen de armoede van anderen, her-
el_1kelmg’ die op eeuke en ‘hep doorfiachtlge Wuze Z13“ theofle vorming en ook rationalisering van de samenleving, organisatiemteenzette. Maar dan mag men evenmln tegen een rondzendbrlef dc vrede (afschafng bijvoorbeeld de Soevereine na0_
rlinkde p_adudS fen alrgn;ailziiegigfgggissnmiis :3‘: nale defensies, die de welvaart wegvreten) en voedselproduktie.

1e e ml e en ge .

rechtvaardiging geven aan de historische actie tegen Galilei. ED KREKELBERG S J
Tevens verzinken dan eerlijke en diep doordachte bedenkingen
rond de inhoud van de encycliek in het geloei van een menigte. \

Een hoofdpunt van deze gezagskwestie, door de bisschoppen reeds (bovensfaande _Ife$¢h°m/"mg: “ls Brief __“a"- 99" lfizer °P<_€e'
aangeduid, moge ik op eigen manier herhalen. De encycliek be- "Om?" m De T'Jd “an 14 ¢w€- nemen WU met "eel mstemmmg

over .
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Dwaalt hier kapelaan Lourijsen, doctor in het kerkelijk recht, eup goeder tr0uw?? Weet hij werkelijk niet, dat Vaticanum II het
zelfstandige pauselijke gezag onverminderd heeft gehandhaafd en
bevestigd?
Men begrijpt dat kapelaan Lourijsen, de beminde gelovigen een
verkeerde stelling voorhoudende, tot een verkeerde conclusie Wil
komenz

Het is ons niet mogelijk een compleet overzicht te geven van alle
agitatie tegen de encycliek over de geboorteregeling. Wij moeten WU menen “ls Condusie te "mete" 59119”: dat ieder in‘
volstaan met en enkel staaltje van verzet, zoals dat veelvuldig mice he‘ gebruik ‘van a"'ti'C°nCeP'7i°"ele middelen “Til
werd verkondigd vanaf kan-sels en in parochieblaadjes. is een a‘§e“r€"me”teerde' beslissing te nemen: Ooh “ls die
In ,,0p Dreef”, het parochieblaadje van de parochie Sint Jan de "let Overeenkomt met de beslissing die men "0136"-9 dll
Doper te Breda gaf kapelaan Dr. W. Lourijsen, samen met het Imus "wet neme”-,
echtpaar Welsehen, de volgende voorlichtingz

ree 1s 0p 1'1 ges agen.

Sinds 29 juli zijn we in de gelegenheicl geweest lcennis
te nemen van de encycliek ’Humanae Vitae’ van paus
Paulus VI over de verschillende methoclen van geb00rten-
regeling. Vele katholieke ouders, bisschoppen, priesters
en theologen in binnen- en buitenland, toonden zich
teleurgesteld over cleze conservatieve uitspraak van rle

l paus. De groep mensen, die gelukkig is met deze ency-
cliek, lijkt erg klein te zijn.
Volgens de Romeinse theologie van het kerkelijk gezag
worden als hoogste gezagsdragers van de Kerk be- * *
schouwd: de paus plus alle bisschoppen, maar 00k: de
paus alleen. Wanneer de paus een uitspraak cloet, 00k als »

die tot stand is gekomen zonder overleg met de bis-
schoppen, clan is dat een uitspraak van het hoogste gezag ‘A

van cle Kerk, waaraan onvoorwaardelijk gehoorzaamd
client te warden.
Sinds het tweecle Vaticaans Concilie echter is er een
andere visie op het Kerlcellc gezag gegroeid, namelijk
dat het hoogste gezag in de Kerk berust bij het college
van paus en bisschoppen (collegialiteit van de lJissch0p--
pen), Wanneer de paus een uitspraak doet als w00rd-
voerder van dit college, is dit een uitspraak van het ‘

hoogste lserlcelijk gezag. Wanneer de paus echter een uit-
spraak doet zonder overleg met het wereld-episcopaat, is
er geen plicht tot gehoorzamen. _
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‘ veranderingen in alle Weefsels; het ouderdomsproces versnelt;6 natuurliljke bescherrningsrnechanismen tegen infecties verstoort,
en tens otte ' ‘ - ' '

We laten thans volgen een belangrijk artikel door J. M. vrouvvelijke hC:jed:1In0i:1‘fei31i1iT_0(r:lag1§Faf::sE i11jalf1e;nN£:1:aI:I‘i?€:g;1f1:fl‘:Schiipping, gepubliceierd in het Dagblad van Noord-Limburg V001. Geneeskunde 111 1115)_ "
van 8 aug. Daarin komen verschillende experts aan het woorcl. Op Zijn publikatie volgde een heftige discussie, Waarin Zijn Visie

niet ontzenuwd of zelfs maar verzwakt kon Worden.Van Welke kant men het ook bekijkt, men kan OI1n'1Og€11_]k het . . .

feit loochenen, dat de resultaten van het moderne natuurweten- gaeaiveifgic::;gé?§e,;;:i;Ztiig?kieblgégdei we gelgld’ dig het ge'
schappelijk onderzoek in volledige harmonic zijn met datgene, raakte_ Zelfs is Voor de televislie hetl geijgikollane ciidjgrgrfsorgi
Wat de Kerk ons door de tijden been als de hoogste ethische be‘ voorgesteld. Maar zo onschuldig is het allemaal niet zoals 0 aginselen van het leven heeft voorgehouden. Op welke gronden bu]-kt uit een recent rapport van Duitse kankerspecialigten (Sacm
zouden Wij haar thans ons vertrouwen moeten opzeggen? Moeten H_ en Maass H__ Mitteungendienst Geselsch Bekémpfung
We de Voorhchng Soms krijgen Van machtige farmaceutische der Krebskrankneiten 5, 643), die een sterke relatie vaststeldenindustrieén, die aan anti-conceptionele middeltjes miljoenen ver- 1 tussen het gebruik Van chemische mechanische anticonceptie
dienen? Is er een grotere positieve bijdrage aan het geluk van de
mensen te verwachten als de Curie van Rome wordt vervangen
door de raden van comrnissarissen van machtige concerns, resp.

-;---_-.__2._

middelen en het optreden van kanker van de baarmoederhals,

Belangrijker dan deze vvetenschappelijk vastgestelde feiten zijnhun ,,spreekbuizen” in allerlei opinie-vorrnende milieus? Moet de ~ intussen de algemene basiswaarheden die hier in het edin ,_

Kerk Zich beperken tot richmjnen Over de Zingeving en Waarde Een zeer belangrijke biologische wet ’die door niemani in t€v?jl%:ivan huwelijk en voortbrenging, maar zich niet bemoeien met
rnethoden en technieken van geboortebeperking?
Dat zijn niet zonder meer rhetorische vragen. Tenslotte is

--*1=—_ir'<'3'L‘

getrokken Wordt, zegt dat ieder orgaan, Waarvan de normale Wer-
king belemrnerd wordt, degenereert. Dat die degeneratie hier een
van de belangrijke organen van d'e vrouw treft heb ik elders uit-abortus provocatus, het doden van de reeds geboren kiern, ook § voerig beschrevenl (J. Schapping Ned. Tijdschrift Geneeski 111,

een ,,rnethode” of ,,techniek” tot geboortebeperking. En het geven

11%-~

1337).
van een transistorradio als ,,premie” voor degenen die zich laten P

onvruchtbaar maken, is inderdaad een methode tot geboortebe-
perking, die echter tevens de deuren Wijd open zet voor verdere
bemoeiing van de staat inzake ,,bevolkingsregulering”, op vvelk

~4|:;:_fs1u-ecauif‘

<)(~

Is er dan Werkelijk geen andere keuze? Te dien aanzien Wijst dr.
K F Gunning (Ned Tijdschrift Geneesk 111 2295) op de meestgebied onze eeuw (nazi-Duitsland) reeds de grootste schande aller ' ' ,_ ' ' ’

;, natuurhgke en rneest rnense11Jke rnaar voor het sexueel egoismetijden op haar naam heeft staan. ;= . .. . . ’ , _,h d t l’I‘10€111]ke Weg: de perlodleke onthoudlng. H13 schr"1]ft'Degenen, die diverse mechanische, chemisc e (spermici e) en » H .. _ . . . ‘

hormonale onvruchtbaarrnaking terwille van een ,,ongestoorde , ” emu een d‘S°1Ph“e Va?‘ bmten 9_pge1e§‘f1 d_‘°O_r dwjangi angst
of taboes moet hiertoe lelden, h€'EZ1] een o1sc1pl1ne die vrijWil-geestelijk gesublimeerde sexualiteit” zouden Willen toelaten, ont- ‘

. . . 11g wordt aanvaard om een bepaald doel te bereiken zoalskoppelen daarmee de sexua11te1t en de voortplanting, maar ver- _ ’
h d 1 mensen dat op zoveel gebled vermogen, van het W11‘1I1€l’1 vanbreken tevens een fysiologisch evenvvic t, over e gevo ge

een roeiwedstrnd af tot aan het creeren van een rechtvaardigeWaarvan door velen nog te eenvoudig Wordt gedacht of heen ge-
en de individuele vrijheid respecterende Wereldbeschavingzien.
toe.”

Dit vvordt ons voorgehouden door een man van de praktijk, dieProf, Defares betoogde verleden jaar, dat ,,de pi1” in feite tot Over Zijn eigen ervaringen opmerkt_
castratie leidt en bij ,,chr0nisch gebruik” nagenoeg alle funkties
van soma en psyche ondermijnt, dat zij leidt tot degeneratieve Ik heb 8 jaar in de santé Publique (openbare gez0ndheids-
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dienst) van Marokko gewerkt. Ik heb honderden vrouwen, BEVOLKINGSVRAAGSTUK
arm en rijk, in Casablanca kunnen helpen bij hun zeer reéle
verlangen naar gezinsbeperking door hen te wijzen op deze Hier raken we een aspect aan, dat belangrijk genoeg is, om er

mogelijkheid en wenselijkheid van de zelf gekozen seksuele iet5 Bade!‘ OP in e gaan, Omdat het ,,wereld-hongervraagstuk” ook
discipiine_ Met het feit dat zij buren en vriendinnen mee zo vaak in verband met de anti-conceptiva wordt gebracht. De
vterugbrachten naar miin polikliniek om dit oak te horen’ Nederlandse gedelegeerde bij de Wereldvoedselorganisatie heeft
heb ik begrepen (lat Zij dankbaal. Waren een Europees arts terzake belangrijke opmerkingen gemaakt (Citaat uit het tijd-
te ontmoeten, die hen niet als koeien behandelde, maar de Schri Vwding 24’ 352)-
moeite nam van mens tot mens te spreken, en hen in staat
achtte tot een eigenschap, die het genus mens is aangeboren, ’Ee" aspect» dat in dit verband Z0 "ak "WIT 110F811 wrdi
maar Waaraan weinig mensen meer geloof schijnen te gebracht - Q" dan vaak in de emotionele Sfeer: waaman ,3

hechten: discipline uit verantwoordelijkheidsbesef.” lwvgnvdig die!" $9 Worden Onttrokken - is d6 561/v@Ti"';‘-,1,

Hij besluit zijn artikel met de volgende opmerkingen: ,,Ik dllt twee-dérde vim de w€T€ldb@v0l1¢ing permanent hon-
geloof dat ieder normaal mens deze discipline kan vinden 897‘ l'§jdt- D929 bewering is "iet alleen j"i$t> mam" dam
in zijn eigen leven, als hij de juiste inspiratie krijgt. Het is 001$ afbreuk "'1" de 9""? wllimee het W9Téld-v0€dS8l-
een veel diepere en blijvende bevrediging dan de direkte Probleem "wet ‘Worden beziem A1195 hlmgt er 1/an alt» Wat
bevrediging op het seksuele vlak. In ieder geval geloof ik, " men Onder hanger UeT5ta“t- Wanneer me" hiermee niet
dat de ,,0ntwikkelingshulp”, waar ieder van ons zoveel geld alleen de echte Ondervoeding bedoglt tengevolge "an een
voor over heeft . . . alleen mogelijk is als de 0ntwikkelings— ernstig tekort “an Calorieén 9" eiwit gedurende an langere
landen een grote mate van discipline kunnen opbrengen. td> hetgeen in de Ontwikkelingslanden Zeke?‘ "J00Tk0mL
Aan de andere kam; geloci ik 00k, dat ons eigen land en mm" er 001“ Onder versmat de Opneming "an ""1"/’T$¢hil'
werelddeel zeer snel ,,0nder-ontwikkeld” zullen Worden en lig well“ voedingsmiddel in een h0e'Je9”1eid> die lager
aan andere volkeren ten prooi zullen vallen, als wij onze ligt dan de aanbevolen hoeveelheden, die in de ’W8Si€7'S€
overgeéride discipline late“ varenj’ werelcl warden gehanteerd en vaak tweemaal zo hoog zijn

als de fysiologische behoefte, dan komt men tot zulke

Let Wel: hier is geen eerbiedwaardige en vergrijsde salongeleerde hoge get,a”en' Bepaalt me” zichhechter tot de gr”??? 0""
h t Woord maar een - in 1957 afgestuurde - praktijkarts demoedmg gedurende langere tyd ' dus gee" Parade ofaan e , . . . _ __

In aansluiting op zijn gedachten over discipline: velen kunnen mcldentele hanger ' dan hggen cyfers mm 10'15% vol‘
die vvel 0 bren en als zij bang Worden om corpulent te Worden 59'“ de _FA_O Zeker dichter bij de *wa“rheid= Zoals een"p g
en dan minder gaan eten. Z0 ook zijn er natuurlijke middelen om Zeder’ .dle m deze gebleden gewerkt heeft zal kunnent 5

de sexuele drang te temperen, die in het Oosten reeds eeuwen eves lgem
‘coepassing vinden. In een artikel in het leidende pharmaceutische
blad van India vroee dr. U. P. Basu zich dan ook af waarom India De fyslologlsche behoefte aan elwlt bedraagt ¢<'=1- 1/2 gram eiwif
overstroomd moet xfvorden met Westerse anti-conceptiemiddelen, PEI‘ kg lihaarnsgewicht per dag. Bij een lichaamsgewicht van

tervvijl men daar op het gebied van geboortebeperking ook andere 6(_)'8O kg is dat dug 3O'40 gram- Houdt men er rekening mee, dat
en meer natuurhjke Wegen kent_ met alle eiwit voor 100 % biologisch vvaardevol is, dan kan de

De dreigende verwording van de Westerse cultuurwereld bestaat behcefte aan vruw” elwit Op 4O'50 gram gesteld WO1"de1’1- In
vooral hierin dat zij in naam van een autonoom gesteld vrijheids- Europa en N°Ord‘Amerika Wordt echter de dubbele hoeveelheid
ideaal hoe langer hoe meer de menselijke kwaliteit van beheer- aanbevolen"
Sing Ondergraaft onze Overspannen ”SeX_cu1tuur,, Staat in direct Welnu, houdt men zich aan de fysiologische behoefte dan verloopt
verband‘ tot onze vvelvaart, en in fysiek opzicht tot onze relatieve anes Ook fysiologisch normaal Gaat men de norm teboven dan
_7OVer_VOeding,, met vooral (dierhjke) eiwitten resulteert dit ook in boven-normale effecten en met name in een
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boven-normale sexuele drang. Er rnoet daarom niet zozeer ge-
tracht Worden om gevolgen, maar veeleer om oorzaken te regu-
leren. Van een vverkelijk dreigend voedseltekort is geen sprake,
hoogstens van een dreigende vermindering van het feitelijke
overschot.

. . . ..-- - Dokter P. A. van Keep, hoofd van de afdeling p111€I’1dI‘&a1eI‘1] vanroi D015 ‘C/lvustter 3?’ datl In ght? Onvrucllstsare (sit-rikerg Zellien Organon, zelf katholiek, vertelt in Het Handelsblad van 17 aug.:
Oggisnoczf Op-~29?--1; We ec elj E1 ‘éruc tb are tlc t evok te .,Crnstreeks 1960 is er in dit bedrijf door een aantal katholieken,

iebge en’ let tn etut ngef Vermin erke O? -gengSDen te in?--in the een leidinggevende functie hadden, contact gezocht met
e en’ Wat Qt Ca as F0 6} e gevo gen -al} el en. e Wer -e U e moraaltheologen en later met de groep rond monseigneur Eek-opgave van de mensheid hgt dan ook h1er1n om wegen te vinden, b k ken de argumenten Zijn toch» -- -- - - - - - ers. e e en oen e e

dgigfeq giilgggzgnde beschlkbaarheld en snene dlstnbutle van aan een produkt mee te werken, Wat op dat moment ook nog nietv . .

g door de paus was goedgekeurd.
,,[kze1f ben toen voor deze kwestie veel naar congressen geweest,
ook waar de theische en de moraaltheologische kant van het pro-
bleem is besproken. Vandaar dat ik Wel schertsend de moraa1-
theoloog van Organon Wordt genoemd. Ik zit verder 00k in deDe draad Van mun betoog hernemend’ Zou lk Wlllen steuen’ dat uommissie Huwelijk en Gezin van het pastoraal concilie, zij hetChristus het huwelljk heeft verheven tot een sacrament van ge- met direct namens Organon O! Q! (Red conflq)lijkwaardige partners. Alleen de natuurlijke middelen tot gezins—

regulatie respecteren deze gelijkwaardigheid, omdat van beide
partners eenzelfde offerbereidh-eid Wordt gevraagd voor de be- Ik heb met een van mi]-n kennissen de moraaltheoloog prof
Stendiging Van hun geluk De Zogenaamde modeme methoden gporke voorzitter van de commissie Biuwelijk en Gezin, een ge-ht 11 "d‘ d ’
vergen 6C 81‘ 8 ES €eY1Z1] lg van G VI‘O1lW. sprek gehati Omdat ik dacht dat ik mijn gedachte-1/1 weer eengWie nu alles, vrat in het voorgaande te berde is gebracht, 0ver- t d nmoes or eneWeegt, zegt met zo gemakkehgk meer, dat de Kerk ZlCh met deze
aangelegenheid niet moet bemoeien ,,omdat zij daar geen ver-
Stand Van beefy,‘ Er bestaan Verschmende Wegen Om tot de Een paar nonnenkloosters hebben» in 1964 een tijdlang voor onswaarheid te geraken. Maar de Waarheid is een en ondeelbaar en ’ ewerkt Dat Was wen We neg een gecgfnpljceefde verpakking. 8dus moet men steeds tot dezelfde Waarheld komen, W'€1k€ weg hadden Waaraan Veel handwerk te pas kWam_ Het is nu eenma-31
men Oak kiestz die Van de natuurhjke Orde (maar dan Ook VOL een kwestie van sociaal beleid van een bedrijf, dat eenvoudige
ledig begrepen) of die Van de Kerk’ die de moeizame pe1gr‘ims_ dingen die net zo goed binnen als buiten het bedrijf kunnen11

7

we t Van de mensfén in amjd weer Verande_rende Situaties met Worden verricht, Worden uitbesteed. Dat doen we ook Wel aanhaar bovennatuurluke gegevens tot baken dient. Terecht wordt k 1 t oer minder_Va1iden_ Qp dit moment Zijn er geenwer p aa sen vsedert Vaticanum II grote Waarde toegekend aan het elgen ge- nonnen bij het Verpakken van de p bet;-okken_Weten. Maar geweten impliceert 00k Weten. Daartoe hebben We De nonnen hebben eerst Contact Opgenomen met hun gee-Stelijkvooilichting" nodig, maar ook durf om eerlijk tegenover ons zelf te gdviseun Je neemt nu eenmaal geen riSiC0,S_,, O! O! (Rec-L Confm
zijn, en niet de gemakkelijke brede weg te kiezen, waartegen
Christus a1 heeft gevvaarschuvvd!

TAAK VAN DE KERK

~)(- ~)(- *%*
—)(-
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beter. erover voorlichten. Ik meen dat de periocneke ont-
houdlng secuur genoeg 1s zeker als men de cycl1 laat op-

~ tekenen en de tijdsduur in de gaten houdt. Bij een patho-
logisch onregelmatige cyclus, kan de pil bijregelend Wer-
ken. Dat betekent dat de contraceptische vverking hier niet
voorop staat rnaar dat de pil een corrigerende functie krijgt.

,, Maar let wel op dat dit alleen maar voor deze gevallen is,,ASSENTIOR, AD
MIROR’ PLAUD0 toegestaan.”

,,Het is juist die zelfdvvang die je de mens van vandaag
weer rnoet leren. Kijkt u eens naar Ghandi Wat die niet

e Maastnchtse chlrurg en Vrouwenarts D“ ‘L schulte z°nd- bereikte door zelftucht. De p.o. vraagt eveneens zelftuchtdirect na het verschijnen van de encycliek, een telegram aan de en Wat dat betre betreur ik het dat de Vasten is Vervanen
Paus: ,,assent10r, admlror, plaudo - ik hen het er mee eens, ik Het gebruik maken Van de p is bij Veel meer mensen een
beW0nde_r’ ik juich tad,‘ ~ uiting van het gebrek aan zelftucht.”In het Llmburgs Dagblad van 3 augustus luchtte hij meer breed-
voerig zijn hart.

,,De Engelse katholieken noemen de Nederlandse broeders
thans de ,,rebel1en in de Kerk” en terecht. Ik vind ook dat

”N1et aueen Qt godsdlensg Oogpunt’ Ook “it medische de vicaris-generaal van Den Bosch beslist onjuist handelde
Overwegmgen 1_S de p'_o' te Verkiezen boven gebruikmaking toen hij zich uitsprak in een zin die de onfeilbaarheid van
Van contraceptleve mlddelenn de paus in het geding bracht. Ignace Dullener werd destijds

in Miinchen voor zo’n uitspraak uit de kerk gestoten.
Van de kardinaal-aartsbisschop had. ik een andere houding

”Ik Ymd het beslult In de encycliek géén Stap terug- Men is verwacht; hij kleedt zich in rood' en dat betekent dat hij de
destuds te snel, zonder dat een ,,ja” uit Rome klonk, 0V61“— waarheden van de kerk moet verdedigen tot het bloed van
gegaan tot gebruik van de thans verboden rniddelen.” het geloof

Ook de KVP moet zich duidelijk achter de gehele encycliek
stellen. Ouo‘.-secretaris Bartels heeft zich uitgelaten in die

,,1?e h1l1d1g€.€YlC¥C].16k 1s 11Jnrecht tegengesteld aan de m€— zin dat hij meende dat d‘e verkoop van contraceptionele
111115 Van de lnmlddels Overleden bisschop (Bekkers).” middelen door zal gaan. Ik zal me tot hem Wenden om hem

op die onvoorzichtige uitlating te wijzen..”

,,Weet u dat ook de specialisten van Crganon - een heeft
hier een voordracht gehouden - ons meegedeeld hebben dat ”@Ok de nieuwe katechismus meet nodig veranderem Op
vele mensen bezwaren hadden tegen de pil‘? Die angst leeft pagina 473 Swat dat het concihe Op de Vraag of alle methO_

met voor de p'0'” des tot geboorteregeling voor het christelijk geweten nu ge-
lijk zijn, geen antwoord. heeft gegeven. Dat antvvoord is er
nu en is er mijns inziens ook altijd gevveest. Ongeveer twee

~11‘ Zie gee“ Psychische °f Physieke Yepercussies a-an het jaar geleden heeft Paus Paulus VI zich duidelijk achter de
toepassen van de p.o. verbonden. Men rnoet de gehuwden Woorden en de mening van Pius XII gesteld.”
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De Kerk heeft zichl in deze Zak n ‘t t HVAAGH !,, en 001 aan e passen aan
de algemene mening omdat je principes niet kunt Wijzigen.
Die prineipes Zijn _mij heig en deal-“Om eta ik 315 katholiekt . Pater K. Schatz S.J. geeft in De Heraut van sept. 1968 een be-

‘ als arts en als gezmshoofd (met negen kmderen) Volkemen schouwing over gehoorzaamheid binnen de Kerk. Wij plukkenachter het verlossende Woord van onze huidige paus.” er enkele a1inea’s uit:

’De lcerlce‘li]'ke ambtsdragers hebben niet een ,,aparte lijn”
Dr. R. J. J. Omers, directeur-geneesheer van de Heerlense Vr0ed- mu" de H- Gee5t- De Kerk a_l_S geheel smet e'_"der leidiflgvrouwenschool V61-klaarde; (D_V_N_ Limb_ 3 aug_): van de H. Geest. Het kerkelgk ambt bezlt met excluslef

de echte leiding van de H. Geest, - veeleer zn de ambts-
dragers erop aangewezen, in een echte geest van het

”Medj5¢h gezien hoeven We tech met Z0 gelukkig met de ,,sentire cum ecclesia”, naar de hele Kerk te luisteren,
pil te zijn. Er treden allerlei ongewenste bijverschijtnselen near de eharismatisehe impulsen’ die in hear werkzaam
op. Een jaar geleden is hierover al een polemiek in het Het ambt is hier a.h.w. ,,laatste instantie”. In dis
Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde begonnen. Het werstele” met elkaar em de “)1-lean Ged= eek in het ”eer'
standpunt van de paus kan hier een hulpmiddel zijn om ons dmgenw van elkaara Uoltrekt zich in de Kerk steeds OP‘
hierover te bezinnen. Het kan evenzeer een aanleiding tot nieuw de leiding van de Geese Daarbij besmat geenszlflsberaad Over de Zin Van het huwehjk voor de echteheden de garantie, dat de kerkelijke ambtsdragers telkens beslzst
Zijn_ de objectief meest juiste beslissing zouden moeten tref-
Ik stel me met enige reserve op tegen de deskundigen die -fen‘ H_et is Ooh met de beste wil "iet megelljk’ pijnlijke
spreken van grote geestelijke nood. Ik weet niet in hoeverre spannmgen te vermijden en tot een harmonie zonder
deze encycliek gevolgen zal hebben op al lang bestaande enige wrijving te heme” Deze spanningen te dulden’gewoonteny elkaar te verdragen (Rom. 15, 7} is de houding van het

echte ,,sentire cum ecclesia”. Van cle ambtsdragers eist
dit, dat zij iedere zelfverzekerdheid opgeven en steeds

”De paus heeft toch morele moedl Opgebracht Om met deze ‘weer luisteren naar het nieuwe inwerken van de Geest:
van de onderdanen” wordt vereist dat zonodig inencycliek te komen. Misschien kunnen We zijn boodschap ” ’

als rustpunt bekijken. Als mogelijkheid om ons te bezinnen eehte ”geheerz“amheld kunnen waehten’ wanneerauthentieke verlangens nog niet erkend warden maar datover de vraag of we vooral met de mechanische antic0n- ’
ceptiva vvellicht te vaak de Weg naar de minste Weerstand ZLJ "fee epheudem deze altud weer near Ueren te brengen
hebben gekozen. Zeker met betrekking tot de overbevolking. en Zleh steeds weer deemeer m te zettem
De geboortebeperking is hier maar een facet. Ik geloof niet
dat We met de voedselpreduktie al aan het einde Z13-n", De tendens van het gehele artikel Wordt zonneklaar in de slot-,,Ik ben met zo ongeluklng met de encycliek.”
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conclusie van de pater:

’Wanneer dus iemand in goed geweten tot de overtuiging
komt, dat de voor vandaag geldende en oolc door de Kerk
verkondigde imperatieven om tot een menselijke en
menswaardige orde binnen het gebied der werelclse aan-
gelegenheden te lcomen, op een andere manier beter ge-
waarborgd worden, dan handelt hij in de geest van een
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echt ;,sentire cum ecclesia , als zulke concrete lcerke—
lrjke aanbevelingen niet als verplichtend beschouwt. 7 nM.a.w. het is mogelijk concrete kerhelijke maatregelen,
aanbevelingen of voorschriften niet op te volgen, als :e
indruisen tegen eigen gewetensovertuiging of het ware
welzzjn van de Kerk.’

Pater Schatz blijft vaag, rnaar toch is hij duidelijk.

Mededelingen
Gezien het uiterst lage abonnementsgeld kunnen Wij in Ce loop
van het abonnementsjaar, dat van april tot a1:-ril loopt, nieuwe
abonnees niet garanderen, dat reeds verschenen nummers nog
geleverd kunnen Worden. Eventueel zenden wij in de plaats
hiervoor nog voorradige oudere nummers.

He1; abonnementsgeld (min. f6,— per jaar) kan Worden overge-
maakt:

Q op de bankrekening bij de Amrobank te Nijmegen (van bank-
rekening bij elke bank) of gestort bij een van de kantoren
van de Arnrobank (gratis)

O of op postgiro 848700 van de Amrobank, Nijmegen, met ver-
melding: ,,Confrontatie” (ook vanuit het buitenland)

O Ook van buitenlandse bankrekeningen kan Worden overge-
boekt op de rekening bij de Arnrobank, Nijmegen.

minder dan
schijnhei|ig”

Het Eindhovens Dagblacl van 30 juli vroeg zich af waarom er in
,,v0oruitstrevende” kringen nog werd aangedrongen op een pau-
selijke uitspraak. Het schrijft:

,,Tevoren stond al vast dat dit gewicht niet erkend Zou Worden.
Sinds jaar en dag immers is er, vooral in de Nederlandse Kerk-
provineie een campagne gaande - Waarin een man als de voor-
malige pater Adolfs zich een graag gezochte befaamdheid aan het
verwerven was - die elke pauselijke uitspraak en elke pauselijke
gedraging relativeert. Wilde men bij a1 die eigenveran1;Woorde-
lijkheid dan toch zo beslist een sanctionering van hogerhand van
Wat men a1 lang praktiseerde? Wij vinden dat Weinig consequent.
Daarom vinden Wij, zeker in katholieke kring, de deining over de

uitspraak van de Paus Weinig minder dan schijnheilig. Als men
vrijwel a11es doet om ’t kerkelijk gezag te ondermijnen moet men
het niet doen voorkomen dat men op een uitspraak stond te

ht d t a . Het Wettisch denken haalt men op die. .. vvac en van a gez gQ Bultenlandse abonnees verzoeken W1] een gulden meer over '
.manier weer b1l'11‘1€Il nadat theologen alles gedaan hebben om c11tte boeken dan het minimum (vanvvege de deviezenkosten).

Extra-bijdragen zijn zeer Welkom om onze aktie steviger ‘L8
kunnen voeren. Redactie, administratie en medewerkers helpen
ook een handje door zonder honorarium te werken.

Niet-ondertekende stukken zijn van de redaktie.

Wij verzoeken niet meer benodigde oude nummers aan ons te
Willen opzenden ten behoeve van nieuwe abonnees, die erg graag
eerder verschenen nummers Willen ontvangen. Bij voorbaat har-
telijk dank.

te verijdelen op grond van de eigen gewetensbeslissing van de

gelovigen.”



Kort geknoopt De Nederlandse bisschoppen

as DE ms WORDT Los GESMETEN... en het credo van Z.H. de Pans
Cp 6 augustus schaarde de Tros TV zich in. de rij van de spotters
tegen de Paus en de encycliek Humanae Vitae.
Is het Wonder, dat in soortgelijke omstandigheden (aanvallen opht h,b tt' dkh1'kh "1 ' .e paussc ap espo mg van e at O le e uwemks eer) Vorlge Het is nogal Wat mensen opgevallen, dat de kardinaa1-aartsb1s-generaties zich aaneensloten tegen Marxistisch en rechts 1iber- _ti]-ns materialisme? schon van Utrecht_spoec:1g na een gesprek met de H. Vader'(’ov§r
En dan de Kerk maar verwijten, dat ze zich in het ghetto of in De méuwe katec_l?lsmus') mt R,9me_VerdWeen’ net ever? V90]? ede burcht terugtrok plechtlge pausehgke geloofsbelndenls van zondag 30 ]Ll1'11. Het

heet, dat Zijne Heiligheid de primaat van onze kerkprovincie nog
OMA LOCUTA, CAUSA FINITA Wel had uitgenodigd voor een concelebratie, zodat de kardinaal
Dat schreef de Volkskrant op 3 augustus. Het is een van de Clan tegelijk het credo had kunnen be_1ui5te1"en-
honende uitdrukkingen, Onderdeel van een felle kampagne, die Verschillende gelovigen v1no‘.en het Jammer, dat er van Neder-
dit blad van he’; Nederlands Katholiek Vakverbond, neerschreef. lv91'1dS"epi$¢0Pa1<-1‘ Zijde £9611 Veftegenwoordigers OP het Sim-Pi“

tersplein vvaren, die gewichtige zondagavond, en dat geen van
HET GOEDE VOORBEELD onze zeven bisschoppen zich publiek en enthousiast achter de
Prof. Dr. Anton Meinrad Meier, docent in de moraaltheologie aan woorden van de Paus heeft geplaatst. Tot nu toe (19 juli) kwa-
het Groot Seminarie van Solothurn, heeft zijn functie van docent men mij n1. maar twee bisschoppelijke commentaren onder ogen:
in de sexuele ethiek neergelegd= als gevolg van de pauselijke enkele vaagheden over ,,het authentieke geloof” en de ,,zo be-
encycliek over de geboortebeperking, aldus het KNP/de Tijd van vvogen toespraak” van Zijne Heiligheid (althans volgens KNP-
31.7. verslag in De Tijd 8.7.1968) plus een paar uitlatingen van mon-
Welk een krachtig voorbeeld van consequent leven voor ko11ega’s' seigneur Ernst, en dan nog in een interview, hem afgenomen door
van theologische fakulteiten en seminaries! Ook inspirerend voor Gabriél Smjt voor de Volkskrant.
andere priesters-docenten en verkondigers tot en met vicarissen- Bij normale verhoudingen zou ik misschien privé opheldering
generaal en bisschoppen toe. gevraagd hebben aan de Nederlandse opvolgers van de apostelen,
En vvaarom niet voor direkteuren van katholieke huWe1ijks- over hun afwezigheid, hun zwijgen en hun spreken (stel, dat er
bureaus, bestuursleden van katholieke verenigingen van vo1ks- van deze absentie etc. dan sprake zou zijn). Ik zie de zin van een
gezondheid, e.d.? dergelijk verzoek mijnerzijds nu niet. Dit episcopaat heeft het
Of voor hoofdredakteuren en redakteuren van katholieke pub1i- begtaan, het KNP een bericht de wereld in te laten sturen, dat de
@i1Jeit$0r‘8“a1’1e11? kardinalencommissie De nieuwe katechismus ,,vrij van dvvaling
DE d001‘ de ,,Pl"0g1"e$$iVi‘Eei'@” bijlondef gewaardeerde deugden V311 en ketterij” zou hebben bevonden 1). Tot op heden vinden de
openheid, eerlijkheidé authenticiteit 615611 het! episcopale voorvechters van eerlijkheid en openheid het niet no-
TOONTJE dig, deze mondiale falsificatie recht te zetten._Zij Waren primair

verplicht, 0ns_na ontvangst van het angstvalhg gehelmgehouden
Pr°f~ Schmebeeckx Pro Schoonenberg en Hub Oosterhuis’ pr", tzardinalenrapport de Ware toedracht bekend te maken, zeker toen
die in Doorn Z0 Ontzettend te keer gingen tegen de toon Van de pershetzers alles op zijn kop gingen zetten. Deze kans hadden
confrontae nodigen Wij bij deze uit Om eens te protesteren ole karnpioenen van evangelische dienstbaarheid en van nederig
tegen de toon, die v/ordt aangeslagen tegen de plaatsbekleder van ~ 0nge1ijk_bekennen nu eens met mceten Verzuimen Het Spijt me
Christus. ‘ zeer, rnaar ik stel enkele minimum-eisen aan de betrouvvbaarheid
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van gesprekspartners en correspondenten. Dus publieke zaken Op de tien Vragen Yam karfhnaal Ottaviani We kunngn nu min-
m.b.t. deze bisscho en handel ik verder liefst ubliek af. Zi' stems Zeggen’ dat hm verzulmd h??’ aChter_de H‘ Vader te gaanPP P Jhebben genosg communicatiemiddelen tot hun beschikking staan. En‘ het kan hem bekend Z1_]l’l, welke mdrukken of conclu-
pubhek de Opgewor en kwesties te laten behandelen met sies zich opdringen door vvat hij zegt en niet zegt, door _de manter- P , Saueen het ”KathO1iek,, Nederlands Persbureau waarop h1_] spreekt en zW1_]gt - en door het felt, dat h13, met Z1_]l1

h’ dt.Verder moeten We niet uitsluitend tréren over de houding van andere qaden en naldtigheden’ .1er Optree
de kardinaal en zijn co11ega’s. Stel, dat zij door hun represen- Het Sm1t__ErnSt_pr0_Cede ls hfandlg genoegf Het d9et .denken aénTame Op het Sint_Pieters lein en O andere mam ht bepaalde 3a-maar-flguren, d1e een bevvermg 110011; u1tdrukke11JkP D eren ac erChristus» Plaatsbekleder Waren gaan swan’ dan dat met ontkennen, maar veelbelovend begmnen met een bevest1g1ng van
énkel Winst geweest nu Ze Z1-n Zoals Ze Z--n. H t h d d het gezegde (ja), om dan lhaastig en verveeld iets toe te voegen

’ J U e a an Voor dat r st kt enornen met me 1n strld 1s ma door hsomnngen net geleken, of hun vasthouden aan De nieuwe Kate- e ,_ rl g _ __k e J ’ ar ._ enchismus em met in te ens raak et d h .. kenneluk het emg be1angr1J e wordt gevonden, waarb1J ze evt.g p H1 en on ersc rlgven van
de pauselijke geloofsbelijdenis. En dat gaat niet door. nopzlz’ ddat Zarerg Weioften déigggpiiakegulgiejn iilgzieliilglagt

vvor an e n v e 1 . z v. :

,,Die meneer X. Werkt toch hard voor zijn Weekblad”, en dan* * antwoordt hij heel ad rem; ,,Ja, maar hij moest eens Wat kortere* alinea’s gebruiken." Dat kan waar zijn, maar ik had het over iets

We kennen Gabriel Srnit allemaal als dichter, maar hij beoefent iiggillisnfg ggdijlnks mm Jwwoord gaat de gesprekspartner hler
zggdij Ellgsiolskche JOurln?11St1ek£)1Dekh;_1_dige Paus kin hem met Nu, zelfs zo’n ja-Woord kunnen We bij Ernst-Smit amper lezen,
het tweede V I: Oren’ Zoa s_19'aé ee 13 de "zwérte Week va_n en dit verbaast me Iniet. Ik citeer (vette letters steeds van rnij):

a lcaanse concl 1e ) en na de encychek Sacerdotahs Smit en/of Ernst over ,,het stuk van paus Pau1us”: ,,Het behelst
¥)aee1;:iiuSSj1)i;E heeft dug de h _d_ een reeks abstracte uiteenZettingen...”.

u1 1 e 1ssc 0 an : - ..vraagd Het resultaat ‘linden We ii de Volkgkrant Vi; :89? jesh Smit over Ernst; »,,De bisschop praat over z1Jn werk, over de ma-
‘ h d't b t t do zonder theoretische for-jl. Merkwaardigerwijs is éok het interview gedagtekend Breda, mer Waarop 13 ' " 1 pro efr e .en . .61-uh’ dus het was nachtwerk’ We hebben te maken met druk_ mules voor abstracte zaken. ,,De b1SSCh0p Waagt z1ch met aan

1 t‘ Th 1 ' h b ' e1‘ komen in dit verbandfout, of dit is een dichterliike vrijheid. Specu a leg‘ eo Oglsc e espleg mgen
Het kon rnonseigneur Ernst bekend zijn, wie hem ging vveergeven met Op de eerste plaaw Het credo Yan de pans is ddlideluk idl-.. .. .. . . ’ Q d 1 at h derh ke zor en de blSSChO z1eten hm hee b t d th .d d cegeven oor gevoe ens v n er J g p
gave publiek giehilg Eiejriingeleeggggiidegenzilg Vzoivegfls het dan ook allereerst van de pastorale kant.” ,,Het gaat niet

’ ll b 1d d ’ afzonder1"ke stellin en uit deik neem de hem toegeschreven Woorden zoals ze er staan. Noch a ereerst Om epaa e Ogma S’ 1] g
de inhoud noch de tactiek van het hier" gereporteerde spreken en ge10OfS1e_er_' ' 1”" _ "Zwijgen Zou me trouwens bevreemden Van deze prelaat. Over pr10r1te1ten zullen We het n1et hebhenimaar h0_1_1dt de pas-
Zijn diocesanen, en die niet alleen, hebben er recht op, te Weten, torale Zorg V,an monselgneur Ernst nu Ook mdat hm achter de
of rnonseigneur enig bezwaar heeft tegen de inhoud van het pau- Paus Staat’ J Q 0 f n,e é ? De b°ema“'n;e*1es Zun, goed gekozen’Selijk credo’ J-a dan nee We Zouden graag Zonder Omwegen een vanwege de Journahstleke hetze tegen theoretlsche formulels,
duidehjk antwoord Willem En 31$ Zijne Hoogwaardige Excenentie sneculatles en abstracte zaken. Goede abstractte 11]kt me nog a1t13d

het volledig, zonder voorbehoud eens zegt te Wezen met zijn en met Slecht’ en Zelfs Onmlsbaar’ I_naar de k,nSsch9p abstraheert’
Unze Heihge Vader, dan hechten We aan die Woorden neg Weinig sloeculeert, formuleert en theoret1seertUW’e111cht met zo best, als
Waarde, als hij met in één adem de laatste Neder1andS_bissCh0p_ h13 weer eens ,,het hedendaagse mensz1Jn van stal haalt 4).
pelijke catechismus desavoueert’ en afstand neemt Van het ant_ Monselgneur en/of de 1nterv1eWer heeft het over ,‘,de toenemende
Woord dat de Nederlandse bisschoppen meenden te mogen geven versterklng van de afvveer tegen al Wat Z1Ch als n1euw aandient.”
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Dat ,,a1” is niet mis: er kan niets meer bij. Maar, zo gaat het ._het punt waar het eigenlijk om gaat” volgens de bisschop -
artikel verder": ,,Is de houding niet te negatief? Hoe dan ook, de j 3 Q f n e e ?

biS$¢h0P ZOU de W00TdeY1 V311 de Paus ill dit Verband greeg 3213- ,,Je kunt zoeken naar Woorden om de Waarheid zo correct moge-
gevllld Zien-” Nu, dat ken eltijd, eeI1VL111e1”1, meal‘ de C0TI1p1emen- iijk uit te drukken, en dat vvil de paus doen,” zegt de bisschop,
ten, supplementen en applementen van Srnit-Ernst doen even zijn hand op het papier met de letterlijke tekst. ,,Maar als je
ehagrijnig 3311 911$ die Van de deflkbeeldige gulll‘ i1'1Zake fedee— zoekt naar Woorden voor een directe levenshouding, dan praat je
teul" X- anders . . .”. - Het verschil tussen directe en indirecte 1evenshou-
Z0 cite-ert men van Paulus VI: ,,men mag geen aanslag plegen ding is Wat troebel, rnaar de levenshouding van gelovig-gebleven
OP de Wearhedell Van de ehristelijke leer.” Smit en/of Ernst katholieken kenmerkt zich o.a. door gehoorzaamheid aa-n Wat het
commentarieert: ,,Dat is natuurlijk juist, maar men rnoet zichzelf kerkelijk leergezag hen voorhoudt, Overeenkomstig de leer van
tzoch voortdurend voorhouden, dat de openbaring van God is ver- Vaticanum II WOI‘deI1 door hen dan ook als ,,getuigen van de
W001"d in deflkbeelden llit een Vfoegere tijd en det men nu, later, goddelijke en katholieke Waarheid” alleen die bisschoppen ge-
opnieuvv moet zoeken -naar hetgeen met deze denkbeelden in die eerbiedjgd Hdie in gemeenschap met de Paus van Rome onder-
tijd vverd bedoe1d.” - Verwoorden in denkbeelden is ongebruike- richt geven”. Want de ,,op godsdienstige gronden rustende”, de
lijk, men verwoordt n1. denkbeelden in termen. Ik attendeer nu reljgieuze ,,vvi1s- en geestesinstemming zijn zij (n1. degelovigen)
echter vooral op de ,,ja-maar”-methodiek. op heel bijzondere vvijze verschuldigd aan de Paus va-n Rome, ook
Evenals de H. Vader lijken de beide Nederlandse heren tegen vvanneer deze niet ’ex cathedra’ spreekt, zo namelijk, dat zij zijn
Willekeurige hypethesen in de bijbe1eXege$e te Zijll »Maa1‘”, aldus hoogste leergezag met eerbied erkennen, en de door hem gedane
monseigneur, ,,het gaat er om door te dringen in de leefwereld, nitspraken met oprechtheid aanvaarden, volgens de zin en de Wi]
vvaaruit die oude Woorden tot ons komen en daarbij moet men die hij te kennen geeft 5)”. Uit naam van die gelovigen vraag ik
een schifting maken tussen de altijd geldende Waarheid en de monsejgneur Ernst nog eens: staat hij achter hen, als ze het
denkbeelden van toen. Dat men dit doen moet met grote zorg, pauselijk credo Z0 aanvaarden, ja of nee?
epreekt Venlelf, maal‘ men meet el" beslist een Wefken met 8116 De bisschop schijnt veel te voelen voor ,,de elementaire gegevens
middelen die de moderne wetenschap ten dienste staan.” - Met uit de Heilige Schrift”, waar hij ook toe rekent de woorden ,,D0et
het 00% OP menseigneufs ,,1eefWeI‘e1d” intefesseert het 011$, Of hij dit te mijner gedachtenis” en die over het ,,herboren Worden uit
de denkbeelden en Woorden van het pauselijk credo rekent tot het water en de Geest". Kan zijn goedkeuring ook rusten op de
,,de altiid geldende Waarheid” dan Wel tot ,,de denkbeelden van kerkleer inzake het heilig misoffer en het heilig doopsel, zoals die
toen” (d.W.Z. 325, 1563, 1870, 21 nov. 1964 Of 30 juni 1968?). En qoor Paus Paulug VI werd herhaald, j a of nee ? Z0 ja, dan is
als we ‘nu eens beslist Werken met al die modern wetenschappe- er Werk voor hem aan de Wjnkel, Want het wemelt in Onze ke1~k_

lijke middelen» V°1"1’I1'E het Peuselijk C1"ed0 dell een be'Bl"0uWbeI‘e provincie van priesters die ontkennen, dat er een erfzonde be-
basis bij dit Werken, een I10I‘1T1 V001‘ de juistheid V811 0I1Ze reS111- staat en dat de doop noodzakelijk is voor onze zaligheid, terijl ze
teten, Ii 8 0 f I1 e e? in hun para-eucharistische ,,maa1tijdvieringen” alles veranderen
Het Bredase ja-maar-spelletje WOI‘dt voortgezet. N.a.v. ’s Pausen behalve brood en Wii'n--

mibstreete 1li’eeflZe’E'i11geT1” 0Ve1" de allerheiligste Drieeenheid Monseigneur is het kennelijk eens met zijn eigen bisdomblad, dat
heet het; ,,Uiteraard is een menselijke poging tot theoretische be- heet Van de naam en Qp de Vogrpagina het paugeljjk credo ”af_
nedering Van een d"e1‘ge1ijk mysterie beleflgrijki 111331‘ det is (1811 Werend van houding” noemde 6). De scribent zag enorme gevaren,
toch heel iets anders dan warmeer het gaat om het geloof als een Waar hij Onvervaard tegen waarschuwde; ,,1\/[en mag deze ge_
levenshouding-” - Mij lijkt een 1eVef15h011di11g P35 gelovig, Chris- loofsbelijdenis niet overschatten”. Allicht, overschatten mag
talijki ~~Wa*11l1ee1-°> men he-'9 kerkelijli »d08me~ ever‘ de Triniteiil Hall" lnooit - onderschatten ook niet. Het episcopale orgaan heeft uiter-
\’eeI'd’¢- A15 een bepeald $001"E bisschoppen dit mysterie en Vele aard ook iets positiefs over de belijdenis van Zijne Heiligheidz
andere laat aantasten, danken We de H. Vader des te meer voor "men dient haar te plaatsen in het gehee1 van de kerkelijke ver_
zijn woorden Horen de door hem verkondigde waarheden nu bii kondiging, inclusief die van de eigen bisschop. Dit houdt in, dat
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Wat Nederland betreft, de Nieuwe Katechismus niet onderschent Haarsma Zette boven Zijn artike1tje5 Een Staf om mee te gaan -U‘
15 _"_ _ [k dacht Z0, dat de Paus boven de andere blsschoppen dacht toen d1rect, z13 het met met mstemmlng, aan de ervormde
stond zelfs boven die van Nederland. G-eeft de bisschop van Breda theoloog 0' Nooramans Aan het eind Van Zijn bljdrage clteert»toe, dat De nieuwe katechismus in tegenspraak is met het credo c.q, parafraseert de Nijmeegse hoogleraar een bekende mtspraak
van de T-1_ Vader en dat dit boek daar dug Voor moet W1]-ken van Dr. Noordmans aldusz ,,De geloofsbelijdenis is geen stok om‘ 7

7ja of ne e? mee te slaan, maar een staf om mee te gaan". Ik ben het meer
1En passant nog een andersoortige opmerking. Monseigneur geeft eer1me;°1dedeV£n1Z_9 hefvormdf dogmagcus Pr°fl- Van IR“ er’ ‘iii

een typisch staaltje van geschiedschrijving Weg, als hij zegt over Ste 9, 1: at 6 9 13d?-"1115 ZOWQ een 5'50 Om te 5 an, a 5 een 5'53
,,het moderne atheisme”: ,,Dat richt zich op de allereersie pleats 0m te gaan’ 315 een stem Om het loied te Zingen is” l0)'
tegen een bepaalde tijdgebonden presentatie van G0d...”. - Dit De1W0g;dZY1 stok” e1’1J»5;3f” 31.511 dznklilijlg 961;) tcéespeliflg OP
1s een bekende manie: ongelovigen vleien, door het eigen kerke- P53 m 1 e Ymne Op a We: 9 goe e er e1"- e ~tatenVe1"ta'
Iijke nest te bevuilen. Kan de bisschop de geciteerde stelling be- ling geeft Yers_4 am“? weer?
vvijzen? Filosofiehistorici zullen hem dankbaar zijn. De rnoderne A1 gmg lk Ook 1n een dal der Schaduwen deg dood-St
atheisten zullen zich voorlopig, terecht, evenzeer beledigd voelen 1k Z0“ geen kwaad Vrezem
als de gelovigen. Is godloochening ernstig te nemen, Wanneer ze Want G13 Zijt met mij? t

zich allereersé tegen ,,een bepaalde tijdgebonden (aan Welke tijd “W Stok en “W staf die Vertroosten mil \.

gebonden?) presentatie van God” richt? En als de Kerk het steeds Een goede herder Papt met aan ‘Pet de Vglde dieregl Z_ijn
Z0 fout heeft gedaan, Wie garandeert ons dan, dat ze God 001'; kudde zouden vvillen teisteren. God 1s dan 00 geen goe za erlge
minder tijdgebonden gaat presenteren? herder, en hoe Hij denkt over de slechte herders van Zijn voik,* * ken men lezen in Ezekiel 34. Jesus, de goede Herder, vveet 00k te

vechten voor Zijn schapen. Men kan zich daarom indenken, hoe* Zijn plaatsvervanger de gelovigen getroost, bemoedigd, gesteund
De pauselijke geloofsbelijdenis was afwerend van houding” v01- en gerustgesteld hee met het Credo Van 30 juni J1’

. ” .. . M k z'ch dan misschien ook indenken, hoe deze gelovigengens de Bredase b1sdomb1ad-auteur. Dat heeft h1_] Welhcht beter en an 1

begrepen dan de Nijmeegse theoloog Prof. Haarsma 7), die schreef Staan tegenover "herdersn d1e_ door 1?“ daden of door huh na1a'
,,dat de Paus niets veroordeeld heeft en daarmee de lijn van het tigheden de Vader van de Chmstenheld dwarsbomen
Tweede Vaticaanse Concilie heeft doorgetrokken”. Nu, Vaticanum
II heeft van alles en nog Wat veroordeeld, afgekeurd, etc. etc. 8). DR’ P‘ DEN OTTOLANDER
Voor een andere opmerking daarentegen zijn we Haarsma dank-
baar: ,,Wie iets van de theologische kunstgrepen kent, kan gewoon
doorgaan op de weg vol onzekerheden die hij met vele anderen
zoekend en tastend als de enige begaanbare Weg heeft gekozen”.
Hier lijkt de auteur nl. te vermoeden, dat men voor dit gevvoon
doorgaan i-nderdaad theologische kunstgrepen nodig heeft. Vo1- 1) Vgl. De Stem, De Tijd, De Nieuwe Limburger, De Gelderlan-
gens het Woordenboek van Koenen is een kunstgreep een ,,1istige def et¢- Van (ionderdag 11 jaT1- 1953, m§t_’EI‘iOtnfa1istiSch com-

- mentaar (laatstgen krant stelde het g8]L11Ch een dag ult).streek”. Zo’n gekunstelde misgreep is‘ te bespeuren blj de ,,rector 2) G. Smit’ Die afschliwelijke laatste Week, in Te EH-der Ure 11
van leefgemeenschappen der theo10g1es’tudenten en -professoren (1954) 447_452_
van de Nederlandse Jezuieten”, die doodleuk schrijft over de 3) Ook Gabriel Smit vroeg volgens De Tijd van_za. 30 sept. 1967
Paus: ,,Hij heeft . .. evenmin partij gekozen hoe dan ook, in dis- aan Afrink, de discélssée 0V_eI“ hi? Pflilestefcellbaaé Z0

- -- - - ,, moge 13 e eropenen op e ome1nse 1ssc oppensyno e.
cussles als b.1‘]V' rond de Nleuwe I,€atech1SmuS' 9) Ach SO’ Yam‘ 4) Vgl. mijn artikel Literatuur over De nieuwe katechismus, indaar zeker dle alweer ,.verontruste theologen en dat enthouslaste Confmntatie am-i1*_mei 1953, b1Z_ 93, g5_
Nederlndse 8PiS¢0paat. 5) Lumen gentium (dogmatische constitutie over de Kerk, van

Arnhem, Hofwijkstraat 33
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Vaticanurn II) n. 25. Zie de bloemlezing uit recente d0cumen- ' ' '
ten over leergezag van de Paus en bisschoppen in Rundbrief Van
van de Theologische Arbeitsgemeischaft Beda-Kreis :12.00l- '
008. aa.rtsb1ssch0p
Bisdomblad Breda 12 juli 1968 geeft een ,,eigen geluid” onder I
de titel De geloofsbelijdenis van de Paus. van
F. Haarsma, Een staf om mee te gaan, in De Tijd van di. 2
juli 1968.
Bijv. de pastorale constitutie over de Kerk in de vvereld van
deze tijd (Gaudium et spes) kant zich uitdrukkelijk tegen:
hedonistisch libertinisme (n. 1'7), atheisme (n. 19-21), alles
Wat tegen het menselijk leven zelf ingaat, zoals alle soorten De aartsbisschop van Fret-burg in Bret-sgau, dr_ H_ sch‘-1-ufele,

d "t " b t h ' " '11' 1f- . . . . . .maid; :;;°2:2.g»<§ 22>?%nzn;:2i::m:“t.xi?zsagseiseen wt mh ondubbeh-»nn»g wgelm de
goedheid <11. 28), louter individualistische ethiek n. 30>, 'dms- We late” enkele 11118811588 110158" (Hemwf Sept 1968)-
hedonisme, ongeoorloofde praktijken die gericht zijn tegen de
verwekking van menselijk leven (n. 47), echtscheiding (n.
49; cf. 48, 50), abortus, kindermoord en methoden van ge~

»

boortenregeling die door het leergezag bij zijn interpretatie
van de goddelijke Wet Worden afgekeurd (n. 51), louter aards M811 Zegt teg9l1W°°1‘dlg1 tot I1“ W8 15 de kerk 9611 harde 1'0t$ 911
humanisme (n. 56), fenomenisme, agnosticisme (n. 57), ,,Be- een monolitisch blok geweest. Eindelijk Wordt zelfs do rots van
fem ist Befehl”, genocide, absoluut Pacism‘? (n~ 79): totale Petrus week, soepel en meegaand. De kerk begint haar starheid

. ' 1 k‘ b . 87 . 1 . . . . .¥_IOr1‘§)agn(1(;{e]_§01\)/I’eg?r!§O_f}-f‘e i,:§;r ‘1,1i1gg;?ng§een Osc;l;§;al(ri,00l,) de op te geven, zlch 1n de riehtlng van een plurallsme te bewegen
tefugtocht, in de Gr-oene 6 juli 1968. en haar totalitaire vormen door democratische te vervangen.
A. R. van Ruler, Visie en Varf (Amsterdam, 1947) 65. Van ouds weet do kerk dat God vele malen en op velerlei wijzen

tot ons gesproken heeft (Hebr. 1,1). Steeds heeft zij erkend, dat
de mensen en volkeren andersgeaard zijn en dat hun taak, hun
roeping, en genadegave verschillend zijn. Maar eveneens Weet de
kerk ook tegenwoordig dat het haar taak is, bij alle pluriformi-
teit de eenheid in het wezenlijke na to streven. Zij verkondigt het
ene heil voor alle mensen, de ene God en de ene middelaar Jezus
Christus (1 Tim. 2, 25). Zij belijdt: ,,één Heer, één geloof, één
doopsel, één hoop (Ef. 4, 4; 1 Kor. 8, 6). Zij verkondigt van het
begin af aan; ,,0mdat het één brood is dat we broken, vormen
we allen een lichaam”. (1 Kor. 10, 7). ,,Daarom zijn wij geroepen
de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.”% (Ef. 4, 3). Wie deze eenheid van do kerk afdoet als monolitisch
en door een chaotisch pluralisme van tegenspraken wil ontbinden,
bezondigi; zich aan het Lichaam van Christus.

Men zegt tegenwoordigz de kerk moet zich instellen op een post-
christelijk tijdperk: de kerk heeft haar tijd gehad; zij zeg1; ons
niets meer of heel weinig. Wij leven in een na-ohristelijke tijd.
Er is maar één werkelijkheidz ik-zelf, do medemensen, de dingen
om mij heen, deze wereld en deze tijd. De mens is in staat do
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volle beschikking over de wereld te veroveren. Alles kan hij doen ' I
en alles naar zijn hand zetten. Op de plaats van de goddelijke e
voorzienigheid komt de menselijke planning, die de toekomst
gestalte moet geven, zonder acht te slaan op ,,eeuwige normen”
of ,,gelo0fswaarheden”. Er is geen eeuwige, onveranderlijke God,
die werkelijk en in wezen van deze wereld verschilt. God bestaat In het juni-nummer (36) van ,,Confrontatie” ,,Re1igieuzen in
slechts zolang men in Hem gelooft De tiid van Godsgeloof is n0od”b1z.5’7 vlg. oefent Dr. J. P. M. van der Ploeg O.P. Op goededefinitief voorbij: God is dood. In de toekomst zal alleen nog gronden kritiek op de in het Pastoraal Beraad aangenomen
ongeloof zinvol zijn. Men hoeft het geloof in God helemaal niet resolutie betreffende de religieuze gemeenschappen, en op de
10 b051I1‘1.i(1011; het schrompelt vanzelf ineen en sterft af. Er is ook toelichting, die bij het indienen van die resolutie gegeven werd.
geen ziel, geen l1ier113111331S 011 g0011 0011Wi§1101d, g0011 11011101 011 Op deze toelichting, door een commissie ad hoc opgesteld, wil ik
$0011 1101- C1l1'1511l5 15 11101 G011, 111331‘ 3110011 1110115 §0W0051- H11‘ even ingaan, afgezien van Wat de plenaire vergadering erover
111-left g00l1 Wonderen gedaan, is niet uit de dood verrezen. Hij dacht (Dr. van der Ploeg hoorde zeggen, dat de vergadering zelf
1100111 g0011 110111 g05110111011 $0011 53111‘3111~0l11Iel1 ingesteld. Hij heeft zich van de toelichting zou hebben gedistancieerd)_. De inhoud
H101 (18 H0111g0 (30051 €0Z011<1011 011 Z31 11101 W0<101‘1<01110l1 0111 ervan verdient als hedendaags verschijnsel de aandacht. Zij be-
levenden en doden te oordelen. Aan het einde staat wat aan het vatte onder meer een vreemdsoortige theorie over de opbouw
begin stond: het grote niets. Dit wereldbeeld zou het zegevieren- van (19 Kerk, Waar 0_a_ gezegd vvordt; ”De Kerk Word/5 Qpgebouvvd
de wereldbeeld van do 1116118 V311 110 10011011151 Z1111 I11 (10Z0 100- uit een veelheid van plaatselijke kerken en groeit vanuit die
k0111St Z31 (10 110111 £0011 1113315 111001‘ 1101113011 D0 k01'k k-311 zich plaatselijke kerken tot de universele Kerk”. Een opvatting, die
nog een tijd13l1g 1111111611-Wereldlijk nuttig 111311011 1011131 Zii zich door Dr. van der Ploeg zeer terecht Wordt afgewezen. Een dwa-
helemaal in de wereld heeft opgelost. ling, die echter niet minder de achtergrond blijft vormen van

velerlei vals denken over de Kerk. Met het oog op deze opvatting
kan het daarom zijn nut hebben, in korte Woorden voor de lezer

Wat zich hier zo zelfverzekerd en triomfantelijk aan ons als het beeld Op te roepen, dat de geschiedenis van de Kerk der
,,nieuW” Wil opdrinsen, is in Werkeliikheid niets anders dam een apostelen, zoals die ons in de H. Schrift verhaald vvordt, van de
moderne vorm van oude dwaling. De levende en ware God leeft Wording en groei Van de Kerk geeft
en werkt, ook wanneer de mens zich van Hem afkeert, zich voor
Hem afsluit en Hem niet meet 106111311 L331 I1 11101 11115101110115 Die geschiedenis vvordt ons verhaald in de Handelingen der
God laat niet met Z1011 5110131011” (G31- 6, 7). H101‘ 15 g0011 3311- Apostelen. We vinden in hetCenake1 de apostelen verzameld met
passing meer m0gelijk- Hier kunnen we alleen 111331‘ duideliik de leerlingen. Het tvvaalftal (ze Worden met name genoemd) is
neen zeggen en ons gelovf belijden in God, de almachtige 5¢he1>- volledig gemaakt door de opname van Godswege van Matthias:
P01‘ V311 11011101 011 331110 011 111 J0Zl15 0111151115, Z1111 0111gg01101‘011 dan Wacht men in gebed de vervulling der Belofte af. Wanneer
Zoon, onze Heer. clan op Pinksterdag de H. Geest bezit neemt van deze vergade-
Christus heeft Zelf deze 111i5101d111g V001‘5P01¢1¥ 131 V311 V3150 ring, dan is de Kerk van Christus volledig daar, en zij Wordt door
profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden (Mt. 24, 11)- Petrus naar buiten geproclameerd. Zij is daar in haar Wezenlijke
M331‘ H11 110011 00k g0Z0g¢1I 111 (10 W01‘01l1 Z1111? gij 111 V01'(11‘11kk111§ struktuur: De Twaalf rond Petrus, en de andere gelovigen. Zij is
10Ve11, 111331‘ 110111 $00110 1110011, I11 11011 (10 W01‘01d °V01'W0m1011 er in haar geheiligd-zijn en uiterlijke genadegaven. Zij is er met
(Joh. 16, 33) haar getuigenis en prediking. Zij is er met haar sacramenten

(doop, rnededeling va-n de H. Geest, breken des broods). Zij is er
bovenal door de inwoning van de H. Geest, die op mysterievolle

Dr. H. SCI-IAUFELE, Wijze haar heiligt en leidt. Krachtens diens nederdaling is zij
p Aartsbisschop van Freiburg in Br. van Boven gekomen en met Christus tot één verbonden.
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Deze Kerk groeit aan: ,,0ngeveer drieduizend mensen Werden er- meel" Verhaald in de H- Sehriftl het gesehiedbeek V811 de Hande-
aan toegevoegd”; ,,en elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die liflgefl del" Apestelen eindigt bij P9111115’ Yemeinse geVaI1ge1’1-
gered Werden" (2, 41; 2’ 47)_ De gewijde Schrijver is er verder schap. Maar de Vaders getuigen van deze eenheid en de centrale
Op bedacht, die toename telkens te noteren (4, 4; 5, 14 enZ_)_ stelling van de romeinse kerk. Ignatius van Antiochié de
Wanneer in Jeruzalem bekend Wordt dat Samaria het Woord Gods Joannes-leerling, noemt de kerk van Rome: ,,zij die voorzit over
neeft aangenomen, vaardigen de apostelen Petrus en Joannes af, de hefdeb°nd”' Zeer bekend is het Woord Van Irenesv de Poly“
om de nieuw Ontstane gemeente met de moederkerk te Verbinden carpus-leerling en grate kenner van de apostolische tradities: ,,En

(8, 14). Wanneer later in Antiochié vele heidenen zich tot Christus met deze Kerk (dle Van Rome) Vanwege haar Voorrang (propter. . . 1.
bekeren, zendt Jeruzalem weer Barnabas naar die stad, om 00k de potlorem pnnclpa ltatem) iedere kerk, dat is de gebvigen Van
cha en die van Verre Zijn” in de kudde op te nemen (11 22) alle kanten, in overeenstemming zijn" (Lib. III Adv. Haer.). Dit

S p H ‘ ' r ' .. . .. ..De kerk van Antiochié Op haar beurt Zendt Paulus en Barnabas 1s trouwens a1t1_]d de duidehgke leer en prakt1]k van de katholieke
uit tot prediking in de heidenwereld (13, 2.3). En als nu in de Kerk geb1eVen'
Kerk een scherp meningsverschil ontstaat over het a1 of niet
noodzakelijke van de besnijdenis, Wordt de zaak voorgebracht Keren We tefug ’£0t OTIS Uitgellgsputl de mening evel" de Kerk,
voor de kerk van Jeruzalem, om hier besproken en beslist te die in de beven aeflgegeven teeliehting Wordt uifgespfekeni ,,de
Worden. Het Wordt hier inderdaad uitgemaakt. En. de moeder- Kerk Wordt 0I5€eb01~1Wd UTE een Veelheid V311 Plaetselijke kerken,
kerk (,,de apostelen en de oudsten” Hand. 15, 23) geeft het be- en groeit vanuit die plaatselijke kerken tot de universele Kerk".
vrijdende Woord door aan de broeders in Syrié en Cilicié. De D-at is in het lieht Van de Sehriftuuflijke gegevefls een k1a1‘blij-
neidenprediking Wordt met nieuwe ijver doorgezet. Er ontstaan kelijke Olllilliheid, Of liever eel’! theelegisehe dwaling» die de
tal van kerken in Klein-Azié en Europa, aan Welke Paulus de Waarheid Preeies OD de kep let! bet emgekeefde is Weeli De Kerk,
tradities der Kerk doorgeeft (1 Kor. 14, 36 en elders). Da1; hij de die geberen is endel" nederdaling V311 de H- Geest, die Van haar
aalrnoezen-collekte der heiden-christelijke kerken met haar afge- bi‘-‘Zit heeft genemen Om heel“ steeds te heiligefli is uitgegfeeid Tet
vaardigden naar Jeruzalem brengt, heeft het niet louter chari- een Veelheid V811 1<erk6I1,* maar met V0116 behoud van haar een-
tatieve bedoelingenz he-t vvil 00k een syrnbool zijn. van de eenheid hem; Z5 dat iedefe leeale kefk meg geneemd W01"d@Y1 een 82111

aller kerken plaats gebonden belichaming van de universele Kerk, die aan-
Wat mogen We hieruit besluiten, Wat betreft de tijd der ap0st0- Wezig is in de Plaatselijke kerken (1 K011 1, 2; 2 K01 1, 2; C011-

lische prediking? De moederkerk van Jeruzalem, waarvan het 5'i'B- Lumen gentium 11- 25); 1118511‘ 00k Z6 dat de eenheid der Kerk
vvoord Gods is uitgegaan volgens Christus’ mandaat (,,gij zult van beweerd blijft @1001‘ geddelijke bijstand en haar Welenlijke
dit alles getuigen, te beginnen met Jeruzalem” Luk. 24, 47.48), is hierarchische struktuur: de verzamelde bisschoppen rondom de
ook de centrale kerk, waarnaar de kerken gewend‘ staan. Tot dat Apestelisehe steel; dele is C1001" Chrisflls 81$ fuhdameflt gelegd
middelpunt Wendt zich Paulus: ,,om zeker te zijn, dat ik niet voor (Math 16, 13)-
niets had gewerkt of zou We-rken” (Gal. 2, 2). Z0 blijft de band Dat We OP dele mievafting (81 is bet H1831" ill een toehchng) de
van eenheid bewaard, Z0 leeft en vverkt in a11e kerken het zuivere eandeeht Vestigefl, Vifldt hiefin Z1111 1"‘edeY1, dat een dwelling in be-
Woord Gods; ”één Heer, één geloof, één doop (Ef_ 4, 5)_ Dat de ginsel noodzakelijk voert tot misvatting in toepassing en aflei-
Kerk als mysterie, dat is als geheimnisvol Iichaam van Christus dillgell Z0 Wordt in geneemde ‘eeliehting 81 anstends ge¢0I1C1L1—
met Hem verbondena één is, Z31 W91 geen Christen in twjjfel trek- deerd, dat er in de Kerk pluriformiteit en decentralisatie moet
ken. Maar we zien, dat 00k haar historische controleerbare ver- Kemen en een bestuurseellege V811 Pens en bisseheppefl, Wat de
schijningsvorm in die eenheid deelt, dat zij ook als pelgrimerend ' eigefl pleats V811 de P-EH5 niet Uitsluit (hij is bet teken van
-V011; Gods één moet Zijn en OnVerdee1d_ eenheid). Alsof de Paus achteraf te tekenen heeft of te beheren
We weten uit de apostolische Overlevering, dat Petrus véér zijn 31 Wet ‘lit de locale kerken Of H811 de Deriferie I151-HI" b0V@n k0m't!
dood de Apostolische Stoel heeft overgebracht naar Rome, het Ongetvvijfeld is de Paus teken van eenheid. Maar hij is dit, om-
rniddelpunt van de heiden-christelijke Wereld. Di’: Wordt niet dat de Apostoheche Steel kraehtells geddelijke Schikking en 0p~
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dracht fundament van eenheid is. Hieraan hebben (volgens het ‘/an een and-ere en hogere Orde den het gelag, dat de bi1"1I1eY1—

bekende woord van Ireneiis) de kerken zich te conformeren. De Wereldse Waarden en Vefheudiflgen Fegelt en leidt De Kerk, die
eenheid der Kerk is een eenheid die van Boven komt. Hiervan is near de hemel leidt, is deer bijlendere bijsfafld met fie hemel
men zich van de aanvang af in de Kerk duidelijk bewust geweest. Ve1“b01”1deY1-

Op de bovenvermelde vergadering van Jeruzalern kondigen de
apostelen en presbyters van Jeruzalem hun beslissing aangaande Het is bedroevend» dat men in de laatsfe jafefl Z0 Va-Elk II1iI1—
de Wetgonderhoudjng af met de Woordenz ”De heige Gees»; en achtend of afwijzend hoort spreken over het institutionele in de-

vvij hebben besloten.../’. Er was tevoren ampele discussie ge- Kerk, of Zelfe ever ude Kerk H15 iI1SfitL1L1t”- En darmee is dan
weest. Toen Petrus was opgestaan en zijn principieel oordeel had ook vaak haar hiérarchische leiding bedoeld. Alsof de Kerk een
uitgesproken, wen ’,zWeeg‘ hee1 de vergadering" (Hand_ 15, 1g)_ abstraktie zou zijn of moeten zijn boven de mensen uit. Zeker is
Men zal het voorafgaande goed Willen begrijpen. Het Wil a11er- de Kerk V001" de gelevigen meel" den iflstituut, Zij is het geheiIT1-
minst pleiten voor éénrichtings-verkeer van centrurn naar We- I1i$V01 liehaam Van Ch]-‘i$'@1l$, met Hem Verbenden, en 31$ Zedenlg
,-eldkerk, Wat dodend zou Zijn_ Het 133155159 Concie gaf W91 jets mysterie. Maar de hierarchische struktuur maakt deel uit van het
anders te zien. Ja alle Concilies en heel de Kerkgeschiedenis van Kerk-myeterie, Zij is e1‘ het 11881‘ 011$ teegewend =15pekt V311, Zij
ole aanvang af spreken van levendige cornmunicatie, van we-deer- deelt in de kracht van het mysterie. Door haar hiérarchie is de
zijde uitwisselingen, van ,,eigen inbreng van locale kerken”. Kerk 01‘1'Ze meedef en 1eel"II1ee$'el"eS (mater e’£ IT1agiS‘EI"e)- BijZ0I1-
De eenvoudige reden hiervan is, dat dit pas leven is en dat de H. der in het Petrus'fundament zijn hemel en aarde elkaar nami-

- - - Ed "t1t htE 1' rddtenmandathGeest Werkt 111 heel de Kerk. Wie denkt me‘; aan de schoonste n at W15 Ber ons e Vange 1e'W°0 * 3 e a 1 '
mitiatieven van heiging en hervorming’ die van buiten zijn tOe_ houdt, maar dat bovenal een belofte is, goddelijke belofte in deze
gekomen tot het Kerkbestuur, dat ze heeft gekeurd en gewogen, Woelige vvereld zo dierbaar aan onze overweging: ,,En Ik zal u

Z O1 door e even (Wat Z1-n Voorname taa-K de sleutels van het rijk der hernelen geven. En a1 Wat gij opopgenomen en ge agv g g J -

is)? Pluriforrniteit bij eenheid van geloven is er van de apost0- aarde Zult gebonden hebben’ Zal Ook m de hemel gebonden Zun-
i - " h b 1 1<lische tijd af geweest (Hebreén en Hellenisten; Joden-Chnstenen En a1 Wat gm Op féarde Zult Ontbonden 9 beni Za 0° in de

en Heiden-Christenen), zal er steeds zijn, en zou er in bepaalde hemel Ontbonden 21311,,‘

sectoren nog meer kunnen zijn. Een mindering in centralisatie
heeft Vatic. II ons gebracht. Eveneens heeft het gebracht Wat men H- BODDEKE C553-
zekere democratisering kan noemen in het functioneren van ker- Amsterdam 110- in Script S-
kelijk bestuur: bevordering van soepele cornmunicatie en infor-
matie op de verschillende niveaus van kerkelijk levenz diocesane
en parochiéle advies-raden, priesterraden, bisschoppen-synoden
bij de H. Stoel. Ook binnen de religieuze instituten voltrekt zich
oleze ,,democratisering” op efciénte vvijze volgens de normen
van het decreet ,,Perfectae caritatis” en het daaruit voortv1oeien-
de Motu Proprio. Di’; alles getuigt van de historiciteit van het
bestaan van de Kerk en zijn aanpassing aan de tijd. Maar één
ding blijft staan: de Wezens-struktuur van. de Kerk blijft onver-
anderd, aan de hiérarchie en haar gezag is niet geraakt. Het Con-
cilie heeft integendeel de leraars- en leidingsmacht van de bis~
schoppen, saarngehouden door het primaatschap van de Paus (met
de pauselijke onfeilbaarheid) duidelijk en uitdrukkelijk uitge-
sproken en bevestigd. Zo heeft Christus zijn Kerk gevvild. A1 is
volgens Paulus’ woord alle gezag van God, het kerkelijk gezag is

ale
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, k k 1"1<- rt" k a 1 " ,a ' d 0 -Te ,OII.l El‘ 6 1,] PO 1 18 6 P8 enen BI] , B menlng V3.11 "G ongre

9 gatle (van de geloofsleer) met wenst te desavoueren . - Welke
Tenminste die indruk krijgt men uit de pers. In ,,D.N.Linie” van bewijzen heeft Adolfg daarvom-??

20 31111 1-1- 1‘03g001‘110 D11 -1- T331 0111101‘ 1101 1110110 ,,1-1101011”, 0V01‘ Vervolgens wekt hij de indruk alsof de encykliek ,,Casti-Connu-
110 W01<011jk50 »111111101‘” V311 1101 11iZ31‘1‘0 ,,B31'1i0” 111 ,,D0 B3Z11111" bii” in zijn geheel onfeilbaar is. Dat is te veel op de spits ge-
1110 501115 g0011 g1‘011Z011 111001‘ 5011111111 10 k01111011- 111 1101 V01g011110 dreven. ,,Terugkomen op die eens gedane papalex uitspraak zou
nummer van 27 iuli draven dear weer twee vrienden van ,,Ear1;ie” het pauselijk-gezag ondermijnen”. Dus _ luidt Adolfs’ konklusie
10g0l1 011- D0011 Z11 1111317011 1111111011 110 grenzen van wat men zo (latius hos) — Wenst de Pans ,,tegen de meerderheidsopvatting in,
g1‘33g1100111'1lV1EDEMENSEL1-1KHE1D- M331‘ W31 1110111010 10g011- aan het oude standpunt vast te houden.” Paulus VI probeert
W001'11i8" Z0 1100g §01'00111110 011 310111 V01‘k011111§110 11011811 111 113- volgens hem niet om Gods Wet aan de gelovigen voor te houden
grante tegenspraak iS in hetzelfde DHIHIHBI‘, (131; Zijfl de 1‘62lkti8S maar is alleen bezorgd gm zijn prestige Qp te hguden zodat e
van dhr. Wiericx en vooral van dhr. Sprenger over Paus Paulus ,,MENSEN” er de dupe van Worden. Hier wordt een mening ge..

V1 V001‘ 110 P1331511011101101‘ V311 K1151115 50111j11t 1110 111011011101150- lanceerd die door de ,,Volkskrant” (van 30 juli) afgewezen wordt.
Iijkheid niet te gelden Velgens de een lijdt de Pens aan "een Als slot durft Adolfs dan te schrijven: am de Paus ,,geen blijde
W3al‘h0i115110l11‘050” 011 "Z1311 110 011110115P1‘0101011 V311 R01110 100115 boodschap voor de wereld heeft. Hij is de grote waarsehuwer, de

110 13-11g 011 '10 V001V1l1111g 3311 1101 W00111 $0“/0051-” N331‘ V01'501111- ONHEILSPROFEET, een figuur waarvan zijn geliefde voorganger
lende moderne theologen zou Paulus VI beter moeten luisteren jujst Z0 weinig moest hebbgn_ We zien in hem (16 tragiek van een

o.a. naar Kiing. Maar waarom gaat deze dan niet naar Rome daar man die (16 werkelijkheid - Z0 niet de WAARHE11) _ nit bet Q()g

1113 10011 01111001-1011 15? D311 15 01‘ 143115 011 0011 11015001111311 g05l11‘01<- verliest om een verouderd kerksysteem en zijn MYTHEN te red-
(V1‘00g01‘ W0111 01’ 5011311110111 1131? R01110 V0100111001110 Z0111101‘ den (kapitalen E.B.). Wij hopen dat het toch niet zo ver zal
1011131111 11015001111311 10 1101‘011- N11 R01110 101‘ 0111101'V1‘3g111§ 011100111, komen, dat de Grote Waarschuwer in Rome het ware schuwt”.
wordt er geweigerd onder voorwendsel gee“

112111
1:0 1101111611). Welk een insinuatie! Heeft de kolomnist dan helemaal geen oog

V01g0l15 110 3111101‘ Z1311 110 1005111311011 V311 110 11- V31101‘ 1011 Z1311 meer voor het charismatische karakter van het pausschap? Hij
3111110111105 M10 g0111001151110111111g V311 0011 110113111-111311-0P-3310111 kent toch ook de woorden van Christus tot Petrus: ,,Ik heb voor
die de hem toevertrouwde wereld ziet ineen storten onder, W31 je gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. En jij, als je weer tot
1111 111 Z1111 P3111011 3311Ziet voor de mokerslagen Van dc ”m0deme"

jezelf gekomen bent, wees dan een steun voor je broeders”.
jeugd”. Ten opzichte van het hoogste gezag in de Kerk zijn dat al (Lk, 22/32)_

11030 W00111011, 110011 110 11011111118” V311 111l1'- 5111011501‘ W01111 11051151 Een paar dagen na deze kritiek van Adolfs verscheen ,,Humanae
bI‘Ht331 W31111001 1113 110 P3115 1111111 10 V01'W1i1011 110 ,,11101101‘110 Vitae” waarin de H. Vader toont geen loutere uitvoerder te zijn
1011811 0011 11311131011310 V00g 1111; 110 P311 10 g0V011 31V01‘011S\ 111 110 van de raad van zijn onderdanen .Feitelijk moeten we zijn moed
11018011 11155010 1110111 10 83311 113I1P0l1”- D0Z0 11001’ W01‘11t Z0115 en zelfstandigheid bewonderen om na zoveel studie, zoveel ad-
V0I‘W331111 W31l11001‘ 1111 1101 V01g011110 V001‘51i011- »M1550111011 11311 viezen, zo langdurig beraad met allerlei deskundigen, toch egen
Vaticanum III bepalen dat pauselijke redevoeringen uitsluitend de meerderhgid in te gaan Moeten we dan, met het cog van (ms

na een rustperiode in Castel-Gandolfo ge00l10iPi001‘11 011 l1i1g0- geloof, hier niet de assistentie zien, de beloofde hulp door Chris-
sproken mogen Worden." mus van de H. Geest? Tegenwoordig echter wil men alles puur
Zi0Z0 1-10 P3115 0111101‘ 0011511111‘ g051?0111 101‘W1j1 101101‘ 3111101‘ Sehrijver rationeel beredeneren en bekritiseren zoals‘ dit niet alleen door
of spreker tegen het gezag alles spuien mag Wat er in zijn de1- deze drie heren in ,,De Linie”, maar links en rechts in boek en
driftige fantasie naar het hoofd stijgt. blad herhaaldelijk gedaan wordt.
In diezelfde befaamde ,,LiI1i0” Vbllt R- 11110115 1011010 W00k 0011 Helaas! heeft dhr. Sprenger gelijk wanneer hij schrijft dat ,,steeds
kolom. Soms beslist goed, maar vaak ook zuur en bitter. meer mensen het woord van de paus niet meer an sérieux nemen.
Z0 BEWEERT hij ,afl. 2'7 juli) dat Paulus VI in de ondertussen
verschenen encykliek over de ,,pil” het minderheidsrapport volgt Qudenbosch E_ BUYS 0_C_
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. . In zijn wederwoord steit drs. Bressers, dat het Concilie een be-
langrijk andere visie op het huweiijk heeft gegeven dan die, weike
de achtergrond vormt van de kerkelijke huweiijkswetgeving; dat
get Con<]:iiie HGFQGES spreekt over het huwelijk als een contract;

. at in paats van et woord contract op meerdere piaatsen het

in het Brabants Dagbiad van 20 aprii 1968 gaf de Officiaai van Woord lfoedusdp/Ordé gebiuikt; en ldat hegwoofd COnt.raCt op wens
het Bossche bisdom, drs. A. Bressers, antwoord op de vraag: £261?Ergo';'e':g:rseLSe£sV\g/leiglzmeg‘ mrgniun memng te Sta.‘/.en
Hoe staat de Kerk tegenover de echtscheiding? in het Bossche tekst '. 9 e C m aar Op een Cone] ‘e’
bisdom schat men het aantai dispensaties voor een tweede ker~ ' '

keiijk huweiijk op meer dan honderd per jaar. in het Bisdomblad
van 26 aprii 1968 werd de reportage van ole Officiaal van het ’Mentio non fit cle ,,c0ntractu matrimoniali”, sed verbis
bisdom, drs. Bressers, overgenomen, en daarmede kreeg ik ken- clarioribus sermo est de »IT1'€v00l1bili COHSQHSM perso-
nis van de opvattingen van deze Officiaai; nali”, secundum vota patrum. Additur terminus biblicus

de ‘Kerk is niet gemakkelijker geworden ten opzichte van 1 ,,f0eclus”, intuitu etiam Orientalium, pro quibus ”con-
de echtscheiding, maar reeier. Tot voor kort ging men aiieen Fractus” quasdam difficultates facit.’
uit van de Codex, maar de bepaiingen daarvan werden niet
ervaren overeenkomend met de feitelijke situatie van het Als men dus de ontstaansgeschiedenis van het hoofdstuk ‘Over
gescheiden huweiijk. de waardigheid van het huweiijk en het gezin' goed ieest, biijkt

Voigens A. Bressers is er nu een nieuw en meer pastoraal ‘beleid duidelijk, 00k v00r niet theologisch geschooiden, dat men in
in ontwikkeling, en er wordt naar gestreefd, dat tussen alie bis- leleete Van het Weerd Cetraet een WO0Fd heeft 9ekOZeI"|, dat veel
dommen in Nederiand overeenstemming ontstaat om rechtsonge- duidelijker, Scherper en Ondubbeizinniger de eeuwenoude opvat-
igjkheid te voorkomen Uitgangspunt is het Tweede \/aticaans ting over de onverbreekbaarheid van het huweiijk weergeeft, en
Qoncilie, dat het huweiijksverband geen Qgntract noemt, maar de het is voikomen wiliekeurig om daaruit te wiiien afleiden, dat het
intieme gemeenschap van het leven en van echte iiefde. En pij Cieneme ’" beian9FUk andere Vieie eie het heWe|Uk heeft 9e9eVen-
gebreken daaraan kan men dug besluiten tot het afWeZ19_Z5_m Het is ook hoogst onwaarschijnlijk, dat het Conciiie Vaticanum Ii
van een huweiijk. Volgens A. Bressers is het nameiijk een se- een beiengrilk andere Vieie eie het hUWe|Uik heeft 9e9e\/en ale
rieuze vraag, of men in het iicht van de concilie-uitspraken de men let ep hetgeen Paee PeU|U$ Vi in Zij 691319 encyciiek van
Codex nog wel in ai zijn onderdelen kan iaten geiden. 6 augustus 1964, Ecciesiam Suam, heeft geschreven: ’A|s wij hier
Deze opvattingen van de Officiaal Bressers -gaven mi] aanieiding due epreken Van Vemieuwingi den bee|ee|ee WU 9een veranderinsi,
op 6 mei 1968 het Bisdombiad te verzoeken een ingezonden stuk meer Veeieer een be‘/eeti9m9 Van enze W“ em het Qeleet en de
op te nemen met een andere opvatting over de huweiijksver- trekken, die Christus aan Zijn Kerk geschonken heeft, te be-
bintenis. Met haar schrijven van 15 mei 1968 weigerde de redactie Were“ - - - - -- Niemend late Zieh meeeieeen deer het Verlengen
van het Bisdombiad de opname en gar het advies mu tot dr9_ om de structuur van de Kerk iangs charismatische weg te ver-
Bressers of tot het bisdom te wenden. Reeds 6 mei 1968 ‘had ik nieuwe. 81801‘ een nieuw en authentiek beeid \/an ee Kerk ZUe
aan de bisschop van ‘s-Hertogenbodsch een afschrift van de aan ee|”ePi’en9 Zeu meete" hebben in e|e ideee" \/an enkeie, die Wei
het Bisdomblad aangeboden copy gezonden. De secretaris van 9ee|Fe\/en Werdee deer W"i9e Uvei’ en Seme deer Gee Qeinepireerd
het bisdom, drs. Mostermans, deeide mi] 15 mei 1968 mede: ’i\/|is- meeen te ZUn- meal" deer he" mueie Va“ Verkeerde hen/Ormins
schien kunt U aan drs. A. Bressers vragen, of hi] zich nader kan afbreuk kuenen deen een de Oorspronkeiiike structuur \/an de
verkiaren of verduideiijken.’ Kerk-'
Daar het Bisdombiad mijn stuk niet Wilde piaatsen verzocht ik op lk eeht het ‘bee|eeke]Uk ale een Ofeieal in ZUY1 Wee|ei'Weel'd <39

16 mei 1968 het Brabants Dagbiad het te wiiien opnemen_ Het ver- W359 etell 'eic er bi] de eetwikkeling Va" de Kerk Van een heehf
scheen in het Brabants Dagb|ad van 31 me; 1963 instituut naar meer een beweging nog een ordenende taak ligt
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van de kerkorde ten aanzien van het huwelijk.’ Naar mijn mening Van Duitse
wordt daarmede het huwelijk als sacrament, door God ingesteld,
ontkend. Met het gehele betoog van de Officiaal Bressers wordt .
de katholieke leer van de onverbreekbaarheid van het huwelijk Dlllts ltgav Van d Nlellwe
op Iosse schroeven gesteld, en daarmede staat het ieder eohtpaar
vrij te verklarenz op grond van het ontbreken van een intierne

De M. 24 16
te laten inzegenen. publlceerde het volgende:

Ik meen dan ook, dat deze Officiaal de leer van Christus over het
huwelijk met voeten treedt. Op 16 mei 1968 vroeg ik aan Zijne
Excellentie de bisschop van Den Bosch, met verzoek mij dit voor In de C0ntF°\/erse Fond de Duitse Uitga‘/e Van de Qmstreden
1 jun; made te de|en, Weike maatregemn hi] denkt te nemen -tegeq Nederlandse ‘Katechismus voor volwassenen heeft de uitgeverij
zijn Officiaal. Daar ik geen antwoord heb ontvangen moet ik aan- Herder in F"e1bUF9 in Breisgau OP 5 Jun] Zich tegen Ve"WUte" Va"
nemen, dat de bisschop van ’s-Hertogenbosch zijn Offioiaal wenst de aartsbisscmppen Va" Kemen 9" Freiburg Ve"Weerd-
te handhaven, en nu rijst bij mij de vraag, of het oirbaar is, dat in In een $°hrU'\/en aan de KeU|$e aartsbisschop Joseph KaFdinaa|
een bisdom het canonieke huwelijksrecht naar de opvattingen van F"in9$ benadrukt de uitgeverili dat de kritiek \/an de beide amis-
drs_ Bressers mag Worden toegepast bisschoppen in zoverre van niet-kloppende vooronderstellingen

uitgaat., waar zij de intenties van Herder misverstaat. "Men zou
Dr. R. BAHLMANN de uitgeverij Herder een verwijt kunnen maken, als zij de Duitse

vertaling van de Nederlandse Katechismus onder haar naam zou
- hebben uitgegeven. Dat heeft zij niet gedaan’, heet het in het

schrijven. Inzoverre heeft Herder zich aan de aanwijzing van de
Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer gehouden.
De uitgeverij ‘beroept zich er op, dat zij onmogelijk op de duur
kan verhinderen, dat een door een zo groot aantal gelovigen ver-
wacht werk gepubliceerd wordt. 'Zij heeft daarom tijdelijk de
uitoefening van de rechten op de Duitse vertaling van de Neder-
landse Katechismus aan een instantie overgelaten, die in dat land
werkzaam is, waarin de katechismus onder de autoriteit van zijn
bisschoppen verschenen is en verder verschijntf

<)(> -)(- De bisschop van Munster, dr. Hoffner, wijst er in een schrijven
1- aan de leider van de uitgeverij er op, dat noch de uitgeverij

Herder, noch een andere uitgeverij, noch het Nederlandse episco-
paat het Duitse Episcopaat tot nu toe om goedkeuring van de
Duitse vertaling gevraagd heeft. Hij herinnert aan aan overeen-
komstige telefonische inlichting, die aan zijn secretariaat op 28
mei door de uitgeverij Herder als bindend gegeven werd. Woorde-
Iijk heet het in de brief van de bisschoppen;

’Ei~genaar van de oorspronkelijke rechten op de Nederlandse
Katechismus, ook van het reoht van vertaling in vreemde talen,
is het Nederlandse episcopaat. De voorzitter van de Nederlandse
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hi] huwde, naar Nederlannd emigreerde, vertaalde in zijn ballings-
iisschoppgncfnfetrentie.’ Kardinaal Alrrink Van Ugeclgltdheieftdtot oord de bladzijden 374 tot 556 van ole omstreden, echter door het

usverre e Oes emmmg voor Vertamgen Van e e er an Se Nederlandse Episoopaat goedge-keurde ’Neder|andse Katechis-Kateohismus NIET gegeven.'
Dat een Duitse vertaling bij een Nederlandse uitgeverij versohijnt,
heeft Kardinaal Alfrink - zoals deze aan Kardinaal Frings mee-
gecleeld heeft - eerst 27 mei vernomen.
Met het oog op deze stand van zaken schijnt het antwoord van
de uitgeverij Herder weinig overtuigend. Bovendien behoorde de
katholieke uitgeverij zich in geen geval met een formalistische
rechtvaardiging tegenover de kerkelijke autoriteit tevreden te
stellen.
De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, Julius Kar-
dinaal Dopfner heeft na zijn terugkeer van een zitting van de

mus’, waarvan de Duitse uitgave thans zonder drukverlof van een
Duitse bissohop versoheen. Tot de hoofdstukken, die de in het
huwelijk getreden zielzorger vertaalde, behoren ook de thema's
'Familieplanning’ en ’Erotiek'. Op een plaats heet het: ‘Die Erotiek
ist ein heilige, schopferische Macht in uns’.

Commissie voor de Hervorming van het Kerkelijk Recht in Rome |NGEzoNDEN
de uitgeverij schriftelijk de uiterste bevreemding van het Duitse
Episcopaat over de gang van zaken bij de uitgeverij in verband Aan he;-en 117
met de publioatie van de Duitse vertaling van de Nederlandse
Katechismus voor volwassenen meegedeeld. Dit verklaarde het
secretariaat van de Duitse Bisschoppenconferentie op vrijdag 7

juni, op een vraag van de K.N.A. (Katholisohe Naohrichten Agen-
tur. Red. C.).
De Kardinaal benadrukt in zijn schrijven dat de gedragswijze van
de uitgeverij Herder des te meer verbazing wekt, daar de uit-
geverij geweten heeft, dat de Duitse bisschoppen een drukver-
gunning voor de vertaling van de Nederlandse Katechismus niet
principieel afgewezen hebben, maar tot de ook door het NederIand-
se Episcopaat voor noodzakelijk gehouden revisie van de Neder-
landse tekst opgesohoven haclden. De Duitse Bissohoppenconfe-
rentie zal zich bi] haar volgende algemene vergadering met de
kwestie bezig moeten houden met de vraag, welke conclusies uit
het optreden van ole uitgeverij Herder getrokken moeten worden.
De handelswijze van de uitgeverij dient als trouwbreuk aange-
merkt te worden,

Aldus het Duitse bisdomblad.

Wie vertaalde de N.K. in het Duits?
In het Duitse tijdschrift Der Stern van 7-7-1968 is gedeeltelijk het
antwoord te vinden.
MARTIN DE WEIJER, 39, katholiek geestelijke, die aan 'n meisjes-
gymnasium in Munster godsdienstles gaf en vervolgens, omdat
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Vaak is het gemakkelijk wanneer er verschillende meningen zijn.
Dan kan men voor zichzelf de gunstigste uitkiezen.
In het huwelijk ligt dat helaas Wat moeilijker. Christus heeft
reeds gezegd, volgens Mattheus 19-5 ,,. . . en die twee zullen één
vlees zijn”. En Wat verderop zegt Christus, ook weer volgens
Mattheus 26-41 ,,de geest is gewillig maar het vlees is zwak.”
U stelt voor om het aan het geweten van de ouders de beslissing
over te laten .

Ik ben nu 23 jaar getrouwd en het probleem zat naar mijn erva-
ring hierin, dat het geweten blijkbaar bij de geest behoorde en
dat er daarvan; twéé zijn bij de gehuwden. Dit verschil van
geweten is in de loop der jaren niet verminderd, eerder versterkt
door de grote verschillen in opvattingen, die Wij rondom ons
been hoorden.
Bij ons vijfde kind kregen wij een circulaire in de bus van een
liefdevolle organisatie, die ons mededeelde dat ze in staat Was,
ons in te lichten over de mogelijkheden voor de geboorteregeling.
Later kwamen nog de T.V.-gesprekken van Mgr. Bekkers.
Wij hadden niet dezelfde biechtvader (een biechtvader achtte
zich verplicht om als geestelijke leidsman op te treden) en zo
groeiden de opvattingen verder uit elkaar.
Mi. heeft dit geleid tot mislukking van de opvoeding der
kinderen;

P. C.
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Protest van Kardinaal Lefévre tegen difficile ou nous nous trouvons, elle risque d’ajouter au
trouble cles esprits et de nuire au bien des dmes. Aussi

i"6Q3|8 IDOC-uitgave van d8 Franse en éprouvons-nous le plus vif regret.’

vertaling van de Nieuwe Katechismus. 5,-gné,
JOSEPH, Cardinal Lefévre,
Président de la Conférence épiscopale frangaise.

Op 17 juli publiceerde Kardinaal Lefévre, voorzitter van de Franse V6I'm6|C|<-In Wij v0OrtS H09, dat de Franse vertalig in 6-erstve in-
Bisschoppenconferentie, een fel protest tegen de Franse uitgave stantie werd verzorgd door de zusters Augustinessen van de
van de "Nieuwe Nederiandse Katechismus. Wij laten het officiéle H. Monica te Utrecht, tot stand kwam In overleg met het Hoger
communiqué, waarin dat protest was ven/at, in de oorspronkelijke Ka’E6ChetiSCh |S’Ei’EUU’E en uitgegeve Werd dOOr IDOC. Een en
taal volgen; ander is in de Franse uitgave aldus vermeld.

La publication, en 1966, d’un ,catéchisme hollandais'
destiné aux adultes, a soulevé, on le sait, de sérieuses
difficultés d’0rdre doctrinal.
Les autorités religieuses de Hollande, par la voie clu
cardinal Alfrink, parlant a la radiotélévision, ont cléclaré
leur refus d’autoriser toute traduction avant qu’un accord
ne soit intervenu entre les auteurs et le Saint-Siege, et
que n’aient été introduites dans le texte les mises au
point jugées indispensables.
En dépit de cette claire décision et sans qu’aucun ’impri-
matur’ n’ait été demandé, voici que, sous le titre ’Une
introduction d la foi catholi-que’, une traduction fram_;ai-  
se vient de paraitre. Bien que l’ou1Jrage soit accompagné
d’un encart, tentant d’expliquer cette initiative et signa- l

lant les principaux problémes doctrinaux, qui font en-
core, entre le Saint-Siege et les responsables hollandais,
l’0bjet de laborieux débats, l’Episcopat frangais se doit
de réprouver, de la fagon la plus nette, la parution pre-
maturée de cette traduction d’un texte qui réclame rlo. -

profondes corrections pour éviter que des silences, des
ambiguités, des équivoques, ne deviennent un danger
pour la pureté de la foi.
’Nou_s protestons donc contre l’initiative qui a été prise:
elle manifeste une inadmissible indiscipline d l’égard cle
l’autorité ecclésiastique; elle compromet le bien qu’on
pourrait attendre aprés quelques remaniements néces-
saires, d’un ouvrage par ailleurs remarquable. A l’époque
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Chantage OOK dét HOQ .' Philippica van Herder tegen de H. Vader
Onder een indrukwekkende kop, die niet één lezer ontgaan kon

De Weleerwaarde Heer B Cartigny kapelaan van de Christus- en die schijnbaar bulkt van Welbehagen’ neemt De Tijd Van
' ’ 2 september o.a. de gal op, welke het lijforgaan van het Duitse

K01“-1118-P<'ir0¢hie ‘e Geleen, begeleidt Z1311 Pa1‘0¢hiaI1@11 Paswraal » uitgevershuis Herder niet OP - neen, heus echt niet OP de Paus
door hen er op te vvijzen, dat de Paus praktisch chantage heeft - maar wel héél erg vlak naast hem uitspuwt (met de aperte be-
gepleegd. In het parochieorgaan ,,’t Hemeltje” van 25 augustus doelillg dat lie Spatjes hem tenmiilste l‘ak6l1)-

Na de openlijk door de Duitse bisschoppen uitgesproken ver0nt-
waardiging over de slinkse wijze waarop Herder .de Duitse ver-
taling van de Nederlandse Katechismus in Nederland heeft laten

, verschijnen (zie ook elders in dit nummer), zou deze philippica
PROTEST PROTEST PROTEST PROTEST PROTEST tegen de Heilige Vader wel eens het einde kunnen betekenen
Machteloos moeten we toezien hoe een land door legers V811 11673 KATHQLIEKE lli|PgeVe1'511l1i5 Herder-
onder de voet wordt gelopen. De Tsjechen en de Slowaken We late“ hat m°°i5 hier Volgen:

door de eeuwen heen steeds weer door vreemde heersers In het Septembernummer van de Engelse editie "an het
- th l‘ ls h' -overvallen, ondergaan nu weer hetzelfde trzeste lot. ha O Le e arc lef wm Herder’ de Herder Correspon

dense staat een zeer kritzsch hoofdartilcel over de pause-
‘lijke encycliek inzake geboorteregeling. Het artikel voor-

Ook bi' ons wordt vri'heid de ei enheid van de mens met spelt ”ee” ingnjpende herziening van ons begrip mm het
J J ’ g pausschap”. De schrijver betoogt:

machtsmiddelen in toom geliouden. Wanneer in Enge- W415 de Paus er werkelijk op uit was geweest het gezag
land of Amenka Pnesters “ch W59" de encychek mt‘ van zrjn ambt te' ondermijnen, zou hij daartoe geen betere
spreken worden ze uit het ambt gekieperd. methode hebben kunnen kiezen dan de encycliek Huma-
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Onder het mom van ,,orde moet er zijn” en ,,normen "316 Vlfae -hn
.. , Fmoeten er zijn” worden andere mensen een denken op- " ” n felt‘? Sc ynen a een te, 09" te e _en me e

. .. .. articuliere theolo ische o vattm van de Bisscho vanP g P g Pgedrongen dat het hunne met lean zyn en worden zi] tot Rome»

leefregels verplicht die "leer het machtsdenken “an de ,,Als het ambt van de persoon die deze opvatting verkon-
overheid dienen dan het gelulc van de mens. digd heeft, niet zoveel gezag had, zou deze opvatting ge-

makhelfk betiteld kunnen worden als onbezonnen, ver-
mete , e e igen voor vrome mensen, ergerniswe enl If l d' d ' his d

Wanneer men een troepenmacht als argument gebruikt of en bevorderlijk voor een schisma”.
een bijzondere ingave van de H. Geest dan is dat een =>D°°T de uitgave "an deze encycliek heeft de Paus het

.. . . . ’ . k d 5onmenselijk machtsmisbruils. In belde gevallen is geen Zgzélfga zgglgzigolzzigevggd 0itZ§Z‘;cZ;ggh::fZ,,?lJn am t
under denken’ gee” ander inzicht meer mogelijk en’ spre' De schrijver in Herder Correspondence waarschuwt tegen
ken we dus van ch¢mwge- E9" Orde Of 66" gemeensdwp de opvatting ,,dat het pausschap een soort onfeilbaar
die op deze chantage gebouwd is, is op los zand gebouwd. orakel is, een soort hemelse computer die door een ,,h0t-

line” verbonden is met de Heilige Geest, die de juiste
. antwoorden levert op onze vragen, zonder dat van onzezullen vinden. . . . . ,,lcant veel of ooh maar enige inspanning wordt gevergd .
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Laten we hopen dat die heerschappijen vlug een einde



O I O,’Wltb0ek over de Nleuwe Katechlsmus clerland, over de aard methode van de N.K. over de kate-
chese in Neclerland. In een woord; een documentatie en lnformatie
die ltaliaanse lezers, vooral theologisch gevormden, wel een
betere kijk kunnen geven op de N.K. en zijn bewogen geschiede-

Bij de uitgevrij l\/londadori (Milaan).is in juni van dit jaar een nis.
pocketboek van 300 blz. verschenen, getiteld il dossier del cate-* A|s- het boek tenminste in goede ltaliaanse handen valt. Want,
chismo ollandese, in ole Nederlandse pers Witboek van de Nieuwe ofschoon minder theatraal dan hun uitgever, tooh kunnen Alting
Katechismus genoemd. Het bevat een aantal door A. Chiaruttini von Geusau en Fernando Vittorino Joannes (een ltaliaan of een

verzamelde documenten, terwijl de secretaris-generaal van het geCam0ufleerde Nederlander?) m0ell1_|k VFi_j gepleit Worden van
IDOC, L. Alting von Geusau en P. Joannes verantwoordelijk zijn een tamelijk duidelijke en niet onbedenkelijke tendens. Het voor-
voor inleiding plus historische en theologische aantekeningen. woord zegt n.a.v. de meningsverschillen rond de N.K.: ’Ondanks
Op de achterzijde van de omslag deelt de uitgeverij mee, dat er telefoon, luchtvaart, radio, televisie, persagentschappen en over
zich over de N.K. 'een technisch-theologische polemiek ontketend heel de werelcl verspreide informatieweekbladen kunnen er ook
heeft tussen oonservatieven en progressieven. Mag men de hel onder mensen van goede wil bijna niet weg te nemen misver-
voorstellen met beelden, die tegenwoordig alleen nog maar kin- Stande Ontstaan-' Al<l<00FCl, maar 00k de 'beld9 C0mm6r‘1la’EOI’eH,
deren bang maken? Hebben de Engelen volume? Wat is de erf- wier resp. aandeel overigens niet onderscheiden kan Worden,
zonde precies? Zijn het brood en de Wijn van de Eucharistie hebben last gehad van zulke communicatiestoornissen! Om er
werkelijk het Liohaam en Bloed van Christus? Kan de biologische $l6¢l'1ts een Paar te noemeni Z6 blljven Spreke 0\/61’ het N6d6F—

maagdelijkheid van Jews‘ Moeder in discussie gebracht Worden? lands Pastoraal Concilie, ofschoon het volgens Kardinaal Alfrink
Over deze en veel andere onderwerpen is gediscussieerd tussen 96911 Concllle is; Z6 beweré, dat er‘ Ha de fweede Wereldoorlog
hen, die de moderne interpretatie van het geloof zien als het te Nllmegen een leerstoel V001’ katechese Werd Opgerlcht en
einde van een gemakkelijk toepassen van het gezag, en hen, die suggereren, dat pater W. Bless daar professor is en ze vertellen,
de godsdienstigheid opvatten als een op voet van gelijkheid dee|- dat in 1958 enkele Nllmeegse the°l°9e" door Home V9I’001’deeld
nemen der gemeenschap aan het mysterie der Openbaring.’ En Werden ‘(blZ- 11, 26, 32, 37 en l4l)- Net als de Ult9e\/er ln Zlln
in het vQ()rwQQrd |eZen We; ‘TerwiJ'| er in Vietnam nog doden voorwoord, beweren en herhalen ze, dat het smeekschrift over
vallen, terwijl in India en Brazilié miljoenen honger lijden, tervvijl de N-’K- Ultgeélaan ls Van C°"fl‘°"tatie1), °f5°h°°n Zulks al lang
een onafzienbaar aantal mensen haakt naar een straaltje licht, en Ul‘td"U'kkellJ'k Ontkend is (blZ- lo, 48 en 93) Overlgens make"
dat Qpbeuring kan brengen in hun eenzaamhejd en hoop Op Op- ze dit laatste goed door te getuigen, dat Confrontatie 'een zeer
lossing van de problemen, buigen de theologen zich over oude mlnlmale °f$Ch°°n 9°ed 9e°|'9a"i$ee|'de lYa¢‘tle' ls (blZ- 48, Vet
toverboeken, die alleen ingewijden kunnen begrijpen’ (biz. 11). Qedmkte Van 011$, P-Z-1
Gelukkig zijn deze emotionele, aan demonstraties herinnerende Debeschrijving van het Nederlands katholicisme met zijn harts--
en ten dele melodramatische kreten niet typerend voor heel het tocht voor de theologische discussie klinkt heel wat meer triom-
boek, dat ongetwijfeld een zekere waarde heeft. Allereerst de falistisch dan men in 1968 - en dan nog wel van zo’1n zijde! -
hier gepublioeerde documenten: toespraak van Kardinaal Alfrink. verwachten zou. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is, dat het
tot de Europese bisschoppen te Noordwijkerhout, collectief verleden en wat-Y er nog aan herinnert het weer moet ontgelden:
schrijven der bisschoppen over de N.K., idem als antwoord op de ‘De oude dingen, die het Evangelie gezegd heeft, de oude aan-
bekende vragenlijst van Kardinaal Ottaviani, het ’smeekschrift‘ en biedingen der Kerk blijven nog moeizaam en onhandig verkondigd.
de reactie er op van de Volkskrant en van prof. Schillebeeckx, .....De oude en gepruikte dame, die Theologie heet. . . .. Aldus
het verslag van de discussie te Gazzada (120 blz.), waarop nog wordt de ‘N.-K. de expresise van een uiterst vitale gemeenschap,
50 blz. volgen met stemmen over de N.K., on-tleend aan de inter- die betrokken is bij een diepe crisis van bezinning en herijking
nationale periodieke pers. Een en ander wordt aangevuld met drie der waarden, en niet van een alchimistisch spel, dat de oude
verhandelingen van in totaal 60 blz. over het Katholicisme in Ne- theologische academies hervat hebben’ (blz. 19, 21 en 29).
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Het duidelijkst zichtbaar is de door ons bedoeide tendens daar, smeekschrift niet de enige aankiacht iegen de N_K. is geweest.
waar geest en methode van de N.'K. samenvatiend omschreven Hoe het ZU, in het verder verioop heeft Pans Paulus Vi Op 30

Werdenl De Qemeeneehep der 9e|°Vi9en - - -- Probeert in de N-‘K- maart 1967 een brief aan Kardinaal Alfrink gesohreven om hem
aan de anderen, aan de mensen. die haar door het ge|0Of b9- te vragen enkele theologen at te vaardigen naar ltaiie voor een

Zie|de |e\/en Qedesieeni het Weerem en het hoe \/an dat Qeieef gesprek met Fiomeinse coiiega's over de NJK. Uit dit schrijven
uit te spreken, maar ze doet dat zonder siaafsheidjegens formuies vertaien We de voigende alinea; ‘We twijfelen er geenszins aan,

\/an het VeF|e¢|el'L Zendel‘ Vreee em Zieh Te Wegen in het nieuwe: dat door middei van zuike onderiinge gesprekken zonder meer
iuiet emdet heel’ 9e|°°f Z9 le\/end Qeeeeimileerd is» dat het niet de resuitaten bereikt zullen worden, welke de (door Rome) afge-

beng behoeft te ZU" Veer e‘/entueie Crises en m°9eiUke dubbe|' vaardigden volgens de hun gegeven normen met vertrouwen zul-

Zinnigheden; de erieee kunnen eenveudig mementen ZUI" \/an een len vragen aan de deskunciigen van Uw land, n.l. dat er in de

Qreeipreeee en de dubbemnnigheden kunnen mete enders Z51“ Katechismus enkele wijzigingen aangebracht Worden, welke in

dan ekten \/en beeeheidenheid en nedei"i9heid ‘/an de mensehlke meer omziohtige uitdrukkingen zo nauwkeurig mogelijk zullen
taal, die tot taak heeft om uitdrukking te geven aan het grootste beantwoorden aan het geioof van de Kerk, aan de Zakemke re‘-,1-

en mi/Sterieuze Qeeprek Va" God met de men$e'"'- Meer emdet de iiteit en aan de denkwijze der geiovigen. Het is hoegenaamd niet
mes Zi0h Onfwikkelt, steeds meer mene Werdti is hi] OP Weg onze bedoeling om de gang van het geplande gesprek van te
em het 9°dde|Uk Weerd steeds meer en beter te interpreteren en voren vast te leggen, dat open en uiterst natuurlijk moet biijven.
daarbij toont hij zijn geinteresseerdheid en zijn eerbied voor een Niettemin zijn We van mening, dat het geen enkele dubbeizinnig-
God, die tot hem spreekt. d0Oi'dat hij de Zin van Zijn W00rden heid moet iaten bestaan bijvoorbeeid (vet gedrukt door ons, p.Z.)
probeert te verstaan en niet Zijn eigen menseiijke Spfeke iOF0- met betrekking tot de maagdeiijke geboorte van Christus, welke
beert te introduceren in de duistere fragmenten, die er in dat een dogma van het katholie-ke geioof is, het in het Evangeiie en
begrip van Gods woord nog overbiijven' (biz. 29-30). in de kerkeiijke Traditie gewortelde geioof aan het reele bestaan
Nu wilien we de bedoeiing om de N.K. te maken tot een nieuwe der Engeien en de natuur van de Genoegdoening en het Offer
vorm van geioofsverkondiging, aangepast aan de eisen van deze van Christus, welke Hij aan de hemeise Vader aangeboden heeft
tijd, noch ontkennen noch afkeuren. Te Gazzada, waarover aan- om onze zonden uit te deigen en de mensen met Hem te ver-
stonds, hebben de Romeinse theologen als hun mening gegeven: zoenen' (biz. 147).

‘De Verdiensten Van het boek Zun 9r°°t en onbetwistbaan ' Het itaiiaanse ad esempio betekent zonder enige twijfel 'bijvoor-
in het grootste gedeeite van zijnuiteenzetting heeft de Katechis~ beeldi en mt W“ Op ZU-n beurt Zeggen, dat men met anes noemt
mtis de iT1Oel|i_]ke opgave, die hi] zioh gesteldhad, op g_e|Ukk|"9e wat men zou kunnen of moeten noemen. Hoe kunnen dan en het
Wi_]Z6 opgeiost’ (bzi. 149 en 159) en daar Wliien We mete aan voorwoord van de uitgeverij en de beide commentatoren in het
af doe“ Er kan__°°k inderdéw Op gyewezen Wordeny‘ V°|9enS het ’witboek' (tot tweemaal toe) en coliega Schoonenberg er toe
ongeveer tegeliiklmet het witboek_versohenen artikel van_p'rof. komen te bewereny dat de paus maar drie punten genoemd had

P- SCh°°nenbe"9_ m De T_'-|_d Va_n 19 Jul‘ 1'1‘ gebeurt dat te W_em'9 ' en dat de theologen er 14 of zeifs 18 van gemaakt hebben (biz.
dat er ook een iinkse kritiek IS, volgens welke de N.=K. met ver 10’ 147 en 261)? Hadden ze met aan moeten tonenl dat de |ta_

genoeg gaat Ook het Voorwoord Van Mondadori Vermeldt dat‘ iiaanse tekst een vertaiing is van een LaLtijns of Frans origineel,
De N-K bluft volgens de krmek staan bu de a|9emeen erkemje waarin da-t ‘bijvoorbeeid’ niet voorkomt? Dat hebben ze niet aiieen
theoiogie van véor het Tweede Vaticaans Concilie. Men vindt er met gedaan, maar een der Commematoren vindt het Zmfs »Ver_

niet_S °‘_’_er de G°d‘iS'd°°d'the°|°_9ie' "lets Over het meer recente wonderiijk', dat de brief van Pauius VI de kwestie van de erfzonde
Chi’lS’E6|l_]k denken over de evoiutie, over het probleem van oorlog met vermeldt (ml 173) Best mogemky maar de paus had dan Ook
en vrede en nog minder over de christenen en de revoiutie‘ (biz. bij wijze van voorbeem maar drie punten genoemdl

1O)' Dit pauselijk schrijven heeft geieid tot de ontmoeting te Gazzada
Omgekeerd mag hier gewezen worden op wat Kardinaal Alfrink in aprii 1967, waarover, zoals gezegd, het ’witboek' uitvoerig
het vorig jaar in een vraaggesprek heeft gezegd, n.l. dat het spreekt. We zullen het daarin niet navolgen. De veertien punten
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. ..
' ' ‘ ' ' tt ‘d H .'uit de N.K., dIe er behandeid Zi_jI'i, mogen beschouwd worden als $6 nslilief Via \/<]>li>(;’f.>nF1f§>FgE9t'('=J';]199)'; :TleV<;>t's°pF;gi: 9/a'n eeetnywip

aan de lezers voidoende bekend_ De weergave ervan In het 9 U‘/9“ 9' V9 9 I __

’witboek’ is correct maar men begrijpt Wei dat zijn commentaar '°09'<' °"°'9"$¢'1l’e\/en Worden ¢'°0I' herb ¢"9 V9i'9n’fW°°Td9'U'< ZU"
I ' d k. " f ‘t bsteeds de zijde van de N.K. klest al gebeurt dat op een gema— \/99" d9k'\'-K W9' 'g[9"'é'J'e'et"h‘gZH"‘?et§2Z:§eL?ed?e Ulvufsestraeakg

tigde toon. Wanneer het constateert, dat ‘men ondanks de aan- h_un zaa een 999 9 '_9"'s
wezigheid van zes mannen van goede wil die dezeifde taal spra- Z'9"' °°'< U" '0' $°'T'm'99 P9999999 "1 "9t a""<9' V9" 9° 999

. . . .. ’
"Eken, - zij het dan In lexicale zIn - b|_ji'1a op geen enkel punt tot Schoinenoer. We iaten het aan I:igo'l)§viZe%1gelHQ]:9iggrhgg

een fundamentele overeenkomst heeft kunnen komen', (Iblz. 144), te ma en, In oeveniqe ejenkp urI orm angMaargerJkOmt
dan menen we ter verkiaring daarvan collega Schoonenberg in \/er die mzrvgrmig eI anden majlegakwkt
zijn reeds vermelde artikei te mogen aanhalenz ’ln de grond gaat 9" b9Z°"9 9', 'n °"9 99; '9 W9 _' _J I

deze strijd om de NK om iets dat meer principieel is dan dit S9h°°"9"'b9"9$ °m99"'U\/""9 V9" 9"9 P"""'9"'"""9" '9Z9'"'- U '19' I I
_ , -- . - ‘dboek ze|f__ Het is de dlscussle Over een meervormlgey p|un_ niet een Ideaai zonder meer, Z|_j IS precies de helft van een I eaa

forme theologie. En dus ook over een meervormige wnze, waarop '"'_9g 9lia'\;3m het edne 9e'°i' te? _:e3a'€"2Z""?L?;f::ni:;?thb':2n°'é|ng
het geloofsinzicht van de geheie gemeenschap en het magisterium U" Hm t-_ Oorwaar e voor e e_'_' '0 ,

zich kunnen uitdrukkenf Dezeifde gedachte is trouwens ook in b€'lJd9"'$ \/an '"I9' 9'19 99'9°' b"J_"I '9» dat m9“ We" en weer "'
het 'witboek’ op verschiilende plaatsen te vinden; we komen er de verschiliende theoiogIeen of In de verschiilende vormen van
nog op temg verkondIgen en aanvoelen elkander kan herkennen, elkanders

i , , geloof, althans op globale wijze (vet gedrukt door ons p.Z.), kan
'amme' 9e"c_’§9 'aat het W"b°ek het "'9' b" het Constateren Van ervaren en terugkennen. Nodig is, dat men met elkander contactdeze kortsluiting. Het consta-teert ook: Wanneer de gemeenschap houdt, elkander luistert Kortomz dia|Ooog_,
der Nederlandse katholieken zich tot op zekere hoogte verzet Maar één ding “J-kt Ons onbetwistbaarz noch een Iop g|Oba|e
tegen een herziening van enkele punten in zijn Katechismus. . . . ., wijze, herkenbaar gemof noch Ieventuele Crises en mogelu-ke dub_
en het spreekt de hoop u"’ 'da' de Ka'e°"'SmuS met Onward Za' beizinnigheden’ horen thuis in de katechese. Daarom haien we
Worden door de V°°'9es'e'c'e re'OuC"eS' 'b'z' 30 en 266)‘ De tot slot met instemming deze zin uit het 'witboek' aan; 'A|s determ ‘zich verzetten' is due niet van ons, maar van het ’witboek’, naam Katechismus Vooraf en Op discrete WU-Ze vervangen Zoudat o.i. nog al gedurfd 'de gemeenschap der Nederlandse katho- Zuni had de Verwamng Van Vandaag vermeden kunnen Worden]lieken’ indentificeert met ’zijn Katechismus’. Waarschijnlijk niet (b|Z' 261)
helemaai toevailig en onbewust. lmmers op blz. 30 iezen we: ‘De

|;>_ ZACHARIAS O_F_M_Cap_
N.K. is ook een uitdaging aan die kathoiieke gemeenschappen,
die menen, dat ze olefinitief en onveranderlijk het vermogen bezit-
tennom de boodschap van het Igeioof te verstaan ‘en om die duI- |) Hoewel de bet-de COnfmnmtie_redacteuren’ zoals bekend,deluk en verstaanbaar aan'de anderen te verkondigen, zoals ook wél tot de Ondertekenaars behorem
de serene en bindende iogica, die de eisen van het geioof in he-t
concrete leven brengt.’ Op blz. 36: ‘De bedoeling was: het herzien
en vaststellen van de definitieve tekst op "basis van de weergave
van het geloof der Nederlandse Kerk en in gemeenschap met
het geloof van de universeie Kerk.’ En op biz. 37-38: ‘In het
conflict is er misschien van de ene kant een Kerk, die nog ieeft
in haar geeststructuur, welke nog niet open staat voor het levend
en realistisch contact met de situatie van de hedendaagse mens
(ook al kent men die situatie op cultureel en inteilectueel gebied),
en van de andere kant is er een diep geéngageerde Kerk, die een
voortdurend en oprecht contact hee met de werkelijkheid, welke
94
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,,ZELZORG"
Het Service-centrum Jeugdzielzorg van het bisdom Rotterdam
heeft een uitnodiging voor het bijwonen van gespreksgroepen
opgemaakt en beantwoordt daarin de klassieke vraag waarom
wij op aarde zijn aldus:

waartoe zijn wij op aarde
Wij zijn op aarde om er

een hemeltje van te maken
lief te zijn

elke dag weer te genieten
van al het fijne

dat er is
en er is zoveel

het leven is een tapkast
met lekkere dingen

het is er allemaal
bestel maar rustig

we leven in een welvaart
van vrije tijd

van liefde
van kommunikatie

en als ’t er nog niet is
of veel te weinig

dan moeten we zorgen
dat het komt

want het is mijn geluk
en het is jouw geluk

hier op aarde te vertoeven
anno 1968

2 jaar voor de maanreis
1935 jaar na de hemelreis

Wat is er in die tijd
niet allemaal gebeurd

96

het leven komt nu pas

goed op gang

en we gaan mee

in de versnelling
of we willen of niet

achterblijven betekent
de boot missen

in de bezemwagen
of als slaapwandelaar
naar de finish R.I.P.

We ontvingen deze folder tijdens de Russische invasie in '1‘sjech0-
slowakije - toen voor heel de wereld voor de zoveelste keer weer
eens bleek, dat het leven echt geen tapkast is met alleen maar
lekkere dingen.

Lasterlijk en beledigend
G. van Okeren te Maastricht luchtte zijn hart en haat tegen de
encycliek op Wel bijzondere Wijze en De Volkskrant van 24
augustus drukte het moois af. Van Okeren zegt, dat de encycliek
in wezen niets verschilt van de Russische invasie in Tsjech0s1o-
Wakije:

De Russische inval iln Tsjechoslowalcije was 12661‘ [alles dom;
angst is nli eenmaal een slechte raadgever. Toen ilc de
krantekoppen zag met ’p0ging de klok terug te zetteri
en dz-zrgelijlce, vroeg ik mi]' af waar en wanneer ilc die
happen nog eens had gelezen. Opeens herinnerde ik het
me: bij het lanceren van de laatste pauselijke encycliek
over de geboortenregeling. Beide voorvallen - die in we-
zen niets met elkaar verschillen en beide door angst
werclen veroorzaakt - bewijzen dat ole negatieve mach-
ten, die de menselijke evolutie in de weg staan, in de
meest uiteenlopende kampen te vinden zn.

Er Worden ,,ingez0nden stukken” geschreven die zé lasterlijk en
zé beledigend zijn, dat een fatsoenlijke krant ze niet opneernt.
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Dezelfde gedachtengang volgen de laatste twee hoofdstukken van
het eerste deel. Wat We hier gemakshalve samenvatten onder het
hedendaagse Were1d- en mensbeeld plaatst de Kerk voor een

Dietrich von Hndebrand grote taak, biedt haar echter volgens von Hildebrand ook een
kairos aan, een gunstige gelegenheid, een grote kans om haar

"Trojan Hmse "1 the cm’ °f G°d' chi.°a9°31967" boodschap aan de vvereld te brengen, op voorwaarde, dat ze de

rekenen des tijds Weet te verstaan en er zich op in Weet te
stellen. Een optimistischekijk op de toekomst is daarom begrij-
pelijk. Maar het benutten van de kairos kan en mag nooit be-

De eerste bladzijden van dit boek omschrijven zijn bedoeling op tekenefl, (lat do Kerk haar boodschap zelf aan gaat passen bij <16

' - -~ ' ' 1 no0dzakel"k dan eenverschillende Wi]zen, die elkaar aanvullen en verdu1de11Jken. De nleuwe Omstandlgheden en Vee meer 11

auteur - de nu hoogbejaarde, uit het Jgdendgm bekeerde en in natuurlijk optimisme is de bovennatuurlijke hoop, die berust op

1933 naar Amerika uitgeweken filosoof’ 1eer1jng van Husserl de Verlossing door Christus en die altijd realistisch is, omdat ze

wil zich richten ,,t0t allen, die zich de metafysische situatie van de erflonde en haar gevolgen in-dachtig rekening blijft houden
de mens nog bewust zijn, tot allen, in W19 Hog een Verlangen naar met de daaruit voortvloeiende moeilijkheden en gevaren.
Goden het bewustzijn leeft van hun behoefte aan verlossing, ook
a_1Z1Jn5e b¥f>°'¢g_e$'Ee1d 89‘/Veest aan de he1"$eT1$P_0B1iT1_é_I met moderne Met die gevaren houden de volgende hoofdstukken zich bezig,
kreten r H11 _W11 ,,pr0beren om a1 de verschrlkkelllke dwalingen vvaarin behandeld Worden: het historisch relativisme (d.i. de ten-
te Oflderschelden’ Welke nu__d°Ol" ’PI‘08Te5$ieVe k8’E1'l01iekeH’ Ve1'— dens om een sociologische realiteit op de plaats te zetten van de

Spreld Worden’ Zonder dat 1113 echter de fouten Over het h°°fd Wil absolute, transcendente waarheid), evolutionisrne en progressis-
féiilgiili-‘D21; Iéet Veal???“ :1Y1I1e1.1g@:$1°Pe1”1 Z1311 in het 16‘/:e11_Va1’1 <19 me, Wetenschaps-fetisjisme, vvillekeur i.p.v. echte vrijheid, schijn-
boodséhap ‘fainhgtl Cocglgevislgi e1ngaan1°Pt~e_e1:1 Virlgllnklng 61?? eerlijkheid, een verkeerd opgevatte homogeniteit van historische

» Voora to ult T11 ‘mg komt m '-."1Jdp_erken, de vrees voor het he111ge, Te11hard1sme (aan Wat de
e Omuls e aternatlef’ Waar ledereen tegenwoofdlg V001‘ 89- schr1]ver ,,de nieuwe religie van Teilhard de Chardin” noernt

plaatst wordt: ofwel men neemt de geseculariseerde, progressieve Wordt een aanhangsel van bijna veertig bladzijden besteed),
ldeeen aan’ O€We_1 mfn staat te boek als een conservatiefv die te- pseudo-personalisme, ontmythologisering, rationalisering van het
Zamefl met dle ldeeen 9014 het gelag Van het Concilie afWij5t”, mysterie, scientisme, het ondergraven van de Waarheid, amora-
Te1:”W1J1_ V°1ge1"1$ V011 .H11d<-1‘bl"a1‘1d ,,de beslissende $¢heidi1’1gS1ij11 lisme, verkeerd irenisme, onderschatten van de met de dialoog
J1115'E llgt ‘B1-155911 C19 llltsprake V811 het Coflcilie en de uitingell verbonden gevaren, secularisering omwille van het oecumenisme,
Van een aantal the°1°gen en theologische dilettanten”. verandering i.p.v. vernieuvving, verarming van de liturgie, mis-

kenning van de traditie en van de Heiligen. ,

Inderdaad ziet de schrijver de in het verleden gemaakte fouten
met over het hoofd. Hij laat zien, hoe er over het huwelijk, de We zijn Ons zeer W91 bewust tot nu we de ind;-uk gewekt 1-,;

hefde en de naa5ten_1_ief‘_1e7 Over de natuurlijke g0edeI'@n, het 89" hebben, dat het hier over een zeer negatief ingesteld boek gaat.
mg» de gewetensvrllheld <16 Ve1‘h01~1ding 1-US$611 ge100f en Niets is echter minder Waar. Met het hierboven opgesomde meen-
"YeteY1$¢_haD een 8-‘=1l’l’ff111 eenllldige, Overdreven 911 Onjuiste 0PVHI- den we zijn inhoud het best te kunnen Weergeven, maar dan moet
Tlngen 111 0I"f11f>0P _Z1J_I1 geweest en hij gaat ook na, ,,in welke daar uitdrukkelijk aan toegevoegd Worden, dat von Hildebrand
Omvang een Tltuallstlsch, iufidisch en formalistisch begrip V811 het onjuiste en gevaarlijke van a1 die verschijnselen vooral daar-
de gOd“sd‘ienSt‘Ver5pmid”Wa5~en het hcht‘ V3~n'Ch1'~i535uS en V311 Z1111 ' door laat zien ,dat hij ze plaatst tegenover de Waarheden van de
K_erk Verdu1§te1'<_1_had”, maal‘ 111.] ’B001’1’¢ 0Q1< aan, dat de feactie OP losofie en vooral tegenover de leer van het Concilie, dat hij in
dfe fouten d1kW1J1$ ‘V961 te V91‘ gaat en 111 het tegenovergestelde talrijke en uitvoerige aanhalingen aan het Woord laat. Z0 Wordt
mterste terecht drelgt te k°men' ook de titelvan zijn boek gerechtvaardigd; het gaat hier over een
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paard. van Troje, of liever over een hele stal van deze dieren, in Dietrich H"debrand_ ber das Her:
zoverre die verkeerde meningen maar a1 te dikwijls Worden voor- '
gesteld als uitleg en toepassing van Wat het Concilie gewild en
bedoeld heeft. Vergeleken met Un paysan de la Garonne van
Jacques Maritain, Waarmee het inderdaad veel overeenkomst ver-
toont, heeft het boek van von Hildebrand het onmiskenbare
voordeel, dat het beter leesbaar is, zelfs zijn filosofische gedeel-
ten behoeven bijna niernand af te schrikken, terwijl de beroemde Zur menschhchen und gottmenschhchen Aektivitéh
Franse filosoof aan zijn lezers toch wel zeer hoge eisen stelt. 208 paginak, lumen geh Dmk 18,80

Verlag Josef Habbel, Regensburg.
Op onderdelen en b1]k0I'1’1St1ghed€1'1 1n dit meuwe Werk, dat in-
rniddels ook in het Duits is verschenen (Das trojanische Pferd in
der Stadt Gottes, Habbel, Regenburg 1968), is kritiek ongetwijfeld
mo eh-k_ De titel van het boek Zelf en de door Von Hildebrand Originele uitgave: The sacred, Uitg. Helicon, Baltimore/Dublin.S J

Soms gebezigde won doen het wel eens betwijfeleln, of hij de in_ Het betreft hler een mdnngende fenorneno1og1sche onderzoekmg
clruk wil verrnijden de goede bedoelingen van zijn tegenstandel-5 van de menselijke affektiviteit en een krachtige verwijzing naar
re ontkennen, die hij overigens ook wel iets uitvoeriger had kun_ de centrale betekems van het hart bmnen de totahtelt van de
nen aanhalen. Dit nadeel is echter ook weer niet zo omvangrijk, PerS°°n-
dat het boek er Waardeloos door‘ wordt. In het algemeen is het Von Hildebrand Schetst het hart als het Ware »Ik” Van de mens-
een goed Verantwoorde Waarschuwing tegen Wat Om Op het Dit inzicht maakt eerst in staat tot het eigenlijke Christelijke
Ogenbhk bedreigt; een Waarschuwing, die tenvolle ernsg Opge_ luisteren, tot de deelname aan de heilige affektiviteit van de God-

. .. . . ,, . menS_ .nomen d1ent te Worden. Daarom z13 d1t ,,paard van Tro;|e mt-
drukkelijk onder de aandacht gebracht van alle ontwjkkelde Het boek vermijdt onrealistische zoetelijkheid, maar evenzeer" het
1eZerS_ tot een idool maken van mannelijkheid.

Duidelijk komt naar voren het zinvolle van de echte, diep gefun-
P_ ZACHARIAS O_F_M‘ CAP deerde H. Hartverering, Waardoor deze ook begrijpelijker vvordt

’ voor de niet-katholieke medechristenen.

Nieuwe abonnees attenderen wij nogmaals op twee orthodoxe
katholieke tijdschriften in Duitsland:

% £3’ Nunc et semper. Tweemaandelijks tijdschrift. Uitgever: Dr. Fritz
% Von Haniel-Niethammer. Besteladresz Hans Zauner Verlag,

Mnchen 59, Deutschland. Meisenstr. 9. Dmk. 2,-- per nummer.

Rundbriefe Beda Kreis. Uitgave van de Beda Kreis, een theolo-
gische orthodoxe katholieke gemeenschap, die zich specialiseert
op de huidige kontroverse in de Kerk. Tot de Beda Kreis be-
horen bisschoppen, theologen, clerici en leken. Verschijnt elke
veertien dagen, ca. 30 pagina’s. Min. abonnement Dmk. 3,-- per
maand. Besteladres; Herr Oberamtmann W. Bock, D. 78 Freiburg.
Deutschland. Emmendingerstrasse 14.
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Tot dusver publiceerden in ’Confrontatie':

' Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. R. Bahlmann,
Nljmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbrachg; IH. Boddege ACi)mZter-

- ~ >= dam; J. Brouwers, astoor, Smeermaas e ié; E. u s . . ., u en-
Aan Redakne ”C0nfr0nmne bosch; Abbé H. Delen, Bruyéres et Montlgera%||t)(FrankriJ>J<); Anne Dessers,
T955918" Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (|_.); Dr. D. c. Duivenstein M.H.M.,

Mill Hill, London (Engeland); Prof. ir. M. J. Granpré Moliére, Wassenaar;
Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; J. v. d. HeydenMane Heren S.V.D., Venlo; Zr. M. Johanna, per adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Was-

’ senaar; O. Krops O.C.S.O., Zundert; Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fri-
bourg (Zwitseralnd); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-

II-2 ben 53 jaren ziek en gehandicapt al 5% jaar aan huis en Planque (Frankrijk); A. Meiberg CssR., Roermond; Ir. W. A. Molengraaf9 9

d’ kt ‘ b d ” ' S.S.C.C., Bavel; Prof. Dr. Ch. Niederer S.J., Beyrouth (Libanon), H. E. W.
We e-Omgevmg ”ge on en ’ Sm alleen m de wereld’ en b-en Ostendorf, Goor; Dr. P. den Ottoiander, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d.bovendlen rwg 1J_an ’s m0rg;'ens 7 tot n.m. 5 uur zonder enzge P|Oeg OP" NU-megen; DI. |__ A_ Rood SJ“ Weiden (Dld); D|,_ F‘. Van

“an-Spraak "1 huls (alleen "/ h0"d)- Flijnland, per adres red-actie; J. M. van Schaick, em. past., Herwen; J. M.Vanaf ’t begin heb ilc mij achter ,,C0nfrontatie” gesteld, en Schdpping, Maastricht; P. ter Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J.,
d Cf’ l ' " ' Schaiwijk; Drs. Th. Steltenpooi S.V.D., Overijse (Belgié); Dr. C. Stréter

eponeer ” nu ezmg’ by andere Joeders en zusters In SJ Regensburg (Did); Dr. J. Taal, Gouda; Carolus Tesser O.F.M., Maas-Christusf it: cle bus of geef het_mede.
trient; J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedei, per adres redactie; H. v. d.Nu heb lk H verzvek mm U, lk ben zeer gehecht arm Greg0- Veldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duitsland); B. Voets, pastoor,riaanse zang, de Kro stelt me zéér teleur, meestal luister ik Amsterdam; W. Westerhoven. pastoor. Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Weyd B 1]] " - O. Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg A.A., Essen Duitsland); ’rDr. S.zon “gs maar mwr russe of Brussel Frans’ Z” hollen met Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; TDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein enz6 hard als de Nederlandse Kerkprovincie. anderen

De laatste maanden zijn er gelukkig op de ,,platenmarkt” n0g- J

al enige platen verschenen met de oude (tech eeuwig jeug- Fledaktieldige) [won en kg,-kmuzieh J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegalen.
Maar helaas heb ilc geen platenspeler, de aanschaf is voor ' '
als invaliditeitstrekker nogal przjzig en nu wilde ik U vragen,
zou er onder de C.-lezers soms niet iemand zijn die mij aan
zulls: ’n apparaat zou kunnen helpen?

. BESTEJ-B“-JET
Je hebt mensen die schaffen iets aan als statussymbool, en als
ze het hebben zien ze er niet meer naar om, en ilc zou er mede Qndergetekende
gered
Platen hoop ik zelf wel, dat is geleidelijk aan nog wel te doen. Straat
Kunt U eens 'u00r ,,snuf_fel9n,”? U legft nag in de wereld, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" H

met vrienden en bekenden, ik behoor tot de groep: vergetenen.U dankend oor Uw aandacht en veel sukses met Confrontatie’ Gemeente .............................................................................................. ..

Hoogachtenda Wenst zich te abonneren op 'Confrontatie'.
J. B.

S.v.p. opzenden aan:Mlsschlen 1s er onder onze lezers lemand, - W1] twlgfelen er eigen-
lijk niet aan, dat dit het geval is - die kan en wil helpen. Als men Confmntatie, Gmtestraat 42a _ Tegehn (|__)
dat te kennen geeft aan Confrontatie, zullen wij naam en adres
van de briefschrijver doorgeven.
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