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Editorial
Geachte lezers,
Vanuit de etymologie gezien wil het woord “modernisme” niet meer zeggen dan een bepaalde trend, om zich te laten inspireren door actuele veranderingen en gebeurtenissen.
Onvermijdelijk zal deze tendentie de voorliefde voortbrengen voor de nieuwigheden.
Paus Pius X heeft in zijn encykliek “Pascendi Dominici gregis” de naam “modernist” gegeven aan al degenen die
smaak hadden gevonden aan de veranderingen en die aan
het einde van de 19de eeuw zichzelf opwierpen tot vernieuwers van de Kerk. Volgens hen moest de Kerk – na eeuwen
van verlamming – eindelijk haar achterstand inhalen en zich
aanpassen aan de moderne manier van denken en handelen. Tot die tijd had, niet tegenstaande de grote verscheidenheid, een fundamentele eenheid de geesten binnen de Kerk
met elkaar verbonden. De ﬁlosoﬁsche en historische principes waren het fundament dat onbetwist ten grondslag lag aan
de theologie, de liturgie, de moraal en de sociale leer van de
Kerk. Deze grondslag werd in het midden van de 19de eeuw
vanuit twee hoeken op losse schroeven gezet.
Aan de ene kant bracht de Duitse ﬁlosoof Immanuel Kant
met zijn idealistische ﬁlosoﬁe het vertrouwen in het mense-

De modernisten wekten de
indruk - en ze geloofden in
hun missie - dat het modernisme een beweging was
van trouwe katholieken die verzuchtten naar een herstel en
een verjonging van de Kerk.

lijk denkvermogen en de principes en de juistheid van het gezond verstand aan het wankelen. Hij begon zich af te vragen
of de dingen die wij zien, horen, ruiken…, dus met onze zintuigen waarnemen, werkelijk ook zo buiten onszelf bestaan.
Veel grotere twijfels had hij over het bestaan van de niet zintuiglijk waarneembare ideëen en principes. Zo verscheen in
1791 zijn werk: “Über das Misslingen aller philosophischen
Versuche in der Theodicee”. Meer dan alle andere wetenschappen kreeg dus de theologie en de leer van de Kerk in het algemeen daar een klap van, omdat ze zich bezig houdt met realiteiten die vaak voor de zintuigen niet te vatten zijn en die het
gewoon menselijke te boven gaan. Tegelijkertijd begon aan
de andere kant de geschiedkunde de autoriteit en historiciteit
van de heilige boeken aan te vechten. Daarmee kwam ook de
kerkelijke traditie in gedrang. In de plaats van de vaste, objectieve realiteiten die het fundament vormden van het geloof
traden voortaan de kwetsbare producties van het individuele
subjectivisme terwijl de geschiedschrijving van het Oude en
Nieuwe Testament ingepast moest worden in het proces van
de evolutie van geheel het menselijke geslacht.
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Maar de modernisten berustten niet bij de kritiek op alles
wat er bestond. Meteen gingen ze de heropbouw. In de plaats
van het overkomen “intellectualisme” en de ﬁlosoﬁe stelden ze
de intuïtie van de gevoelens en de lessen en de noden van het
alledaagse leven. De geschiedkunde van zijn kant verheerlijkte
de almacht van anonieme krachten en probeerde alle verschijnselen te onderwerpen aan een universele ontwikkeling. Er was
dus in de theoriëen van de vernieuwers een negatief element
dat bestond in de kritiek op alles wat er onvolkomen en verouderd was in ﬁlosoﬁe, theologie, liturgie en in de sociale leer.
Ze moesten alles afwijzen wat hun achterhaald scheen om het
vervolgens te vervangen door nieuwigheden. Zo onststond een
nieuwe vorm van het ﬁlosoﬁsch agnosticisme en van het historische positivisme.
In plaats echter van open met het katholicisme te breken, beleden de modernisten deel uit te maken van de Katholieke Kerk
en beweerden daar ten zeerste aan gehecht te zijn. Ze wekten de
indruk - en ze geloofden in hun missie - dat het modernisme
een beweging was van trouwe katholieken die verzuchtten naar
een herstel en een verjonging van de Kerk.
Zo werd “Modernisme” een term die wijst naar de geloofscrisis van het begin van de twintigste eeuw en die de oorzaak
was voor de belangrijkste beslissingen en akten van het pontiﬁcaat van paus Pius X. Vanaf het jaar 1903 verbod de Index de
werken van de modernistische theoloog Alfred Loisy. De herderlijke brieven van het jaar 1905 waren voor het modernisme
in Italië zware slagen. De encykliek “Pieno l’animo”van 28 juli
1906 bracht de stromingen van de vernieuwers aan het licht.
Maar al deze interventies bleven beperkt tot plaatselijk niveau en hadden dus niet voldoende autoriteit. Daarom heeft
paus Pius X aan het Heilig Ofﬁcie opdracht gegeven om een eerste plechtige veroordeling van de modernistische dwalingen uit
te vaardigen. In het decreet “Lamentabili” van 4 juli 1907 werden vervolgens 65 modernistische stellingen veroordeeld. Doel
van dit document was: de verwarde gelovigen een richtsnoer aan
de hand te geven en voor de toekomst de lijn van de Kerk uit te
stippelen.
Wat door het document van het Heilig Ofﬁcie werd voorbereid moest zijn voltooiing vinden in de Encykliek die twee
maanden later zou volgen. Op 8 september 1907 verscheen
“Pascendi Dominici gregis” die voor wat betreft de analyse en de
veroordeling van het modernisme het beslissend kerkelijk document zal zijn en blijven.
Mag ik u uitnodigen – wetende dat dit onderwerp moeilijk is
en zich niet bij de gewone lezing ontsluit – dit nummer van het
Informatieblad niet alleen maar te lezen maar te bestuderen. De
modernistische denkwijze heeft in de laatste honderd jaar ingang gevonden in Kerk en wereld. Zijn prinicipes liggen aan de
documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de daaropvolgende vernieuwingen ten grondslag. Wijzelf zijn misschien
met dit virus besmet zonder het op te merken. Laten we eens op
letten hoe vaak wij woorden als “ik denk”, “ik meen”, “volgens
mijn gevoel”… gebruikten Wij geven daarmee blijk van een gebrek aan objectiviteit en realisme en de verschuiving naar het
subjectieve en immanente. Aan wie zich verder in dit bijzonder
actueel onderwerp wil verdiepen sturen wij graag een exemplaar
van de encykliek op.
Pater Jürgen Wegner
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Pascendi Dominici gregis
Over de leerstellingen der modernisten

H. Pius X, paus
9 september 1907

Met de aan Ons toevertrouwde opdracht de kudde des Heren te weiden
bedoelde Christus op de allereerste
plaats, dat Wij het aan de heiligen overgeleverde geloofsgoed met de grootste
waakzaamheid zouden bewaren met
verwerping van profane nieuwigheden
en tegenspraak, die zich onder de valse
naam van wetenschap aandienen. Deze
waakzaamheid van de Opperherder is
zeker ten allen tijde voor de katholieke
gelovigen noodzakelijk geweest: steeds
immers werden op aanstoken van de
vijand van het menselijk geslacht mensen gevonden “die verkeerde dingen
leren”1, “holle praters en verleiders”2,
“anderen misleidend blijven ze zelf in
dwaling”3. Wij moeten echter vaststellen dat het aantal vijanden van het kruis
van Christus in onze dagen aanzienlijk
is toegenomen. Zij trachten met heel
nieuwe en vol sluwheid bedachte middelen de levende kracht der Kerk uit te
schakelen en indien zij konden zouden
zij heel het Rijk van Christus totaal vernietigen. Daarom is het Ons niet toegestaan langer te zwijgen, willen Wij niet
de schijn op Ons laden dat Wij in onze
heiligste opdracht tekort schieten en de
welwillendheid die Wij tot nu toe in de
hoop op inkeer betracht hebben als nalatigheid wordt aangerekend.
Trieste zaak
Dat Wij in deze niet langer mogen
dralen wordt allereerst verijst door het
feit dat de kwaadstichters niet zozeer
te zoeken zijn onder de openlijke vijanden, maar schuilen - en dit is wel de
meest trieste en smartelijkste zaak - binnen de eigen boezem, in de Kerk zelf. Zo
zijn zij des te verderfelijker naar mate zij
minder opvallen.

Wij spreken hier, eerbiedwaardige
Broeders, over velen onder katholieke
leken en - wat nog veel bedroevender
is - over een aantal priesters, die onder voorwendsel van liefde voor de
Kerk, zonder een degelijke kennis
van philosophie en theologie, maar
van vergiftigde leerstellingen doortrokken, geïndoctrineerd door leraren die de Kerk haten, zich schaamteloos aandienen als vernieuwers
van deze Kerk. In vermetelheid tot
één groep aaneengesloten tasten zij
de heiligste zaken aan in het werk
van Christus. Zij laten zelfs de Persoon van de Goddelijke Verlosser
niet ongemoeid en in vermetele
heiligschennis maken zij Hem
tot een gewoon mens zonder
meer.
Dat Wij zulke lieden - ofschoon zij het zelf vreemd vinden - als vijanden der Kerk beschouwen kan niemand met
recht verwonderlijk vinden,
indien men kennis neemt
van hun wijze van spreken
en van hun leerstellingen.
Men late hun bedoeling,
waarover het oordeel alleen aan God toekomt,
buiten
beschouwing.
Het is echter niet bezijden de waarheid als
iemand hun tot de allerverderfelijkste
vijanden van de Kerk rekent, want zoals Wij
reeds opmerkten, ageren zij niet van buiten af, maar binnen
de Kerk zelf beramen
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zij haar vernietiging: Het gevaar zit dus
als ‘t ware in de aderen en ingewanden.
Het onheil is daarom te erger naar mate
zij een intiemer begrip van de Kerk hebben. Men bedenke bovendien dat zij de
bijl niet hanteren tegen de takken en
twijgen, doch de wortel zelf aantasten,
namelijk het geloof zelf en de diepste
wortelvezels van dit geloof. Als de wortel der onsterfelijkheid is doorgehakt
laten zij de kiemen van verderf heel
de boom zó doordringen, dat geen enkel deel van de katholieke leer nog onaangetast blijft. Zij houden hun handen
niet af van ook maar één enkele waarheid. Daarvoor gebruiken zij duizenden
nadeel veroorzakende streken; niets is
voor hen te sluw of te kwaadaardig. Zij
voegen rationalisme en katholicisme te
samen en dat zó geslepen, dat zij zelfs
iedereen als hij niet op zijn hoede is in
de dwaling meeslepen. En daar zij zo
vermetel zijn schrikken zij voor geen
enkele gevolgtrekking terug en verkondigen deze botweg met de grootste zelfverzekerdheid. Om de geesten nog des
te beter te kunnen misleiden komt daar
bovendien bij dat zij zeer actief optreden, vol belangstelling voor alle vormen
van wetenschap en bij hun streven naar
roem meestal een strenge levenswijze
betrachten. Wat tenslotte elke hoop op
genezing wegneemt: zij hebben door
hun wetenschap een gesteltenis aangekweekt waarin zij alle gezag verachten,
geen enkele beperking aanvaarden en
steunend op een bepaald soort vals geweten schrijven zij aan hun liefde voorde waarheid toe, wat in feite alleen toegeschreven kan worden aan hoogmoed
en halsstarrigheid.
Wij hebben nog hoop gehad dit
soort mensen tot inkeer te brengen; allereerst door met zachtheid te handelen
als met kinderen; daarna met strengheid; tenslotte, ofschoon met tegenzin,
door hen openlijk te berispen. Gij weet
echter, eerbiedwaardige Broeders, hoe
Wij dit tevergeefs hebben gedaan. Soms
hebben zij voor een korte tijd het hoofd
gebogen, maar zij staken het spoedig
weer trotser omhoog. Als het nu nog
ging om een enkele zaak, hadden Wij
kunnen doen alsof Wij niets zagen.
Maar de veiligheid van het katholicisme
is hier aan de orde. Daarom moet het
stilzwijgen, dat bij voortduring misdadig zou zijn, noodzakelijk worden ver-
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broken om deze kwaadaardige lieden
aan heel de Kerk te tonen in hun ware
gedaante.
Daar het nu tot de zeer geslepen tactiek van de modernisten behoort om
hun stellingen niet op de gebruikelijke
manier voor te dragen in een ordelijk
geheel, maar los van elkaar alsof ze met
elkaar niets hadden uit te staan, alsof ze
nog naar vastere formuleringen zochten, terwijl ze in tegendeel, eerbiedwaardige Broeders, vaststaan en onwrikbaar,
is het van belang dat Wij hier vooreerst die leerstellingen samenvatten;
dat wij vervolgens wijzen op hun onderling verband en tenslotte de middelen voorschrijven om deze afschuwelijke dwaling te overwinnen. (Wij nemen
de gebruikelijke en juiste benaming van
“Modernist” hier over).
Modernisme en wijsgeer
Om echter in deze ingewikkelde zaak orde te scheppen moeten Wij
voor alles vaststellen dat ieder modernist als ‘t ware meervoudig is en meerdere personen in één vertegenwoordigt:
Hij treedt op als ﬁlosoof, gelovige, theoloog, historicus, criticus, geloofsverdediger, hervormer. Het is noodzakelijk deze
apart te onderscheiden wil men hun systeem goed leren kennen en de veronderstellingen en gevolgtrekkingen van
hen doorzien:
Beginnen Wij bij de wijsbegeerte:
Het fundament van de godsdienst-wijsbegeerte leggen de modernisten in het
zo genaamde “Agnosticisme”. Krachtens
deze leer is het menselijk verstand helemaal begrensd door verschijnselen,
d.w.z. door klaarblijkelijke dingen en
alleen in de gedaante waarin ze zich aan
het verstand voordoen. De rede heeft
noch het recht noch het vermogen om
de grenzen daarvan te overschrijden.
Daarom kan het verstand niet opstijgen
tot God en zijn bestaan niet aantonen
en door het waargenomene kennen.
Hieruit leidt men af dat God nooit als
zodanig voorwerp van wetenschap kan
zijn; geschiedkundig gezien kan God
geen historische persoon zijn, geen onderwerp van geschiedenis.
Na deze vooropstelling kan iedereen
gemakkelijk zien wat er nog overblijft
van de natuurlijke Godsleer, van de geloofsmotieven, van de uiterlijke Openbaring. Dit alles wordt door de moder-

nisten heel en al ter zijde geschoven en
overgelaten aan het intellectualisme:
een, naar men zegt, belachelijk stelsel,
een systeem dat al lang dood is. Zij worden in het geheel niet weerhouden door
het feit dat de enormiteiten van deze
dwalingen zo scherp mogelijk door de
Kerk veroordeeld zijn. Het Vaticaans
Concilie deed dit met de uitspraak: “Indien iemand zegt, dat de ene en ware
God, onze Schepper en Heer, uit het geschapene met het natuurlijk licht van
het menselijk verstand niet met zekerheid gekend kan worden, hij zij in de
ban”4. Eveneens: “Indien iemand zegt
dat het niet mogelijk is of van geen nut,
dat de mens door goddelijke openbaring over God en de Hem te brengen
eredienst wordt onderricht, hij zij in de
ban”5. En ten slotte: “Als iemand zegt
dat de goddelijke openbaring door uiterlijke tekenen niet geloofwaardig kan
worden gemaakt, en dat derhalve alleen
door een individuele ervaring of persoonlijke inspiratie de mensen tot het
geloof bewogen moeten worden, hij zij
in de ban”6.
Op grond van welke reden de modernisten van uit het agnosticisme, dat
alleen bestaat uit “niet weten” overgaan
tot een wetenschappelijk en historisch
atheïsme, dat alleen berust op ontkenning - hoe men derhalve, juist redenerend, uit “niet-weten” of God in de geschiedenis der mensheid al of niet heeft
ingegrepen - niettemin diezelfde geschiedenis wil verklaren met algehele
uitschakeling van God, alsof Hij in feite
niet heeft ingegrepen, moet ieder die het
kan maar zien te begrijpen. Toch staat
het voor hen onomstotelijk vast dat de
wetenschap, zoals ook de geschiedenis,
Godloos moet zijn. Binnen hun grenzen kan er alleen maar plaats zijn voor
“verschijnselen”; God en al wat goddelijk is zijn er totaal uit verbannen. Wij
zullen aanstonds zien wat men in deze
uiterst onzinnige leer moet denken van
de allerheiligste Persoon van Christus,
van de geheimenissen van zijn leven
en dood, van zijn verrijzenis en hemelvaart.
Immanentie
In de leer der modernisten moet
dit agnosticisme uitsluitend als een negatief deel gezien worden. Het positief
deel bestaat naar hun zeggen in een “als
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immanentie”. Om van het negatieve tot
het positieve deel te komen gaan zij als
volgt te werk.
De godsdienst, hetzij natuurlijk of
bovennatuurlijk, of welk feit dan ook,
moet een of andere verklaring toelaten.
Men zoekt echter tevergeefs naar een
verklaring buiten de mens, als met ter
zijde stellen van de natuurlijke theologie de toegang tot de Openbaring gesloten is vanwege het verwerpen van de
geloofwaardigheidargumenten en ook
elke uiterlijke openbaring wordt afgewezen. Een verklaring moet dus in de
mens zelf gezocht worden. En aangezien de godsdienst een zekere vorm van
leven is, dient men deze uitsluitend te
zoeken in het leven van de mens zelf.
Met dit beginsel heeft men het beginsel
van de “godsdienstige immanentie”.
De eerste drijfveer van elk levensverschijnsel en ook, zoals gezegd is, van de
godsdienst, dient men te zoeken in een
zekere behoefte of drang. Het eerste beginsel is te vinden - als wij in meer strikte
zin over het leven spreken - in een zekere beweging des harten, die “aanvoelen”
(sensus) wordt genoemd. Omdat God
het voorwerp is van de godsdienst moeten wij dus wel aannemen, dat het geloof, de aanvang en het fundament van
elke godsdienst, gezocht moet worden
in een bepaald innerlijk “aanvoelen” dat
ontstaat uit een behoefte aan het goddelijke. Deze “behoefte” aan het goddelijke kan evenwel niet behoren tot het gebied van het bewustzijn. Die behoefte
wordt immers uitsluitend ervaren in bepaalde, passende en samengestelde gevallen. Aanvankelijk ligt deze behoefte
verborgen beneden de grens van het bewustzijn, of, om de moderne wijsgerige
benaming te gebruiken, in het onderbewustzijn. Daar ligt ook de wortel ervan
verborgen en blijft onopgemerkt
Behoefte aan het goddelijke
Nu kan men vragen: hoe wordt
deze behoefte aan het goddelijke dat
de mens in zich ervaart uiteindelijk tot
Godsdienst? Hierop geven de modernisten het volgend antwoord: De wetenschap en de geschiedenis hebben een
tweevoudige beperking: De ene grens
ligt buiten de mens. Zij wordt gevormd
door de waarneembare wereld; de andere grens is innerlijk: het bewustzijn.

Als deze grenzen eenmaal bereikt zijn
kan men niet meer verder. Men staat
dan voor het “onkenbare”. Geconfronteerd met dit “onkenbare”, of dit nu
buiten de mens ligt en uitgaat boven de
waarneembare natuur, ofwel verborgen
ligt in zijn onderbewustzijn, dáár is het
waar men aan het punt komt waar de
behoefte aan Godsdienst naar boven
komt. Dit gebeurt zonder een voorafgaand verstandelijk oordeel, zoals het
“ﬁdeisme” leert. Dit “aanvoelen” omvat
in zich zowel de goddelijke realiteit als
voorwerp, alsook de diepste en innerlijke oorzaak van de mens. Dit nu bewerkt
in zekere zin een band tussen de mens
en God. Hier hebben we dit “aanvoelen” dat door de modernisten “geloof”
wordt genoemd. Voor hen is dit het beginsel van godsdienst.
Maar aldus ﬁlosoferend, of beter gezegd raaskallend, zijn zij nog niet aan
het einde.
Want onder dit “aanvoelen” verstaan
de modernisten niet alleen het “geloof”.
Met dit geloof en in dit geloof, zoals zij
het dan opvatten, houden zij bovendien
vast, dat daarin ook de “openbaring”
ligt opgesloten. Wat zou men inderdaad nog meer voor een “openbaring”
kunnen wensen? Noemen we het godsdienstig “aanvoelen”, dat in het bewustzijn naar boven komt niet in bepaalde
zin “openbaring” of tenminste het begin daarvan? Zou men dit opkomend
godsdienstig “aanvoelen” - al is het
vaag - zelf niet als een openbaring van
God aan de mensen kunnen beschouwen? De modernisten stellen het nu
verder zo: daar God zowel de oorzaak
als het voorwerp is van het geloof, is
deze openbaring omtrent God ook van
God afkomstig. De openbaring heeft
God zowel als de zich openbarende als
de geopenbaarde tot inhoud. Vandaar,
eerbiedwaardige Broeders, het absurde van de stelling der modernisten, dat
elke godsdienst van verschillend standpunt bezien zowel natuurlijk als bovennatuurlijk genoemd moet worden. Daar
vandaan de verwisselbare betekenis van
bewustzijn en openbaring. Beide woorden zijn synoniem en kunnen dus hetzelfde betekenen. Vandaar ook dat het
“godsdienstig-bewustzijn” als algemene
wet gegeven heel en al samenvalt met
de openbaring, waaraan alles moet wor-

den ondergeschikt gemaakt, zowel het
hoogste kerkelijk gezag, het leergezag,
als de regeling van de eredienst en de
kerkelijke tucht.
Onkenbaar
Doch bij deze gedachtegang waaruit - naar modernistische opvatting - geloof en openbaring voortvloeien, moeten wij een belangrijk punt niet uit het
oog verliezen. Het is van groot belang
om de historisch-kritische gevolgtrekkingen, die zij daaruit trekken, te voorschijn te halen.
Het “onkenbare”, waarover zij spreken, doet zich aan het geloof niet voor
als een losstaand of apart gegeven, in tegendeel: als innig samenhangend met
een verschijnsel, dat ofschoon behorend tot het gebied van wetenschap en
geschiedenis, toch in bepaald opzicht
buiten dit gebied valt. Dat verschijnsel
kan van natuurlijke aard zijn en iets verborgens in zich hebben. Het kan ook
wel een bijzonder mens zijn, wiens buitengewone aanleg, daden en woorden
niet te verenigen zijn met de gewone
wetten der geschiedenis. Het geloof nu,
opgeroepen door het “onkenbare” en
verbonden met dat “verschijnsel” doordrenkt het in zekere mate met zijn eigen leven. Hieruit vloeien twee dingen
voort: vooreerst een zekere “gedaanteverandering” van het “verschijnsel”, dat
namelijk door een verhefﬁng boven zijn
ware aard geschikt wordt gemaakt om
drager of subject te zijn van een goddelijke vorm. Deze wordt door het geloof aangebracht in het “verschijnsel”.
Op de tweede plaats - zo mag men het
wel noemen - treedt een bepaalde “vervorming” van hetzelfde verschijnsel op.
Dat komt omdat het geloof aan het verschijnsel, ontdaan van plaatselijke en
tijdelijke bijkomstigheden, daaraan iets
toevoegt, wat er in wezen niet bijhoort.
Dit heeft in het bijzonder plaats als het
gaat over verschijnselen uit het verleden en dit te meer naarmate zij dieper
in het verleden liggen. Dit tweevoudig
gebeuren wordt door de modernisten
uitgedrukt in twee nieuwe wetmatigheden. Met de eerste wet, welke het agnosticisme reeds bracht, vormen deze twee
nieuwe wetten samen de grondslag van
de geschiedkundige kritiek. Ter verduidelijking hier een voorbeeld, wij nemen daarvoor de Persoon van Christus.
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heiligschennis! En toch, eerbiedwaardige Broeders, zijn dit niet alleen vermetele uitingen van ongelovigen; Katholieken, zelfs meerdere priesters, hebben dit
openlijk verkondigd. En zij verbeelden
zich nog dat zij met deze waanzin vernieuwers zijn van de Kerk. Het gaat hier
niet meer om een oude dwaling, welke de bovennatuurlijke verhefﬁng van
de mens als een zeker hem toekomend
recht beschouwde. Hier is men veel verder gegaan: zij beweren dat onze allerheiligste godsdienst in de mens Christus, zoals ook bij ons, spontaan en van
nature is opgekomen. Er bestaat zeker
niets dat meer geschikt is om elke bovennatuurlijke orde weg te vagen. Daarom heeft het Vaticaans Concilie met het
volste recht gesproken en vastgesteld:
“Indien iemand beweert dat de mens
door God niet verheven kan worden tot
een kennisoen volmaaktheid, welke zijn
natuur te boven gaat en hij door gestadige vooruitgang en inspanning tot volledig bezit van alle waarheid en goedheid kan komen en moet komen: hij zij
in de ban”7.

Wetenschap en geschiedenis, zeggen
de modernisten, ontdekken in de Persoon van Christus niets anders dan een
mens. Daarom moeten wij, overeenkomstig de eerste wet van het agnosticisme, uit geschiedkundig oogpunt alles uitschakelen wat op iets goddelijks
zou wijzen. Maar volgens de tweede wet
is de Persoon van Christus door het geloof van gedaante veranderd; men moet
deze Persoon dus ontdoen van alles wat
boven zijn historische werkelijkheid
uitgaat. Door een derde wet is de Persoon van Christus enigszins vervormd
door het geloof. Wij moeten derhalve
van zijn Persoon alle woorden en daden losmaken; in één woord alles, wat
niet overeenstemt met zijn aanleg, staat,
opvoeding, omstandigheden van tijd
en plaats. Dat is wel een heel vreemde
vorm van redeneren, maar zo is nu eenmaal de modernistische “kritiek”.
“Godsdienstig aanvoelen”
Het “godsdienstig aanvoelen” dat
door de “vitale immanentie” uit de
schuilhoeken van het onderbewustzijn te voorschijn komt is de kiem van
elke godsdienst en tevens de reden van
alles wat ooit in welke godsdienst dan
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ook geweest is of later zijn zal. Dit “aanvoelen” was aanvankelijk nog vrij vaag
en vormeloos. Geleidelijk aan en beïnvloed door dat geheimzinnig beginsel
waaruit het voortkwam, is het tot verdere ontwikkeling gekomen, samen met
de vooruitgang van het menselijk leven,
waarvan het, zoals gezegd, een zeker
vormgevend beginsel is.
Hier hebben wij dus de oorsprong
van elke godsdienst, of hij nu bovennatuurlijk is of niet. Alle godsdiensten zijn
immers slechts pure ontplooiingen van
een “godsdienstig aanvoelen” (godsdienstige ervaring). Nu moet niemand
denken dat het katholicisme daarop een
uitzondering maakt. In tegendeel: daarmee is het precies zo gesteld als met de
andere godsdiensten: deze godsdienst is
immers opgekomen in het bewustzijn
van Christus, een man met uitzonderlijke begaafdheid, zoals er nooit een geweest is noch ooit gevonden zal worden:
en dat alles alleen door de ontplooiing
van de “vitale immanentie”.
Velen die dit horen zullen verbaasd
staan en met verbijstering kennis nemen
van deze ongehoorde en schandelijke

Denken en analyseren
Tot nu toe, eerbiedwaardige Broeders, hebben Wij nog geen aandacht
besteed aan het verstand. Ook dit heeft
echter, naar de leer der modernisten,
zijn aandeel in de geloofsdaad. Daarom
hierover enige opmerkingen.
In het reeds genoemde “aanvoelen”
(“ervaring”) zeggen zij - omdat het “aanvoelen” en geen kennis is - plaatst God
zich weliswaar tegenover de mens, maar
zo vaag en zozeer vermengd, dat Hij door
het gelovig subject nauwelijks of niet
wordt opgemerkt. Het is dus noodzakelijk dat dit zelfde aanvoelen door een
of ander licht verhelderd wordt, waarin
God dan duidelijker te voorschijn komt
en beter onderscheiden wordt. Dit nu
behoort tot het gebied van het verstand,
welks taak het is te denken en te analyseren. Door het verstand vat de mens
zijn levensverschijnselen eerst in begrippen samen. Daarna drukt hij deze begrippen in woorden uit. Vandaar de bekende uitspraak der modernisten: “De
godsdienstige mens moet het geloof in
zijn denken omzetten”.
De geest neigt zich behulpzaam
naar dit “aanvoelen” en gaat daar te
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werk als een schilder die in een dof geworden schilderij de lijnen naspeurt en
scherper naar voren haalt. Op ongeveer
deze wijze legt een modernistisch geleerde deze zaak uit. Bij deze bezigheid
gaat het verstand op tweevoudige wijze
te werk. Eerst wordt, door een natuurlijke en spontane denkact, een zaak op
een eenvoudige en populaire wijze uitgedrukt. Daarna graaft het verstand dieper, of, zoals zij zeggen: door zijn denken te verﬁjnen en het overdachte in
weloverwogen zinnen te formuleren,
drukt het verstand zich nu nauwkeuriger uit. Dit dieper denken is wel afgeleid uit het eerste eenvoudige denken,
maar het is nauwkeuriger en scherper.
Als deze secundaire gedachten uiteindelijk door het hoogste leergezag der Kerk
worden erkend, dan is een dogma tot
stand gekomen.
Oorsprong van het dogma
In de leer der modernisten is men
hier bij een der hoofdpunten terechtgekomen: de oorsprong en het wezen
van het dogma zelf. De oorsprong van
het dogma ligt immers volgens hen in
die aanvankelijk eenvoudige uitdrukkingen, die in zekere zin noodzakelijk
zijn voor het geloof. Want wil men kunnen spreken van een openbaring dan is
een duidelijke kennis van God in het
bewustzijn noodzakelijk. Een dogma
zelf schijnen zij echter te zoeken in de
secundaire, de uitgedachte formuleringen.
Om het wezen van het dogma te
vatten moet men allereerst nagaan welke betrekking bestaat tussen godsdienstige formuleringen en het godsdienstig
“aanvoelen” door de ziel. Men zal dit
gemakkelijk inzien als men overtuigd
is dat het doel van die godsdienstige
formules van deze soort niets anders is
dan de gelovige het middel te verschaffen waarmee hij zich rekenschap geeft
van zijn geloof. Wat hun betrekking tot
het geloof aangaat zijn het geen volledige kenmerken van het geloofsvoorwerp.
Zij worden meestal symbolen genoemd.
Wat de gelovige betreft zijn ze (de dogma’s) louter hulpmiddelen.
Betreffende deze hulpmiddelen kan
verstandelijk op geen enkele wijze worden aangetoond dat zij absolute waarheid bevatten. Als symbolen zijn het

immers alleen maar afbeeldingen van
de waarheid en moeten derhalve aangepast zijn aan het godsdienstig “aanvoelen” (“ervaren”) in zover dit betrekking
heeft op de mens. Als instrumenten zijn
de dogma’s voertuigen van de waarheid
en moeten dus ook aangepast zijn aan
de mens waar deze betrokken is bij het
godsdienstig “aanvoelen”.
Het voorwerp echter van het godsdienstig “aanvoelen” heeft, het absolute bevattende, een onbeperkt aantal aspecten, waarvan nu eens dit, dan weer
een ander op de voorgrond kan treden.
Evenzo kan de gelovige mens telkens in
andere omstandigheden geraken. Daarom moeten ook de formules, die wij
dogma’s noemen, aan deze wisselvalligheid onderworpen zijn en derhalve ook
vatbaar zijn voor verandering. Zodoende ligt de weg open voor de innerlijke
evolutie van het dogma.
Dit is waarlijk een eindeloze opeenhoping van drogredenen, die elke godsdienst aantast en ten gronde richt!
Dogma en evolutie
Dat het dogma niet alleen een evolutie kan doormaken en veranderlijk is,
doch dat zulks ook moet gebeuren, dit
is een stelling die de modernisten uitdrukkelijk vasthouden. Het is de consequentie van hun leer. Tot hun voornaamste stellingen behoort immers
wat zij aﬂeiden uit het beginsel van de
“vitale immanentie”. De godsdienstige
formules moeten, willen zij werkelijk
godsdienstig zijn en niet alleen verstandelijke verzinsels ook werkelijk levend
zijn en deelnemen aan het leven van het
godsdienstig “aanvoelen”. Men moet dit
niet zo verstaan als zouden deze formules - vooral als ze zuiver imaginair zijn speciaal voor het godsdienstig “aanvoelen” zijn uitgedacht. Hun oorsprong,
aantal en kwaliteit doen weinig ter zake.
Het moet echter zó zijn dat het “godsdienstig aanvoelen” deze formules, desnoods enigszins gewijzigd, in zijn “levenssfeer” betrekt. Anders gezegd: het is
noodzakelijk dat de oorspronkelijke formulering door het hart wordt aanvaard
en bevestigd. Onder leiding van het
hart moet ook het werk verricht worden
waardoor de secundaire of doordachte
redeneringen tot stand komen. Vandaar
dat deze formules, willen zij vitaal zijn,

aan de gelovigen moeten zijn aangepast
en dat ook moeten blijven. Als derhalve om een of andere reden deze aanpassing ophoudt, dan verliezen de formules hun aanvankelijke betekenis en
moeten dus veranderd worden.
Daar nu de kracht en het lot van de
dogmatische formules zo onstandvastig zijn, is het niet verwonderlijk dat zij
voor de modernisten zozeer een voorwerp vormen van spot en minachting.
Zij spreken daarentegen over niets anders en met meer lof dan over het
“godsdienstig aanvoelen” en godsdienstig leven. Vandaar ook dat zij de Kerk
de grofste verwijten maken alsof deze
de verkeerde weg heeft ingeslagen, dat
zij de godsdienstige en zedelijke kracht
allerminst onderscheidt van de innerlijke betekenis der formuleringen en door
koppig vast te houden aan zinledig geworden formules de oorzaak is dat de
godsdienst zelf te gronde gaat.
Het zijn “blinden” en ook “leiders
van blinden”, die opgeblazen van hoogmoed in naam van de wetenschap zoveel dwaasheden uitkramen dat zij het
eeuwig begrip der waarheid en de zuivere zin van godsdienstigheid vervalsen.
Met hun zelfbedachte vinding, “waarmee zij met hun verzinsel en met een
blinde begeerte naar nieuwigheden de
waarheid niet zoeken waar deze te vinden is, verachten zij de heilige en apostolische tradities en komen met onzinnige, nietswaardige, onzekere, en niet
door de Kerk aanvaarde leerstellingen
aandragen. En deze verdwaasde lieden
menen dan op de waarheid te steunen
met hun stelsel en dat de waarheid door
hen in stand wordt gehouden”8.
Modernist als ﬁlosoof
Tot zover, eerbiedwaardige Broeders,
de modernist als ﬁlosoof. Als iemand
weten wil, nu Wij de gelovige modernist gaan beschouwen, hoe deze bij de
modernisten onderscheiden is van de
ﬁlosoof, moet hij het volgende niet uit
het oog verliezen. Ofschoon de wijsgeer
de realiteit van het goddelijke als voorwerp aanvaardt, zoekt hij toch de werkelijkheid van het goddelijke uitsluitend in de ziel van de gelovige als object
van zijn “aanvoelen” en “aanvaarden”.
Dit reikt dus niet verder dan het gebied der verschijnselen. Of dit godde-
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lijke nu ook buiten de waarneming en
aanvaarding bestaat, daarvan heeft hij
als wijsgeer geen weet en daaraan gaat
hij voorbij. Bij de modernist als gelovige is daarentegen de overtuiging aanwezig dat de realiteit van het goddelijke op
zich bestaat en niet heel en al afhangt
van de gelovige. Als men vraagt waarop de zekerheid van de gelovige uiteindelijk steunt, krijgt men ten antwoord:
In de privé-ervaring van ieder mens afzonderlijk. Met dit antwoord wijken zij
wel af van de opvatting der rationalisten, maar komen overeen met de zienswijzen van protestanten en met die van
pseudo-mystici. Zij stellen de zaak aldus voor: In het godsdienstig aanvaarden moet men een zekere intuïtie van
het hart zien. Hierdoor komt de mens
in onmiddellijk contact met de godde-

lijke realiteit en put daaruit zo’n sterke overtuiging omtrent het bestaan van
God en Gods werking in en buiten de
mens, dat hij elke overtuiging welke van
de kant der wetenschap zou kunnen komen heel ver achter zich laat. Zij nemen
dus een echte ervaring aan en wel een
zodanige dat zij elke verstandelijke ervaring overtreft. Als iemand dit afwijst zoals de rationalisten doen - dan wordt
als reden daarvoor opgegeven dat men
zich niet wil schikken naar de zedelijke
omstandigheden die voor het opdoen
van de ervaring noodzakelijk zijn. Deze
ervaring maakt iemand tot een waar gelovige zodra die ervaring is opgedaan.
Hoever verwijderd staan wij hier van de
katholieke leer! Wij hebben reeds gezien dat deze verzinsels door het Vaticaans Concilie veroordeeld werden.
Dit eenmaal vastgesteld, samen met
de reeds gesignaleerde dwalingen, gaan
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Wij nu zeggen hoe door dit alles de weg
naar het atheïsme open ligt. Het is evenwel goed al aanstonds te bedenken dat
uit deze ervaringsleer samen met die van
het symbolisme volgt, dat elke godsdienst, het heidendom helemaal niet
uitgezonderd, waar moet zijn. Vindt
men zulke ervaringen immers niet in
elke godsdienst? Meerderen nemen dit
aan. Met welk recht kunnen de modernisten de waarheid van een ervaring afwijzen, die een islamiet beweert te hebben en hoe kunnen zij de echte ervaring
alleen opeisen voor katholieken? In feite
geven de modernisten dit dan ook toe.
Sommigen doen dat in vage bewoordingen. Anderen zeggen heel duidelijk dat
alle godsdiensten waar zijn. Het spreekt
vanzelf dat zij vanuit hun standpunt niet
anders kunnen denken. Welke gods-

dienst zouden zij immers vals kunnen
noemen die toch volgens hun stelling
uit hetzelfde beginsel stamt? Dat zou
slechts mogelijk zijn als het “godsdienstig aanvoelen” vals zou blijken te zijn
ofwel doordat de door het verstand geformuleerde uitspraak foutief zou zijn.
Welnu: het “godsdienstig aanvoelen” is
altijd een en hetzelfde, ofschoon misschien hier en daar wat onvolmaakter.
Opdat de door het verstand opgestelde
formulering juist is, is het voldoende
dat zij is aangepast aan het godsdienstig
aanvoelen en ook aan de gelovige, wat
er ook zij van diens verstandelijke aanleg en kunnen. Op zijn hoogst zouden
de modernisten bij de tegenstrijdigheden der religies kunnen zeggen, dat het
katholicisme, omdat het levenskrachtiger is, meer waarheid bevat. Zo ook dat
het waardiger is de naam van christelijk
te dragen omdat het vollediger beantwoordt aan zijn oorsprong.

Niemand zal betwisten dat deze
conclusies getrokken kunnen worden
uit de gegeven premissen. Het meest
verbazingwekkende is echter dat er katholieken en zelfs priesters gevonden
worden die, naar we graag aannemen,
deze ongerijmdheden wel afwijzen,
doch er niettemin naar handelen en ze
onderschrijven. Zij zijn immers zo vol
lof voor de leraars van dergelijke dwalingen en bewijzen hun openlijk zoveel
eer dat men gemakkelijk tot het inzicht
moet komen dat het niet zozeer de bedoeling is om die mensen te eren - wat
zij misschien wel hier en daar verdienen
-, doch dat zij veeleer de dwalingen zelf
aanhangen. Zij verkondigen die immers
openlijk en trachten ze met alle kracht
te verspreiden.
Traditie
Er is bovendien in deze leer nog iets
dat heel en al in strijd is met de katholieke waarheid. Het ervaringsbeginsel
wordt overgedragen op de traditie, die
door de Kerk tot vandaag toe wordt vastgehouden en nu totaal vernietigd wordt.
Want de modernisten verstaan de traditie als een mededeling aan anderen van
hun oorspronkelijke ervaring, opgedaan
door de prediking met behulp van verstandelijke formules. Daarom, schrijven zij, naar hun zeggen, aan deze formuleringen, behalve de voorstellende
kracht ook een suggestief vermogen toe
en dit enerzijds om bij een zwak geworden gelovige het godsdienstig “aanvoelen” weer op te wekken en de vroegere ervaring te hernieuwen en anderzijds
om ook bij iemand die nog niet gelooft
het godsdienstig “aanvoelen” eerst op te
wekken en daarna de “ervaring” te laten
ondervinden. Zo wordt de religieuze ervaring onder de volken wijd en breed
verspreid, niet alleen onder de thans
levenden door de prediking, maar ook
voor het nageslacht bewaard, doorgegeven door boeken, geschriften en woorden van het ene geslacht aan het andere. Deze overdracht van ervaring schiet
soms wortel en gaat dan groeien. Maar
ze veroudert ook wel en sterft dan aanstonds af. Wanneer ze wortel schiet is
dat voor de modernisten een argument
voor de waarheid. Waarheid en leven
zijn voor hen synoniem. Men is gerechtigd hier weer opnieuw uit af te leiden,
dat alle bestaande godsdiensten waar
zijn, anders zouden zij niet leven.
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Nu Wij zover gekomen zijn, eerbiedwaardige Broeders, hebben we meer
dan genoeg om goed te kunnen weten
welke verhouding de modernisten zien
tussen geloof en wetenschap. De geschiedenis sluiten zij in bij het begrip
wetenschap. Vastgesteld moet worden
dat de voorwerpen van wetenschap en
van geloof geheel los van elkaar staan.
Het geloof beoogt alleen wat de wetenschap voor zich als onkenbaar houdt.
Vandaar het verschil van betekenis van
beiden. De wetenschap houdt zich bezig met verschijnselen, waarbij voor het
geloof geen plaats is; het geloof daarentegen houdt zich bezig met het goddelijke, dat voor de wetenschap totaal ontoegankelijk is. Daaruit kan men dan
opmaken dat er tussen geloof en wetenschap nooit een botsing kan bestaan.
Want als ieder zijn eigen plaats bewaard
kunnen zij elkaar nooit ontmoeten en
elkaar dus ook nooit tegenspreken.
Filosoﬁe en geloof
Maakt men hier de opmerking dat
er in de zichtbare natuur dingen zijn die
ook tot het geloof behoren, zoals het
menselijk leven van Christus, dan zullen
zij dat ontkennen. Zij nemen wel aan
dat dit dingen zijn die tot de verschijnselen behoren. Maar doortrokken als zij
zijn door het geloofsleven en daardoor,
zoals reeds gezegd, van gedaante zijn
veranderd en vervormd, zijn ze onttrokken aan de zintuiglijk waarneembare
wereld en behoren ze tot het gebied van
het goddelijke. En als men verder vraagt
of Christus werkelijk wonderen gedaan
heeft, of Hij kennis heeft gehad van de
toekomst, of Hij waarlijk verrezen is en
ten hemels opgestegen, dan zal de agnostische wetenschap dat ontkennen.
Het geloof zal echter een bevestigend
antwoord geven. Dit heeft echter geen
strijd tussen beiden tot gevolg. Want de
een ontkent als wijsgeer, sprekend tot
wijsgeren, daar hij Christus alleen ziet
als een historische realiteit. De gelovige
echter zal het bevestigen als hij spreekt
tot gelovigen en het leven van Christus
beschouwt als opnieuw beleefd door en
in het geloof.
Men zou echter een grote vergissing
begaan indien men van mening was dat
geloof en wetenschap op geen enkele wijze van elkaar afhankelijk zouden
zijn. Wat de wetenschap betreft is dat

zo. Met het geloof is het evenwel anders
gesteld. Het is niet in één, maar in drievoudig opzicht ondergeschikt aan de wetenschap. Vooreerst moet men opmerken
dat in elk godsdienstig feit, de Goddelijke
realiteit waarvan de gelovige de bekende
ervaring heeft buiten beschouwing gelaten, al het overige, vooral de godsdienstige formuleringen, binnen het gebied der
verschijnselen valt en dus ook voorwerp
is van wetenschap. Als een gelovige dat
wenst kan hij de wereld verlaten, maar zolang hij in de wereld is zal hij, mét of tegen zijn zin, nooit kunnen ontkomen aan
de wetten, het toezicht en de oordelen van
de wetenschap. Als God verder, zoals gezegd, alleen het voorwerp is van het geloof moet dit wel worden toegegeven voor
de goddelijke realiteit, niet echter voor het
godsbegrip. Dit valt onder de wetenschap.
Het wijsgerig denken behandelt naar hun
zeggen in de logische orde ook het absolute en het gedachtelijke. De wijsbegeerte of wetenschap heeft dus het recht dat
Godsidee kenmatig te onderzoeken, leiding te geven bij verdere evolutie en het
te zuiveren van ingeslopen vreemde bijvoegsels.
Vandaar de modernistische uitspraak: “De godsdienstige ontwikkeling
moet zowel aan de zedelijke als aan de
verstande¬lijke aangepast zijn”. Dit betekent - aldus een van hun leiders - dat het
godsdienstige onderworpen is aan het
verstandelijke. Daar komt tenslotte nog
bij dat de mens geen innerlijke dualiteit
heeft. Daarom ondervindt de gelovige een
innerlijke drang om geloof en wetenschap
met elkaar zodanig in overeenstemming
te brengen, dat het geloof niet afwijkt van
het door de wetenschap algemeen aanvaarde wereldbeeld. Hieruit volgt dan dat
de wetenschap helemaal vrij staat van het
geloof, maar dat het geloof, ook al zegt
men dat het vrij is, toch aan deze wetenschap onderworpen is.

in vroomheid en nederigheid te vereren”9.
De modernisten draaien de rollen
helemaal om. Daarom is op hen van
toepassing wat onze andere voorganger, Gregorius IX, over sommige theologen van zijn tijd schreef: “Men vindt er
onder u, die gedreven door hoogmoed
opgeblazen, de grenzen door de Vaders gesteld met profane nieuwigheid
trachten te verleggen. Het begrip van de
H.Schrift ... schikken zij (naar een wijsgerige leerstelling met vertoon van een
wetenschap die niet dienstig is voor de
toehoorders .... Door verschillende en
valse opvattingen misleid keren zij alles om en willen de koningin dienstbaar maken aan de dienstmaagd”10.

Noten:
1. Hand. 20, 30
2.Titus 1, 10
3. 2 Tim.3, 13
4. Denz.1806
5. Denz.1807
6. Denz.1812
7. Denz. 1808
8. Denz.1617
9. Zie o.a. Denz.1656; oude uitg.1510
10. Denz. 442

Conclusie
Dit alles, eerbiedwaardige Broeders, is
helemaal in strijd met wat onze voorganger, Pius IX, geleerd heeft: “In alles wat de
godsdienst betreft komt het aan de wijsbegeerte niet toe te overheersen, maar
om te dienen; niet om voor te schrijven
wat men geloven moet, maar om met redelijke volgzaamheid te aanvaarden en
niet om de diepte van Gods geheimenissen te willen doorgronden, maar om deze
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100 Jaar veroordeling
modernisme
Pater C. de Beer

De Encycliek “Pascendi Dominici Gregis” (het weiden van de kudde
des Heren) van 8 september 1907, waarmee de H. Paus Pius X
de leerstellingen van de modernisten weerlegde, viert haar
honderdste verjaardag! Talrijke geschriften1 tonen aan dat deze encycliek niets aan betekenis verloren heeft, integendeel!

In de jaren 1950-60 waren er mensen die opriepen tot een “hervorming”
van de R.K. Kerk. Maar, goed beschouwd,
kan een hervorming slechts uitgaan van
sterke katholieke, voorbeeldige persoonlijkheden, van heiligen, zoals bijvoorbeeld Paus Pius X er een was, die
dankzij zijn wetenschap en vroomheid

de nu evenzo jubilerende dwaling van
het modernisme buiten spel trachtte te
zetten. Want hij voorzag dat deze dwaling de Kerk enorme schade – de schade
van godsdienstige onverschilligheid en
geloofsafval - zou berokkenen. Hetgeen
hij vreesde en waartegen hij al zijn pauselijke macht gebruikt heeft, kon weer

modernisme
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gaan gedijen onder druk van de zogenaamde “hervormers”, de progressisten
van het midden van de 20e eeuw. Hoever die “hervormers” het met hun “hervorming” gebracht hebben, leren ons de
feiten.
Volgens Prof. van der Ploeg z.g. : “kon
het modernisme nu weer het hoofd opsteken, vooral door de aantrekkingskracht die van het ongeloof uitgaat.
Bovendien heeft het modernisme een
praktijk in het godsdienstige leven doen
ontstaan, die heel wat gemakkelijker is
dan het onderhouden van de Tien Geboden en de leer van de Kerk.”
Paus Pius X bewaakte met de grootste zorg, als opperherder van de Kerk,
het hem toevertrouwde overgeleverde
geloofsgoed tegen profane nieuwigheden en tegenspraak, die zich onder de
valse naam van wetenschap aandienden. Steeds immers werden op aanstoken van de vijand van het menselijk geslacht mensen gevonden “die verkeerde
dingen leren” (Hand. 20, 30), “holle
praters en verleiders”(Tit. 1,10), “zulke
mensen, die anderen misleidend, zelf in
dwaling blijven” (2 Tim. 3,13).
Het gevaar van de modernisten was
des te groter, daar zij al in de tijd van
Pius X niet als openlijke vijanden optraden, maar zich in de Kerk zelf ophielden. Vele clerici en katholieke leken traden onder voorwendsel van liefde voor
de Kerk op. Met een zelfverzekerdheid
dienden zij zich als vernieuwers van de
Kerk aan, zonder een degelijke kennis
van ﬁlosoﬁe en theologie, maar wel geinfecteerd met vergiftigde, kerkvijandige
ideeën. Onder de aantrekkelijke schijn
van wetenschap schaadden zij het geloof door de onmogelijke verbinding
van rationalisme en katholicisme, zodat bijvoorbeeld van Onze Heer Jezus
Christus niet meer overbleef dan nog
maar een gewone mens.
Zij gingen strategisch te werk door
hun stellingen niet systematisch geordend en in een geheel voor te stellen,
maar los van elkaar, alsof er geen samenhang is, alsof ze nog naar vastere
formuleringen zochten, op zoek naar de
waarheid, terwijl ze in tegendeel wisten
wat ze wilden en bedoelden.
“Pascendi” ontleedt dit systeem
door in de modernist te onderscheiden:
1. de ﬁlosoof, 2. de gelovige, 3. de theoloog, enz. … Beperken we ons tot deze
drie punten.

Informatieblad Nr. 228 oktober 2007

12-09-2007 13:56:43

100 Jaar veroordeling modernisme
1. De ﬁlosoof
We zien in de modernist als ﬁlosoof
het totale subjectivisme.
Hij ontkent de vaardigheid van de
mens God te kennen door Zijn schepselen en ook ontkent hij de Openbaring
die van God tot de mens komt. Zijn ﬁlosoﬁe is dat het menselijk verstand slechts
in staat is dat te kennen wat zichtbaar
is. God is onzichtbaar, dus kan het verstand niet opstijgen tot God en Zijn bestaan (agnosticisme). Hieruit leidt hij
af dat God nooit als zodanig voorwerp
van een wetenschap kan zijn, die zich
bezighoudt met begrijpelijke en bewijsbare feiten. Het denken over God degradeert hij tot “onwetenschappelijk”, fantastisch.
Hij concludeert verder dat God niet
als historische persoon een rol kan spelen in de mensengeschiedenis. Dus het
is gedaan met de positieve Openbaring
door God. Het openbaringsgeloof van
de Kerk is voor hem als “denkproduct”
allang achterhaald, en hij trekt er zich
helemaal niets van aan, dat dit soort
dwalingen allang door de Kerk veroordeeld zijn.
Het is hoogst merkwaardig dat de
modernisten enerzijds zeggen dat men
niet weet of God in de wereldgeschiedenis ingegrepen heeft, en anderzijds houden zij zich aan het principe vast dat
men ervan moet uitgaan, dat God daadwerkelijk niet ingegrepen heeft.
En hoe kunnen zij het verschijnsel
godsdienst verklaren?
De oplossing ligt in het gevoel als
godsopenbaring in iedere mens afzonderlijk. Zij noemen dat :
“het levendige bewustzijn van God
in iedere mens” (vitale immanentie),
gezien de godsdienst een zekere vorm
van leven is, dient men deze uitsluitend
te zoeken in het leven en de ondervinding van de mens zelf.
De drijfveer van de godsdienst dient
men te zoeken in een zekere behoefte
of drang. De menselijke wetenschap en
de zin van de geschiedenis hebben hun
grenzen, buiten welke men niets weet
of kan zeggen. Het kader, binnen welk
zich het menselijk denken beweegt, is
de zichtbare en ervaarbare wereld, anderzijds het eigen menselijk bewustzijn. Buiten dit kader ligt het gebied
van het onkenbare, waarover men geen
betrouwbare uitspraken kan doen. De
confrontatie hiermee wekt in het religi-

eus gestemde gemoed van de mens de
behoefte aan het goddelijke, die eerst in
het onderbewustzijn ligt, totdat ze door
gunstige situaties gewekt en opgemerkt
wordt. Het begin is dus een onbepaalde
beweging van het hart, die “aanvoelen”
wordt genoemd. Is dit als diep innerlijk gevoel m.b.t. God beleefd en ervaren, zo is het als “geloof” het begin en
de basis van iedere religie. En hier is de
“openbaring”, die als religieus gevoel in
het bewustzijn opkomt.
Het verstand moet verhelderend
werken; het heeft als taak te denken en
te analyseren. Door het verstand vat de
mens zijn levensverschijnselen eerst in
begrippen samen. Daarna drukt hij deze
begrippen in woorden uit. Vandaar de
bekende uitspraak van de modernisten
: “De godsdienstige mens moet het geloof in zijn denken omzetten”.
Het verstand met zijn denken “kijkt”
naar dit “aanvoelen”. Dan werkt het
eraan als een kunstschilder die de lijnen scherper naar voren haalt, en tracht
het overdachte in wel overwogen zinnen te formuleren. Als deze gerijpte gedachten uiteindelijk door het hoogste
leergezag van de Kerk worden erkend,
dan is een dogma tot stand gekomen.
Het doel van een dogma is niets anders
dan de gelovige een hulpmiddel te verschaffen waarmee hij zich rekenschap
geeft van zijn geloof. Het is louter symbool, waarvan verstandelijk op geen enkele wijze kan worden aangetoond dat
het absolute waarheid bevat. Het dogma moet aangepast zijn aan het godsdienstig “aanvoelen” van de mens, en
dus vatbaar zijn voor verandering (evolutie). Vandaar ook dat de modernisten
de Kerk verwijten star te zijn, omdat ze
geen onderscheid maakt tussen de formuleringen van de dogma’s en hun eigenlijke innerlijke religieuze en morele
inhoud.
Iedere religie is voor de modernisten tegelijk natuurlijk en bovennatuurlijk. Men denkt zich zijn god uit. Deze
subjectieve norm staat boven alles, zelfs
boven het kerkelijk leergezag.
2. De gelovige
De modernist maakt verschil tussen
geloven als ﬁlosoof en geloven als gelovige.
Ofschoon hij als ﬁlosoof de realiteit
van het goddelijke als voorwerp aanvaardt, zoekt hij toch de werkelijkheid

van het goddelijke uitsluitend in de ziel
van de gelovige als object van zijn “aanvoelen” en “aanvaarden”. Of dit goddelijke nu ook buiten de waarneming en
aanvaarding bestaat, daarvan heeft hij
als wijsgeer geen weet.
Voor de modernist als gelovige staat
het doorgaans vast dat de realiteit van
het goddelijke op zich bestaat en niet
heel en al afhangt van het gevoel en het
bewustzijn van de gelovige. Zo beziet
een en dezelfde persoon het goddelijke
op twee verschillende manieren.
De zekerheid van de gelovige steunt
natuurlijk weer op de eigen, persoonlijke ervaring. Daarmee wordt het eigen gevoel, de eigen ervaring en het
eigen oordeel tot maatstaf voor een
uitspraak over God. Hierin wijkt hij af
van de opvatting van de rationalisten,
maar komt overeen met de zienswijzen
van protestanten en met die van pseudo-mystici. In het religieuze gevoel ligt
een soort intuïtie van het hart. Hierdoor
komt de mens in onmiddellijk contact
met de goddelijke realiteit en put daaruit zo’n sterke overtuiging omtrent het
bestaan van God en Gods werking in en
buiten de mens, zoals geen wetenschap
kan geven.
Alle religies zijn op hun manier
waar en gelijkwaardig. Op zijn hoogst
zouden de modernisten bij de tegenstrijdigheden van de religies kunnen
zeggen, dat het katholicisme, omdat het
levenskrachtiger is, meer waarheid bevat. Hiermee ligt de weg naar de religieuze onverschilligheid en zelfs het atheisme open.
Opgemerkt moet worden dat het
“aanvoelen” van zovele traditionele katholieken, zoals de ervaring ons geleerd
heeft, voor de modernisten echter niet
in tel is.
Het principe van de ervaring wordt
op de traditie toegepast, waardoor deze
gewoon vernietigd wordt. Traditie is een
soort doorgeven van een oorspronkelijke ervaring door de predikatie m.b.v.
verstandelijke formules, aan welke zij
behalve de voorstellende kracht ook
een suggestief vermogen toeschrijven,
en dit enerzijds om bij een zwak geworden gelovige het godsdienstig “aanvoelen” weer op te wekken en de vroegere
ervaring te hernieuwen en anderzijds
om ook bij iemand die nog niet gelooft
het godsdienstig “aanvoelen” eerst op te
wekken en daarna de “ervaring” te laten
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ondervinden. Zo wordt de religieuze ervaring onder de volken wijd en breed
verspreid, niet alleen onder de thans
levenden door de prediking, maar ook
voor het nageslacht bewaard, doorgegeven door boeken, geschriften en woorden. De overdracht van religieuze ervaring schiet soms wortel en gaat dan
groeien. Wanneer ze wortel schiet is
dat voor de modernisten een argument
voor de waarheid. Waarheid en leven
zijn voor hen synoniem.
Tussen geloof en weten bestaat bij
hen een wezenlijk verschil en een scherpe scheiding. Hiertussen kan nooit een
botsing bestaan. Het geloof houdt zich
bezig met het goddelijke, dat voor de
wetenschap totaal ontoegankelijk is.
Zij zullen ontkennen dat er in de
zichtbare natuur dingen zijn die ook tot
het geloof behoren, zoals bijvoorbeeld
het menselijk leven van Christus. Zij nemen wel aan dat dit iets is wat tot de verschijnselen behoort. Maar doortrokken
als het is door het geloofsleven en daardoor van gedaante is veranderd en vervormd, is het onttrokken aan de zintuiglijk waarneembare wereld en behoort
het tot het gebied van het goddelijke.
En als men verder vraagt of Christus
werkelijk wonderen gedaan heeft, of Hij
kennis heeft gehad van de toekomst, of
Hij waarlijk verrezen is en ten hemel is
opgestegen, dan zal de agnostische wetenschap dat ontkennen. Het geloof zal
echter een bevestigend antwoord geven.
Dit heeft echter geen strijd tussen beiden tot gevolg. Want de een ontkent als
wijsgeer, sprekend tot wijsgeren, daar
hij Christus alleen ziet als een historische realiteit. De gelovige echter zal het
buitengewone aan Christus bevestigen
als hij spreekt tot gelovigen, omdat het
leven van Christus hem aanspreekt, vanuit zijn geloofsgevoel gesproken.
Toch zeggen de modernisten dat het
geloof aan de wetenschap onderworpen is : “De godsdienstige ontwikkeling moet zowel aan de zedelijke als aan
de verstandelijke aangepast zijn”. Daar
komt nog bij dat de mens geen innerlijke dualiteit verdraagt. Daarom ondervindt de gelovige een innerlijke drang
om geloof en wetenschap met elkaar
zodanig in overeenstemming te brengen, dat het geloof niet afwijkt van het
door de wetenschap algemeen aanvaarde wereldbeeld. Hieruit volgt dan dat de
wetenschap helemaal vrij staat van het
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geloof, maar dat het geloof, ook al zegt
men dat het vrij is, toch aan deze wetenschap onderworpen is.
3. De theoloog
De modernist als theoloog wil geloof en wetenschap verzoenen. Het geloof moet dus de wetenschap onderworpen zijn. Hij berispt daarom openlijk de
Kerk, dat ze hardnekkig weigert haar
dogma’s aan de inzichten van de ﬁlosoﬁe te onderwerpen.
Over het algemeen maakt de theoloog gebruik van dezelfde beginselen
als de ﬁlosoof. Hij maakt ze pasklaar
voor de gelovige. Het gaat over de beginselen van “immanentie” en “symbolisme”. Door de ﬁlosoof wordt geleerd
dat het geloofsbeginsel immanent of innerlijk is. De gelovige voegt daaraan toe
dat God zelf dit beginsel is. Dit houdt in
dat God innerlijk is voor de mens. Dat is
de theologische immanentie.
Voor de wijsgeer staat het vast dat de
voorstellingen van het geloofsvoorwerp
enkel en alleen symbolen zijn. Voor de
gelovige staat het eveneens vast dat God
door zichzelf het voorwerp is van het geloof. De theoloog vat het aldus samen :
De voorstellingen van de goddelijke realiteit zijn symbolen. Vandaar de naam
“theologisch symbolisme”. Deze dwalingen hebben enorme gevolgen.
De dogma’s worden gerelativeerd.
Voor de gelovige zijn ze niet meer dan
van pas komende hulpmiddelen en
geen hinderpalen. De gelovige moet
dus allereerst er goed voor zorgen, dat
hij zich niet al te zeer vastklampt aan de
formulering (dogma) als zodanig. Deze
dient alleen om te komen tot het aanvaarden van de absolute waarheid, welke door de formulering ontsluierd maar
tevens bedekt wordt. De formulering
tracht de absolute waarheid te ontsluieren, maar zal daarin nooit slagen.
Doch de eerbied welke aan de formuleringen gegeven wordt mag niet
wegvallen vanwege hun sociaal karakter,
aangezien het openbaar leergezag ze geschikt bevonden heeft om het gemeenschappelijk bewustzijn te verwoorden,
tenminste zolang dit leergezag er niet
anders over gaat denken.
Het voortduren van de gevoelens
en het doorgeven van deze aan anderen (traditie) noemt men de “goddelijke permanentie”.

Ter verduidelijking een voorbeeld
dat is ontleend aan de Kerk en de sacramenten.
Dat de Kerk door Christus zelf gesticht is en ook de sacramenten door
Hem zelf zijn ingesteld is niet aan te
nemen, zeggen de modernisten. Het
agnosticisme kan dat niet aanvaarden,
het ziet in Christus niets anders dan
een mens, wiens godsdienstig bewustzijn, zoals dat van andere mensen, geleidelijk aan gevormd werd. Ook de wet
van de immanentie kan dat niet aannemen. Naar hun zeggen staat deze wet
geen van buiten komende bijvoegsels
toe. Ook de evolutiewet kan daar geen
geloof aan hechten: voor de ontwikkeling van de kiem is tijd nodig en een
bepaalde reeks veronderstelt opeenvolging van bijkomstigheden. Tenslotte
moet ook de geschiedenis hier een afwijzende houding aannemen. Zij laat
zien dat de dingen inderdaad zo verlopen zijn. Maar men moet vasthouden
dat de Kerk en de sacramenten “middellijk” door Christus zijn gesticht en ingesteld. Zij beweren dat het christelijk
bewustzijn van allen in zekere zin ligt
opgesloten in het bewustzijn van Christus, zoals de plant virtueel ligt opgesloten in het zaad. Daar nu de spruiten
hetzelfde leven leiden als het zaad of de
kiem, zo moet men ook zeggen dat alle
christenen het leven van Christus beleven. Doch het leven van Christus is volgens het geloof goddelijk. Het leven van
de christenen is dat dus ook. Als nu in
de loop van de tijden dit leven het ontstaan gegeven heeft aan de Kerk en aan
de sacramenten, dan kan men ook met
het volste recht zeggen dat dit begin in
Christus zijn oorsprong heeft en goddelijk is. Op dezelfde wijze beweren zij
dat de H. Schrift en de dogma’s goddelijk zijn.
De modernisten verspreiden over
de sacramenten zeer grote dwalingen.
Zij beweren dat de eredienst voortkomt
uit een dubbele drang of noodzaak.Men
voelt vooreerst de behoefte om de godsdienst zintuiglijk waarneembaar te maken; vervolgens ook om hem bekend
te maken. Dit kan echter in het geheel
niet plaatsvinden zonder uiterlijk waarneembare vormen en heiligmakende
handelingen. Dit noemen ze dan sacramenten, louter symbolen of tekenen.
Zij zijn echter niet helemaal verstoken
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van kracht. Om deze kracht aan te tonen
gebruiken zij het voorbeeld van bepaalde uitdrukkingen, die, naar men zegt,
wel eens succes hebben omdat in die
uitdrukkingen de (suggestieve) kracht
zit om sommige denkbeelden te propageren. Zo zijn de sacramenten geordend
op het godsdienstig aanvoelen. Verder
niets.
De H. Schrift willen zij omschrijven
als een verzameling van “ervaringen”,
die niet door iedereen worden opgedaan, maar van buitengewone en uitzonderlijke ervaringen, die in elke godsdienst hebben plaats gevonden.
Ofschoon de ervaring ligt in de tegenwoordige tijd kan ze haar stof toch
ontlenen aan het verleden alsook aan de
toekomst, in zover de gelovige het verleden door herinnering in het tegenwoordige beleeft en het toekomstige door
vooruit te zien.
Zo spreekt God dus in deze boeken door een gelovige, maar volgens de
modernistische theologen alleen door
“immanentie” en door “vitale permanentie”.
Inspiratie is geenszins onderscheiden van de drang naar het godsdienstige, tenzij wellicht door de hevigheid
ervan, waardoor de gelovige aangezet
wordt om zijn geloof in woord en geschrift kenbaar te maken. Iets dergelijks
vindt men ook in de dichterlijke inspiratie.
De Kerk is voor hen uit een tweevoudige behoefte ontstaan. De ene is te zoeken bij alle gelovigen en dan vooral bij
hem die een oorspronkelijke en bijzondere ervaring heeft opgedaan. Het is een
drang om zijn geloof aan anderen mee
te delen. De tweede behoefte ontstaat
als meerderen eenzelfde gemeenschappelijk geloof hebben en samen ertoe
overgaan een gemeenschap te vormen
en daarin het algemeen geloofsgoed verdedigen, het uitbreiden en verder willen
propageren.
Wat is dus de Kerk? Zij is de vrucht
van het collectief bewustzijn of van het
bij elkaar voegen van het bewustzijn
van ieder afzonderlijk. Dit alles heeft
nu weer plaats krachtens de “vitale permanentie”, welke afhankelijk is van een
eerste gelovige. Voor een katholiek is dat
Christus.

In het verleden dacht men algemeen
ten onrechte dat het gezag van buitenaf
aan de Kerk gegeven was : God schonk
dit gezag onmiddellijk. Daarom werd de
Kerk dan ook “autocratisch” genoemd. In
onze tijd wordt dat niet meer aanvaard.
Precies zoals de Kerk voortgekomen is
uit een collectief bewustzijn, zo vloeit
ook het gezag voort uit de collectieve gemeenschap die de Kerk is. Het gezag heeft
daarom, evenals de Kerk, zijn oorsprong
in het godsdienstig bewustzijn en is dus
daaraan ook ondergeschikt. Wanneer het
gezag deze afhankelijkheid miskent, dan
wordt het tirannie.
Kerk en staat staan los van elkaar
wegens de doelstellingen die zij nastreven. De staat streeft naar een tijdelijk,
de Kerk naar een geestelijk doel. Vroeger was het tijdelijke ondergeschikt aan
het geestelijke. Nu moeten dus Kerk en
staat van elkaar gescheiden worden, zoals de katholiek van de staatsburger. De
staat geniet voorrangstelling, zodat zelfs
in goddelijke aangelegenheden de Kerk
onderworpen moet zijn aan de staat.
Het kerkelijk leergezag verklaren zij
als volgt : een godsdienstige gemeenschap
kan nooit tot eenheid worden als daar
niet het gemeenschappelijk bewustzijn
is en niet dezelfde formulering gebruikt
wordt. Deze dubbele eenheid vraagt echter een eenheid van denken. Deze moet
de formulering vinden en vaststellen welke het beste met de opvattingen van allen
overeenstemt. Dit verstandelijk inzicht
moet ook voldoende gezag hebben om
de eenmaal aangenomen formule op te
leggen aan de gemeenschap. Het leergezag is naar modernistische opvatting nu
niets anders dan de verbinding van die
twee elementen, te weten, het verstand
dat de formule opstelt en de macht om
deze dwingend te doen aanvaarden. Omdat het leergezag primair dus voortkomt
uit het individuele bewustzijn en de
openbare taak ten voordele van het bewustzijn van ieder afzonderlijk vervult,
moet daaruit wel volgen dat het leergezag afhankelijk is van het individuele bewustzijn en zich dus ook naar democratische vormen te voegen heeft. Als het
leergezag aan het individuele bewustzijn verbiedt om van eigen drang openlijk te getuigen en aan de kritiek belet
het dogma tot noodzakelijk evolueren te
brengen, dan doet het leergezag verkeerd
en maakt een tiranniek gebruik van zijn

macht, die het ontvangen had voor het
algemeen belang.
Algemeen beginsel van de modernisten is : in een levende godsdienst is
niets onveranderlijk en deze moet daarom veranderlijk zijn. Als men hiervan
uitgaat, komt men tot wat men wel het
hoofdpunt van heel hun systeem kan beschouwen : “de evolutie”. Dogma, Kerk,
eredienst, heilige boeken, ja ook het geloof, zijn onderworpen aan de wet van de
evolutie. Zij evolueren door de strijd tussen twee machten : de ene is progressief,
de andere conservatief. De conservatieve
kracht in de Kerk leeft uit de traditie. Zij
wordt gehanteerd door het kerkelijk gezag. De progressieve kracht beantwoordt
daarentegen aan de meest innerlijke behoeften. Zij ligt verborgen en is werkzaam
in het bewustzijn van de enkelingen, speciaal bij hen die het meest met het leven
in contact staan. Uit deze confrontatie
moet het compromis geboren worden.
Laat ons God danken voor de H. Paus
Pius X en zijn encycliek “Pascendi”, waardoor hij de mensheid op de hoogte stelde van het modernistisch systeem! In zijn
tijd zei men al : “Als u het modernisme
wil leren kennen, moet u Pascendi lezen”.
Had er meer dialoog moeten zijn met
de modernisten? Pius X meende van niet,
want te discussiëren over geloven of niet
geloven valt er niet.
Vinden wij in de ontwikkelingen in
Kerk en samenleving sinds het midden
van de vorige eeuw niet het modernistisch systeem terug?! En wel heel duidelijk, met alle gevolgen!
Noten:

1.- De vertaling van “Pascendi Dominici
Gregis” door Pater J. Colen M.S.F., 1975,
uitgebracht door de Stichting tot Behoud
van het R.K. Leven, Tilburg, 1976, met een
voorwoord van Prof. J.P.M. van der Ploeg
O.P., z.g.
- “Der Modernismus”, Katechismus über
den Modernismus nach der Enzyklika Pascendi Dominici Gregis von P. Pius X, J.B. Lemius O.M.J., nach dem Original übertragen
van Nic. Stehle O.M.J., 1908, Rex Regum
Verlag, Jaidhof (A), 2003.
- “Pascendi Dominici Gregis”, bearbeitet
und mit Kommentaren versehen von Pater
Th. Jentzsch, Sarto-Verlag, Stuttgart, 2005.
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Modernisme en geschiedenis
Alfred Denoyelle,
Doctor in Geschiedenis.
Inleiding
Merken wij eerst en vooral op dat
de katholieke leer niet onder “modernisme” datgene verstaat wat van wetenschap, techniek, architectuur of kunst
afhangt, zelfs niet wat trekken van nieuwigheid vertoont. Om te weten wat het
is in de ogen van de Kerk, moet men
de encycliek Pascendi Dominici gregis
van de heilige paus Pius X gelezen hebben. Dan begrijpt men dat het modernisme, dat door het leergezag werd veroordeeld, in de eerste plaats ideologisch
is, met name ﬁlosoﬁsch en theologisch,
maar ook op historisch vlak te laken is,
vooral wat betreft de mentaliteit en de
methode die de verschillende aangeklaagde afdwalingen baart.1
Spijtig genoeg hebben weinigen
zich de moeite getroost om dit pauselijk document te lezen, weliswaar nogal
moeilijk voor wiens schoolgaan niet al
te ver gevorderd is. Zij beelden zich dus
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gaarne in dat, in tegenstelling tot wat tot
de katholieke traditie behoort, het modernisme - een ander woord voor “progressisme” in hun ogen - doodgewoon
de nieuwigheden (onder meer de liturgische) zou vertegenwoordigen. Zij zijn
inderdaad doorgaans geneigd te menen
dat de zogenaamde modernisten clerici
in burgerpak zijn die een afwijkende liturgie vieren, uiteraard in de volkstaal,
met een onderricht dat gewoonlijk vijandig gezind is ten overstaan van bezinningsdagen en bedevaarten. Daarentegen, wanneer een priester met soutane
getooid is, de traditionele mis in het Latijn opdraagt, bezinningsdagen en bedevaarten organiseert, hebben de mensen
vertrouwen. Zij hebben dan ook moeite
met geloven dat een dergelijke clericus
evenzeer leerstellig ontrouw zou kunnen zijn en dat hij zelfs als een “modernist” zou bestempeld kunnen worden.
Zij denken er niet over na dat de wijze van zich aankleden, de aard van de

liturgie en de aanbevolen activiteiten
geen afdoende criteria voor orthodoxie
zijn. Toen de heilige paus Pius X modernistische clerici veroordeelde, waren zij
allen met een soutane getooid, droegen
zij allen de traditionele mis in het Latijn op, enz... terwijl zij hun eigen leer
in plaats van deze van de Kerk verkondigden. Heeft men daaraan wel genoeg
aandacht besteed?
De heilige paus had een praktische
ingesteldheid : hij had eerst een decreet
laten publiceren, met name Lamentabili sane exitu2 waarin de voornaamste
dwalingen van het modernisme, als ideologisch systeem nadien uiteengezet in
voornoemde encycliek, geformuleerd
en veroordeeld werden.
De leer, de mentaliteit en de methode, dat is dus wat men vooral dient in
overweging te nemen, wat ook de schijn
weze die gebeurlijk zou kunnen doen
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twijfelen, want - zoals het spreekwoord
luidt - de kleren maken de man niet.
Modernistische ideologie
Voornoemde encycliek zet in het detail uiteen wat het belang van de modernistische afwijkingen is. Zij worden
aldus genoemd omdat zij in hun geheel
beschouwd worden als de “moderne”
(geactualiseerde) synthese van alle ketterijen uit het verleden, hun “hoofdriolering” of “vergaarbak” (omnium haereseon conlectum). De uitdrukking is van
de paus zelf, en zij is volkomen gepast.3

De modernistische ideologie
Aan de basis van het modernisme
liggen een intellectuele ondeugd en een
morele wanorde.
De intellectuele ondeugd spruit
voort uit het idealisme dat in gesloten kringloop redeneert, afgesloten van
de werkelijkheid buiten de denkende
geest. Wat dus ook het - theologisch,
wetenschappelijk, historisch...- onderwerp weze dat men aanpakt, een denkgordel wurgt het normale opstijgen van
het verstand op zoek naar de waarheid.
In navolging van het idealisme waarvan
het een vrucht is, wil het modernisme in
godsdienstig opzicht zijn verengend humanisme en zijn dictatuur van het relativisme opdringen.
De morele wanorde schuilt in een
mentaliteit die enkel interesse heeft
voor wat kan “dienen” voor het onderhoud van deze gebrekkige invalshoek.
Al het overige wordt met misprijzen beschouwd als een geheel aan “vóór-kritische” elementen die geen aanmerking
waard zijn, althans in de mate dat zij de
halsbeugel van de modernistische verboden en taboes zouden doorbreken.
Daarover gaat het fundamenteel.
Met een dergelijke geesteshouding
bestaat de historische vorsingsmethode
vooral in een arbitraire selectie van feiten, met hun ordening in een voorstelling die erop gericht is, de ideologische
vooroordelen te vrijwaren en hoegenaamd niet de waarheid te achterhalen.
Zij stellen desondanks hun werken
voor als de weerspiegeling van de ware

geschiedenis, tegenover dewelke zij de
interne geschiedenis vertekenen die
zij a priori uit hun studie hadden geweerd. Deze willekeurige verdeling van
de overblijfselen en de getuigenissen uit
het verleden brengt hen er logisch toe,
al wat hun onderneming kan benadelen in de schaduw te stellen, en hun betoog waarschijnlijk te doen lijken. Het
zijn hoegenaamd geen criteria eigen aan
de historische kritiek die hen leiden en
argumenten bezorgen, maar wel ﬁlosoﬁsche begrippen: de vitale immanentie
en de vitale evolutie, die laten gelden
dat er in de mens verscheidene (individuele en collectieve) behoeften bestaan,
alsook een groei of een ontwikkeling
(soms een neergang) van deze behoeften. Een eerlijk historicus kan waarnemen dat dergelijke noden inderdaad bestaan, maar voor de modernisten is dit
de pandoradoos inzake uitleg, naar het
voorbeeld van de marxisten met hun
idee van de beweging van de geschiedenis volgens de dynamiek thesis - antithesis - synthesis. In deze encycliek wijst
de paus niet op het verband, maar het
staat vast dat de marxistische historiograﬁe net hetzelfde volkomen idealistisch uitgangspunt heeft als dat van de
modernisten. Zij heeft evenzo ideologische richtlijnen voor het onderzoek en
het schrijfwerk van de historicus.
Bedriegerijen
Met zulk een mentaliteit en het instellen van een dergelijke methode zijn
bedriegerijen onvermijdelijk, aangezien
men niet de waarheid wil achterhalen,
maar een ideologie wil doen zegevieren.
Dit bedrog neemt verschillende vormen
aan, die ik zal illustreren door enkele
voorbeelden, met name de verblinding
voor de bijbelse profetieën, de verkeerde liturgische vertalingen, de verkeerde
verwijzingen waarop het oecumenisme
steunt, de wetenschappelijke verwaandheid en het verguizen van middeleeuwse verwezenlijkingen, bijzonder inzake
hygiëne, kennis en zedelijkheid. De modernisten en hun navolgers behandelen
weliswaar nog andere onderwerpen,
maar de gekozen voorbeelden illustreren goed hun voorkeur in het bedrog.
Verkeerde liturgische
vertalingen
Dit is eigenlijk niet nieuw: altijd hebben de ketters er zich op toegelegd de

bijbelse teksten te vertalen in de volkstaal om er hun interpretatie van deze
teksten tussen te voegen, zelfs ondanks
de meest gegronde spraakkundige betekenis. Hun doel is de verspreiding van
hun gedachten, maar niet het doorgeven van de geopenbaarde waarheid eodem sensu, eademque sententia (in dezelfde zin, met dezelfde uitspraak) sinds
het apostolische tijdperk.
Sinds “Vaticanum II” is er talrijke
gegronde kritiek gekomen op de slechte
vertalingen waarvan men gebruik maakt
bij de liturgische plechtigheden. Voordien reeds was alles weliswaar niet volmaakt, integendeel. Maar vele dingen
zijn spijtig genoeg verergerd. Algemeen
genomen zijn de oude vertalingen dus
te verkiezen boven de nieuwe, vooral
voor al deze passages waar men thans
merkelijk afwijkt van de originele tekst.
Bij het in voege brengen van een
hervorming van de liturgie met oogmerken naar hun smaak wisten de modernisten heel goed wat zij deden. Zij
waren goed bewust van het oordeelkundige karakter van de bemerking door
paus Pius XI in zijn encyliek Quas primas over Christus-koning (11 december 1925) gemaakt: “Om het volk te
doordringen van de waarheden van het
Geloof en het aldus te verheffen tot de
vreugden van het inwendige leven, zijn
de jaarlijkse plechtigheden van de liturgische feesten heel wat doeltreffender
dan alle documenten, zelfs de meest
plechtige en de belangrijkste, van het
kerkelijk leergezag, want deze bereiken
doorgaans enkel een klein aantal mensen met culturele ontwikkeling, maar de
andere raken en onderrichten alle gelovigen. De enen spreken om zo te zeggen slechts één enkele keer, maar de anderen doen dit ieder jaar en voor altijd,
vermits zij regelmatig door de liturgische cyclus worden teruggebracht. Terwijl de enen zich vooral tot het verstand
richten, oefenen de anderen hun heilzame invloed uit op het hart, op het verstand, op de hele mens.”
Bij het bezorgen van een oriëntatie
waardoor de cultus aan de katholieke
traditie de rug toekeert, waarbij de gebeden tot aﬂezing bestemd zijn en zoals de lezingen met verschillende dwalingen worden doorspekt, beoogden de
modernisten gaandeweg de mentaliteit
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genodigd te bidden voor de bekering
van de afgescheidenen en hun terugkeer
tot de kerkelijke eenheid waarvan zijzelf of hun voorouders zich hebben afgescheurd. De gekozen feesten om deze
gebedsweek in te luiden en ze af te sluiten zijn nogal betekenisvol in dit opzicht: de stoel van Sint Pieter te Rome
(18 januari) en de bekering van Sint
Paulus (25 januari).

Een visioen van de hemel en van de aarde: de volkeren trekken langs het beeld van
de rechten van de mens. Christenen in 1848 zien in de liberale politiek
een strijd voor de gerechtigheid.

van het christelijke volk om te vormen
en zijn gedrag te laten evolueren door
de regelmatige opname van een kleine
dosis geestelijk gif, terwijl het jaar na
jaar volgzamer en dommer zou worden.
Een duidelijk voorbeeld wordt ons
geboden bij elk “Gloria” van de Mis,
daar waar wij in de Latijnse grondtekst
lezen: “Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. De
Griekse grondtekst is helemaal gelijkaardig. Men zou dit in beide gevallen moeten vertalen: “Glorie aan God in den
hoge en vrede op aarde aan de mensen
van goede wil”. De heilige Hiëronymus,
Kerkvader en Kerkleraar, die in de vierde eeuw de eerste Latijnse vulgaat had
vastgelegd vanuit het hebreeuwse origineel, heeft deze passus ook niet anders
vertaald.
In de plaats van “vrede op aarde aan
de mensen van goede wil” heeft men
thans “vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft” zonder enige spraakkundige rechtvaardiging. In feite is dit
- hier zoals elders - het klakkeloos overnemen van de “vertaling” van de bijbel
door Maarten Luther. Deze paste de teksten aan in functie van zijn gedachten.
Hij loochende beslist de vrije wil van
het menselijke wezen, en leerde aan dat
God ons zou liefhebben zonder ons uit
te nodigen tot enige tegenprestatie be-
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staande uit inspanningen, onder meer
om ons af te stemmen op de genade
van de eindvolharding in het goede en
aldus daadwerkelijk verlost te worden.
Volgens de kettermeester van Wittenberg zou de goede wil helemaal onmogelijk zijn, zelfs de goddelijke genade
zou niet bij machte zijn het menselijke
wezen om te vormen, zodat men steeds
een “slaafse wil” (gehecht aan de zonde) zou behouden. Ondanks de evangelischte teksten die ook daar nochtans
zeer duidelijk zijn, zou er volgens hem
geen daadwerkelijke vergeving der zonden bestaan. Gods vergiffenis zou geen
uitwerking hebben. De toepassing van
de verlossing zou er volgens hem in bestaan, de begane fouten te “bedekken”
mits het “heilbrengend” geloof: het zou
volstaan te geloven om gered te worden, ongeacht het feit dat men doorgaat
met zondigen. Men zou zelfs zwaar verder mogen zondigen, als men maar des
te sterker gelooft aldus (“pecca fortiter,
sed crede fortius”). Het berouw wordt
door Luther dan ook afgeschreven als
“een slecht werk dat de mens tot huichelaar en nog slechter maakt” (sic).4
Verkeerde verwijzingen
naar het oecumenisme
De gebedsweek voor de eenheid der
Christenen - ieder jaar tussen 18 en 25
januari - is geen nieuwigheid. Gedurende deze week worden de gelovigen uit-

Wat wel recenter is, dat is de verandering van betekenis en zelfs van benaming van deze gebedsweek. Paus Pius
XI had tegen deze verglijding gewaarschuwd in zijn encycliek Mortalium
animos van 6 januari 1928. Dit pauselijk document wordt thans in de vergeetput gelaten. Wie spreekt er nog over
de eenheid der Christenen door de bekering van de afgescheidenen? Sommigen spreken over “de eenheid der Kerken” alsof Christus er meerdere had
gesticht die men moet verenigen, onder
meer door te bidden met deze intentie
! Anderen spreken over “de eenheid van
de Kerk” alsof zij nog niet één was, maar
dat men er zou moeten voor bidden opdat zij het nu eindelijk worde!
Welnu, deze uitdrukkingen zijn allemaal te laken als formeel ketters sinds
wij uitdrukkelijk belijden in het Credo
van Nicea-Constantinopel dat tijdens
de Mis wordt opgezegd of gezongen :
(Credo) et unam sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Spijtig genoeg
zijn hiervan - zelfs in missalen wier
strekking als traditioneel geldt - veel
slechte vertalingen die voorhouden: “(Ik
geloof) ook in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk”. Sommigen
hebben daarin een toekomstperspectief
gezien : zij geloven “in” een Kerk van de
toekomst, op te richten samen met allen die zich Christenen noemen. In feite is de enig juiste vertaling: “(Ik geloof)
ook [dat] de Kerk één, heilig, katholiek
en apostolisch [is]”. Wanneer men gelooft dat de Kerk één is, - al even één
als zij heilig, katholiek en apostolisch is
-, dan gaat men haar Stichter niet bidden opdat zij het nu eindelijk worde.
Zij is het al! De éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk is hoegenaamd
geen Kerk in wording : zij bestaat immers reeds sinds het apostolische tijdperk, meer bepaald sinds haar stichting
op Petrus.
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De verkeerde verwijzing waarop het
oecumenisme steunt, is een citaat buiten zijn context genomen, met name
het evangelie volgens Sint Jan: “Heilige
Vader, bewaar hen in uw naam, die gij
mij hebt gegeven, opdat zij één wezen
zoals wij... Heilig hen in de waarheid...
Ik bid niet voor hen alleen, maar ook
voor al degenen, die door hun woord in
mij zullen geloven, opdat allen één wezen. Zoals gij, Vader, in mij zijt en ik in
U, mogen zij ook één zijn in ons, opdat
de wereld gelove dat gij mij gezonden
hebt.” (Joh. 17, 11-17-20-21)
De context is de afscheidsrede van
Jezus aan zijn apostelen. Hij vraagt er
aan de hemelse Vader de eenheid onder zijn apostelen te bewerkstelligen en
wel naar het beeld van de eenheid onder de goddelijke personen (de consubstantialiteit, dus de sterkste en meest intieme mogelijk). Onze Heer verklaart
er dat zijn gebed niet alleen voor zijn
apostelen geldt, maar ook voor alle volgelingen (met name zij die, dank zij het
woord van zijn apostelen, in hem zullen geloven). De doelzin “opdat allen
één wezen” slaat dus klaar en duidelijk
op de onderlinge eenheid tussen apostelen en volgelingen. Vervolgens dringt
Jezus opnieuw op deze onderlinge eenheid aan, namelijk door het oproepen
van een hoofdaspect van de consubstantialiteit, de zogenaamde circumincessio van de goddelijke personen: “zoals gij, Vader, in mij zijt en ik in U”. Deze
herhaling in het gebed, met aandrang
betreffende de gewenste soort eenheid,
wordt voorafgegaan door de signiﬁcante bede “heilig hen in de waarheid” en
gevolgd door de doelzin “opdat de wereld gelove dat gij mij gezonden hebt”.
Dergelijke analyse van de tekst hoort bij
een eerlijke exegese. Bovendien leren de
Handelingen van de apostelen ons dat
dit werd verwezenlijkt vanaf het begin,
vermits de eerste Christenen “één van
geest en hart” met de apostelen waren.
Thans trekt men de context van dit
citaat niet meer na. Men stelt zich tevreden met daarvan een zinsnede aan
te spijkere: “ut unum sint” (mogen zij
één zijn). Na deze versnijding die de
uitdrukking ontlast van haar contextuele betekenis, voegt men er een wensdenken aan toe aangaande een eenheid
tussen andere personen dan tussen de

opvolgers van de apostelen en allen die,
dank zij hun woord, zullen geloven.
Deze verschillende semantische toewijzing houdt geen rekening met de oorspronkelijke betekenis omdat de modernisten en hun navolgers er zich toe
genoopt voelen ze uit de weg te ruimen
om aan hun oecumenisme vaste voet
te geven. In tegenstelling tot wat men
beweert, is deze vermeende eenheid in
de verscheidenheid van belijdenissen
niet deze door Onze Heer gewild, vermits hij gebeden heeft “heilig hen in de
waarheid” (Joh. XVII, 17). Er zijn geen
zesendertig waarheden, er is er slechts
één enkele: “één Heer, één geloof, één
doopsel” (Ephes. IV, 5).
Wetenschappelijke
verwaandheid
De modernist Loisy (onder andere) was zogezegd van plan “het vroege
christendom te herdenken in zijn sociale context, deze van het Palestina van de
eerste eeuw”. Volgens hem, alsook volgens zijn postconciliaire navolgers uit
onze tijd, zou onze oorspronkelijke liturgie dus van duidelijk joodse inspiratie geweest zijn, met een “eucharistisch”
banket door lezingen voorafgegaan.
Welnu, reeds door de getuigenis van de
Apostel - onbetwistbare Jood, farizeeer en zoon van farizeeër, bekeerd op de
weg naar Damascus door Jezus die hem
verschenen was in een verblindend licht
- weten wij dat deze modernistische verbeeldingswereld inzake de “primitieve”
christelijke liturgie fout is. In één van
zijn brieven schrijft Sint Paulus inderdaad: “Wanneer gij dus gezamenlijk bijeen komt, dan is dat geen nuttigen van
de Maaltijd des Heren meer... Hebben
jullie dan geen huizen om te eten en te
drinken ?... Dat elkeen zichzelf dus onderzoeke... Men eet en drinkt zich een
oordeel wanneer men het Lichaam des
Heren niet naar waarde onderscheid...
Zo iemand honger heeft, dan moet hij
thuis maar eten, zodat gij niet tot uw
oordeel bijeen komt.” (1 Cor. 11, 2022-28-29-34)
Ondanks deze duidelijke tekst, die
getuigt van de verwarring binnen de
christelijke gemeenschap van Korinte en van de afkeuring door de Apostel der heidenen, blijven de modernistische historici koppig vasthouden aan
een maaltijd verbonden met het nutti-

gen van de heilige eucharistie als de normale gang van zaken in de vroegchristelijke middens. Nadat zij aldus de ogen
hebben gesloten bij het lezen van een
apostolisch oordeel in de heilige Schrift
opgetekend, gaan zij door in de wereld
van de inbeelding met het bedrijven van
ﬁctie-geschiedenis wanneer zij vertellen
dat de voorzitters van die banketten nadien als priesters werden beschouwd. In
zijn decreet Lamentabili sane exitu van
3 juli 1907 heeft de heilige paus Pius X
deze leer van de modernisten uitdrukkelijk veroordeeld als de gecatalogeerde stelling Nr 49: “Toen de christelijke
Maaltijd gaandeweg het karakter van een
liturgisch gebeuren kreeg, ontvingen zij
die gewoonlijk in de Maaltijd voorgingen het priesterlijk karakter.” (sic)
Middeleeuwse
verwezenlijkingen
Aangezien zij vrezen op een te merkbare wijze hun haat van het katholieke
christendom tentoon te spreiden, geven
de modernisten en hun navolgers er de
voorkeur aan, de middeleeuwse verwezenlijkingen ervan te verguizen.
Een beschuldiging tegen de middeleeuwen betreft het vermeende gebrek
aan juiste wetenschap, bijzonder inzake cosmologie. De schoolhandboeken,
waarvan de opstellers werden gevoed
door verkeerde gedachten tijdens hun
eigen vorming, maken ons doorgaans
diets dat de mensen van weleer - met
name deze vóór de zeventiende eeuw
en de zaak Galilei (1633) - allemaal geloofden in een aarde die plat zou zijn
als een tafelbord, dus met randen aan
de uiteinden. Ziehier een staaltje daarvan, terloops overgenomen uit een publicatie met wetenschappelijke reikwijdte : “De Europeanen hadden tijdens de
middeleeuwen slechts een zeer beperkte en zeer vage aardrijkskundige kennis.
Nog onwetender dan de mensen uit de
Oudheid, stelden zij zich de aarde voor
als een groot vierkant of als een vlakke
schijf, in het noorden afgebakend door
onoverkomelijk ijs, in het zuiden door
kokende golven.”5
Er zijn wellicht mensen geweest
(trouwens niet uitsluitend in de middeleeuwen) om zich dat in te beelden. In
ieder geval wisten de meest ontwikkelden onder hen zoals heden dat de aar-
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de rond is en dat zij een bol vormt. In
de Divina Commedia van de Italiaanse
dichter Dante Alighieri - een werk dat
nu precies als een synthese van het middeleeuwse denken wordt beschouwd
- beschrijft zang XXII van het Paradiso
de droomreis door de auteur gemaakt.
Terwijl hij naar God heenzweeft en zich
van de aarde verwijdert, kijkt hij op verzoek van zijn gezellin Beatrice nog eens
achterom, juist alvorens de hemel te bereiken : “Ik blikte omlaag doorheen de
zeven sferen. En toen ik de aardbol zag,
zo klein helemaal in de diepte, glimlachte ik even.”6
Men was ervan overtuigd dat, van
verre gezien, de aarde een bol was, waar
men dus rondom in alle richtingen kon.
Wanneer twee personen dus vanuit een
bepaald punt in tegenovergestelde richting op reis gaan, is het best mogelijk
dat zij op een dag elkaar ergens bij de
tegenvoeters of antipoden ontmoeten.
Deze overtuiging dat de aarde alombereisbaar is, werd eveneens geïllustreerd
in een miniatuur uit het prachtige veertiende-eeuwse handschrift van de zogenaamde Image du monde, een uitvoerig
Frans leerdicht door Gossouin van Metz
omstreeks 1245 gecompileerd.7
Bovendien hadden de monniken
vanaf het begin der middeleeuwen de
geschriften uit de Oudheid allemaal gekopieerd in de scriptoria der abdijen.
Men was dus niet onwetend over het
Somnium Scipionis van de welbekende
romeinse schrijver en redenaar Cicero,
bij wie de bolvormige aarde reeds aan
bod kwam. Vermits men dit dus goed
wist en alle kennis tijdens de middeleeuwen in grote mate werd opgedaan
in de abdijscholen, kan er bezwaarlijk
worden beweerd dat er een kloof was
tussen antieke kennis en middeleeuwse kennis.
Conclusie
Laten wij even mediteren bij deze
zeer oordeelkundige waarschuwing van
de heilige paus Pius X : “Uiteindelijk is
er geen rechtere noch snellere weg dan
de hoogmoed om tot het modernisme te komen. Mocht er een katholieke
leek zijn, mocht er ook een priester gevonden worden, die het fundamentele voorschrift van het christelijke leven
uit het oog verloren heeft, namelijk dat
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wij moeten verzaken aan onszelf indien
wij Jezus Christus willen volgen, en die
tevens de hoogmoed niet uit zijn hart
heeft gerukt : die leek, die priester is helemaal rijp om al de dwalingen van de
modernisten te omhelzen.”8
Deze hoogmoed uit zich ongetwijfeld in alle aspecten van de mentaliteit
en de methode van de modernisten met
betrekking tot geschiedenis. Steeds komt
een projectie van de in kringloop redenerende menselijke geest in de plaats
van zekerheden verworven op basis van
feiten uit de werkelijkheid van het verleden. Het eerste aspect bestaat in het
verdoezelen van bronnen waarmee men
geen rekening wil houden. Het tweede aspect bestaat in het uitvinden van
bronnen of passages uit bronnen die
men wil laten doorgaan als historische
stukken. Het derde aspect bestaat in het
aanhalen buiten context van passages
uit bronnen waarvan men zich wil bedienen om er een ideologie mee te staven en waaraan men dan ook een andere betekenis hecht dan de originele, die
zomaar naar de vergeetput wordt verwezen. Het vierde aspect bestaat in enorme wetenschappelijke verwaandheid
die zich ten onrechte beroept op antieke bronnen, waarvan de aard verzwegen
wordt om de mensen te misleiden. Het
vijfde aspect bestaat in massieve en gemediatiseerde leugens die de haat van
het katholieke christendom vertolken.
Het is nogal evident voor wie de primaire (uit de verleden tijd stammende)
bronnen raadpleegt waarvoor de modernisten zeer goed oppassen, opdat ze
in hun geschiedkundige opstellen niet
aan bod zouden komen.
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Steeds is er klaarblijkelijk de bedoeling om het publiek te misleiden. Spijtig
genoeg merkt enkel een goed ingelicht
publiek dit op. Het is geen ernstige geschiedenis met toepassing van de regels
van de historische kritiek. Het is ook
geen toepassing van de methode die
erop gericht is, de waarheid te betrachten. Modernisme en ware geschiedenis
zijn onverenigbaar.
NOTEN
1. Pius X. Litterae encyclicae Pascendi
Dominici gregis. Roma, 8 septembri
1907, §§ 40-46 et passim.
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Verzorging van kleine kinderen
De behandeling en de verzorging
van de kleine kinderen
Het is een oude wijsheid dat de opvoeding van de mens al bij de baby moet
beginnen. Ja, men zegt zelfs dat het belangrijkste deel van de opvoeding vóór
het derde levensjaar afgesloten is. Reeds
van de moederschoot af heeft de moederlijke invloed uitwerking op het kind.
Vroeger wist men dat uit ervaring. Vele
wetenschappers, vooral van de generatie van 1968, die traditionele ervaringen
niet wilden laten gelden en “bij nul”
wilden beginnen, hebben dit heftig bestreden en als “bakerpraatjes” afgedaan.
Vandaag staan ons daarover echter de
nieuwste onderzoeksuitslagen ter beschikking. Het is weer mevrouw Christa Meves, naar wier werk ik verwijs. Zij
wijst in deze samenhang op de uitslagen
van het hersenonderzoek, een tak van
de wetenschap die nog geen twintig jaar
oud is. Niet alles wat deze nieuwe tak
van de wetenschap publiceert stuit bij
ons op instemming, want vele hersenonderzoekers interpreteren hun sensationele uitkomsten al te materialistisch.
De nieuwste onderzoeksuitslagen van
het hersenonderzoek met betrekking tot

liefdevolle aandacht en aanspraak in de
zuigelingenleeftijd en met betrekking
tot de muziekopvoeding tonen toch iets
aan, wat de wereld altijd al wist. In het
volgende verwijs ik naar en citeer ik uit
het boek van Christa Meves, “Verführt,
manipuliert, pervertiert” (Verlag Recht,
2de oplage, Rafelig, 2004).

wen, maar dat dan gelijk de omgeving
het stuur overneemt en voor onze individuele einduitrusting zorgt.”

Uitkomst van het nieuwste
hersenonderzoek
Vanaf het tijdstip van de ontvangenis werken de invloeden van de omgeving, waaraan de moeder is blootgesteld
of zich vrijwillig blootstelt, op de individualiteit van de wordende mens.
“Twee van de meest verrassende en
fundamentele ontdekkingen van het
hersenonderzoek luiden, dat de hersenen zichzelf vormen met behulp van
de buitenwereld en dat ze verschillende
ontwikkelingsfasen doorlopen, waarin de hersencellen aangewezen zijn op
bepaalde soorten van de beïnvloedende
prikkels, om de een of andere capaciteit
te kunnen opbouwen. De onderzoekers
zijn tot de mening gekomen, dat onze
genen, het chemische ontwerppatroon
van het leven, weliswaar de fundamentele structuur van de hersenen opbou-

“Slechte ervaringen werken op de
hersenen op de eerste plaats via de
stresshormonen, zoals bijv. cortisone of adrenaline. Deze hormonen zijn
voor de omgang met gevaren, zowel op
psychisch als op lichamelijk gebied, bestemd en bereiden het lichaam voor op
strijd of vlucht. Hersenen en lichaam
worden erop voorbereid, in werking te
treden als het geboden schijnt, en weer
tot rust gebracht als het gevaar voorbij
is. Als echter deze hormonen vanwege
langer aanhoudende belastingssituaties
tijdens de ontwikkeling van het embryo
of in de vroege kindsheid tot overactiviteit gebracht worden, dan kunnen ze
– op dezelfde manier als een bende terroristen – de genetische besturing overnemen. De geterroriseerde genen zetten
vervolgens misvormde netwerkstructuren van synaptische verbindingen in el-

Daaruit volgt, dat negatieve ervaringen, die een kindje in de moederschoot
opdoet, nadelig kunnen uitwerken op
zijn genen:

Verzorging
van kleine
kinderen
Zr. Michaela Metz
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Verzorging van kleine kinderen
kaar en prenten de hersenen zo de resultaten van hun verkeerde leerproces vast
in: een kortsluiting, bijv. een angstaanval in plaats van een duidelijk signaal
tussen de cellen, een depressieve fase
in plaats van tevreden gedachtegangen,
aanvallen van woede in plaats van bereidheid tot een compromis.
Vandaag kunnen we dus met behulp van het hersenonderzoek duidelijker herkennen hoe bij een kind uit ongunstige ervaringen belemmeringen bij
het leren en karakterneurosen ontstaan.
Het ligt geenszins alleen aan een aangeboren genetisch defect of een fysieke
verwonding van de hersenen, maar dikwijls aan een ontoereikende zorg, die
plaats gevonden heeft toen het kind nog
een zuigeling was.”
Vroeger gold het als vanzelfsprekend
dat een vrouw die een kind verwachtte,
grotere inspanningen zoals bijv. langere reizen zoveel mogelijk vermeed. Men
heeft de a.s. moeder aangeraden, rust
te houden en zich met mooie dingen
bezig te houden, die haar hart verheugen, haar geest verheffen en haar ziel
wel doen. Gezien de resultaten van het
nieuwe hersenonderzoek waren deze
raadgevingen van onze voorouders volstrekt juist.
Mogelijk kent u de leuke grap van de
vrouw, die wenste dat haar kinderen bijzonder beleefd zouden zijn en in optimistische verwachting van haar tweeling veel boeken over “goed gedrag” las.
Toen dan eindelijk het tijdstip gekomen
was, waarop de tweeling ter wereld
zouden komen, kwamen ze niet. Een
onderzoek wees uit, dat elk van beiden
hoffelijk de voorrang wilde laten aan de
ander… Zoals gezegd, slechts een oude
grap, die echter van een populaire manier van denken.
Nu is het tamelijk zeker, dat alles
wat een moeder voelt en doet, op de
een of andere manier uitwerkt op de ontwikkeling van het kind in haar schoot.
Vreugde over het kind of afkeer ervan,
vrede in huis of strijd, muziek of lawaai,
ja alles wat inwerkt op de vijf zintuigen,
en nog meerals het kind geboren is. Het
schijnt inderdaad de buitenwereld te
zijn, die zogezegd het eigenlijke voedsel
van de hersenen vormt:

20
IB228.indd 20

�“De hersenen nemen gewoonweg
hun uiterlijke omgeving met hun zintuigen zien, horen, ruiken, voelen en
smaken op. Daarna wordt de zodanig
opgezogen wereld in de vorm van biljoenen verbindingen tussen de hersencellen weer samengesteld, de synapsen,
die voortdurend groeien en vergaan
ofwel sterker of zwakker worden, al
naar gelang de indrukken van buiten nu
veelomvattend zijn uitgevallen.
De hersenen van een klein kind
groeien en ontwikkelen zich dus met
de terugkoppeling, die ze van zijn omgeving krijgen. De hersenen zelf vormen zich door de ervaringen, die het
kind opdoet, tot het denkende en voelende orgaan. Deze ervaringen nemen
de hersenen op in de vorm van klanken, visuele stimulering, aanrakingen,
reuken, smaakprikkelingen en door de
bijzonder belangrijke interactie met
andere mensen. De hersenen zijn een
orgaan, dat zichzelf structureert. Ze
wachten begerig op nieuwe indrukken.
Deze netwerken verkommeren als er
met de ervaringen in de eerste levensjaren niet ook een overeenkomstige
geestelijke stimulering binnengaat of
als ze met stress beladen zijn. Een gebrek aan contact kan de hersenen juist
lam leggen. Wat emotioneel positief beleefd wordt bevordert daarentegen de
ontwikkeling van de hersenen.”
Zoals men heden ten dage in schoolkringen steeds weer meemaakt en in
de vaktijdschriften kan nalezen, vertonen reeds veel eersteklassertjes vanaf
de eerste schooldag intellectuele of psychische tekorten. Daar rijst de vraag, of
die niet door vroegtijdige geestelijke
contacten voorkomen hadden kunnen
worden.
Over het belang van de
verzorging door de moeder
Is het onder deze omstandigheden
geen onzin, dat de regeringen tegen
beter weten in vasthouden aan de instelling van crèches voor zuigelingen,
ja, deze zelfs verder bevorderen? Hoewel men weet hoe belangrijk, vooral in
de drie eerste levensjaren, persoonlijk
contact, verstandelijke stimulering en
individuele behandeling voor de gezonde vorming van de hersenen en de
ontwikkeling van de intelligentie is,

moeten de zuigelingen al vanaf een half
jaar overgedragen worden aan vreemde
vrouwen, die regelmatig van dienst wisselen, die de kinderen “beroepsmatig”
verzorgen, omdat ze helemaal niet de
tijd en vaak ook niet de interesse hebben om individueel op de kinderen in
te gaan en zich er heel persoonlijk mee
bezig te houden.
Het is voldoende bekend, dat achter
deze eisen om crèches voor zuigelingen
evenals de vraag om vóór- en naschoolse
opvang uiteindelijk de marxistische ideologie zit. Sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw heeft deze ideologie deze
bewustzijnsverandering teweeg gebracht en maakt het volk systematisch
dom. Het denken en handelen van veel
van onze tijdgenoten worden erdoor beheerst: allen hetzelfde, maar geen elite!
Christa Meves herinnert aan de beginstadia: “Eén van de veroorzakende
hoofdzonden van deze tijdgeest (dus
van de generatie van 1968) bestond
erin, de jonge moeders voor te spiegelen, dat onze moderne tijd veel nieuwe,
betere adviezen en uitvindingen paraat
heeft om ze van de zware, zo gebonden
verzorging van de zuigelingen en kleine kinderen te ontlasten. Men zou het
ook anders kunnen doen dan de natuur voorschrijft… Ze konden bijv. hun
kinderen ook met ﬂesjes grootbrengen,
ze konden ze namelijk dan ook bij de
grootmoeders, in crèches en bij oppasmoeders brengen. Ze konden dan misschien zelfs hun beroep verder blijven
uitoefenen, hoewel ze thuis een baby
hadden, en ze moesten die baby maar
veel laten huilen, dan werden de kinderen binnen korte tijd lief en braaf en lieten zich alles welgevallen. Nee, het was
niet nodig, dat de moeders zelf zich zoveel met de kinderen bezighielden: dat
kon, zo zeiden ook de toonaangevende
bestuurders, een moderne vrouw niet
meer aangedaan worden.”
Ik had een vriendin die in 1969 haar
eerste kind kreeg en braaf haar arts volgde, die tegen haar zei: “Een vrouw moet
geen pijnen hebben. Men krijgt een narcose en we doen een keizersnede, dan
hoeft men die pijnlijke weeën niet te
doorstaan. En dan moet men de baby
snel spenen, opdat de borst niet uitgeput wordt en zij haar vorm behoudt”.
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Mijn vriendin heeft dat allemaal met
zich laten doen. Later heeft zij een tweede kind gekregen – op natuurlijke, pijnlijke manier. Dat heeft zij ook lange tijd
de borst gegeven. Zoals ze mij veel later
vertelde, had zij met haar tweede kind
van het begin af aan een heel andere,
veel diepere, inniger band.
Hierbij nog eens Christa Mees. Voor
de hulpeloze pasgeborene “stelde God
door het moederlichaam voeding ter
beschikking. Het kind huilt; het is zijn
enige mogelijkheid om aan de moeder
duidelijk te maken, dat het nu die voeding moet hebben, en de moeder heeft
de taak, het kind aan de borst te leggen,
en wel steeds dan, wanneer het huilt.
We hebben niet alleen bij de zwarten in
Centraal-Afrika, maar ook weer met een
groot aantal moderne vrouwen vandaag
de dag de ervaring opgedaan, dat ze allemaal – allen, 99,9% - hun kinderen ten
volle konden voeden, en wel zo lang als
ze wilden, als ze maar gehoorzaam deze
door God zó en niet anders geschapen
spelregels volgden… Het komt op twee
dingen aan: enerzijds op de gehoorzaamheid aan Gods wil en anderzijds
op de ijverige liefde voor ons kind. Deze
liefde voor God heet vandaag meer dan
ooit: opoffering van de eigen wensen,
opoffering van alles, wat wij moderne
vrouwen konden doen.”
In ieder geval hebben hersenonderzoekers ontdekt, “dat kinderen, die hun
moeders op deze wijze niet bij zich hebben, geestelijk geen wortel vatten in de
liefde van hun opofferende moeder, dat
ze in plaats daarvan ontevreden, onge-

lukkig, weerspannig en woedend worden, zonder te weten waarom.”
Maatregelen in de eerste
drie levensjaren
Deze resultaten samenvattend, zouden de volgende maatregelen in de eerste drie levensjaren zeker in acht genomen moeten worden:
1. “Ieder gezond geboren kind zou
in de eerste uren van zijn leven onmiddellijk tegen het lichaam van de moeder
gehouden moeten worden. De geboorte
is voor het kind niet zelden een beangstigende gebeurtenis en het heeft de geruststelling nodig en vindt deze het best
in de nabijheid van het lichaam van de
moeder, omdat het haar stem en haar
hartslag al kent.
2. Het kind zou zo spoedig mogelijk
aan de borst van de moeder aangelegd
moeten worden, steeds wanneer het begint te huilen. Het herhaalde gezuig van
het kind stimuleert de melkproductie
en is de voorwaarde ervoor, dat bijna iedere moeder zoveel melk kan produceren, als haar kind nodig heeft.

heid, binding en liefde beleefden, leveren later bijv. betere prestaties op school
dan zuigelingen die met onnatuurlijke
maatregelen zijn behandeld.
5. Men zou het kind gedurende
de eerste drie levensjaren niet zonder
noodzaak in vreemde handen moeten
geven. Iedere betrouwbare persoonlijke
verzorging van de zuigeling is daarom
beter dan collectieve verzorging in crèches met wisselende contactpersonen.

6. Zuigelingen zouden niet zonder noodzaak in crèches, kleine kinderen niet in kinderdagverblijven ondergebracht moeten worden. Ja, zelfs voor
halve dagen zou de kleuterschool alleen
bezocht moeten worden, wanneer het
kind deze maatregelen kan begrijpen en
accepteren.
7. Het is belangrijk de tijd te nemen
voor het kind en een vertrouwde relatie ermee op te bouwen. Het is daarom
nodig, zich ook altijd eens als persoon
één op één met het kind bezig te houden. Het gevoel van verbondenheid,
betrouwbaarheid en geborgenheid laat
zich alleen zó tot stand brengen.

3. Om deze reden zou men de pasgeborene dag en nacht in de onmiddellijke nabijheid van de moeder gehouden en veel door haar toegesproken
moeten worden. In de tijden van de dag
dat het wakker was, zou men met het
kind moeten spelen.

8. De interesses van het kind zouden geobserveerd moeten worden. De
zich aftekenende bijzondere neigingen
en talenten zouden al vroeg bevorderd
moeten worden.”

4. Deze inspanning van de moeder
– en van de vader – renderen later honderdvoudig. Kinderen die geborgen-

Deze door mevrouw Meves aangeraden maatregelen zouden echter – zoals
alles in de wereld – met de juiste maat
uitgevoerd moeten worden. We nemen
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in onze jonge gezinnen intussen namelijk ook een overdrijving waar in het zich
bezighouden met de zuigeling, vooral
bij het eerste kind. We zullen daarover
later nog te spreken komen.
Over de behoefte van een klein kind
aan rust en aan stilte zou ik aanvullend
nog het volgende willen toevoegen: u
kent zeker de oude kinderboeken met
de mooie tekeningen – het kindje in de
wieg en de uitnodiging: “Pst, mooi stil,
omdat het kindje slapen wil”.

berteit plotseling opvallend gedroegen
en psychische storingen vertoonden.
Ze trokken zich terug, werden gesloten, hielden op te leren, weigerden het
eten of ze begonnen zich te ritsen (zich
met scheermessen te snijden). Toen we
bij de ouders navraag deden, vernamen
we dat er in de eerste drie kinderjaren
iets niet goed verlopen was. In één geval
hadden de ouders bijvoorbeeld een huis
gebouwd en geen tijd voor het kind gehad, het dikwijls weggezet, het laten huilen, of het weggegeven.

Zoals bewezen, is het schadelijk voor
een kind, als zijn wieg naast de spelende
televisie staat. Ook hebben ouders blijkbaar weinig invoelingsvermogen voor
de behoefte van de baby aan rust.
Dan brengen ze hun kindje in de
maxi cosi mee, halen deze uit de auto,
zetten hem op de grond en slaan pal
daarboven de autodeur dicht. Dat zo’n
kind nerveus wordt en huilt en gedurig
ineenkrimpt, is vanzelf verklaarbaar.

God zij dank is er wat dat betreft een
troostend inzicht, namelijk, dat de genezing van negatieve belevenissen – men
noemt dat de “omkeerbaarheid” – tot
in het twaalfde levensjaar ingehaald
kan worden, d.w.z. tot de kinderen werkelijk beginnen te puberen. Men kan
dus nog iets opvangen en verbeteren,
vooropgesteld dat de ouders bereid zijn
de eigen opvoedingsfouten te erkennen
en toe te geven.

In het algemeen is het voor de meeste kleine kinderen heel belastend, ingepakt en rondgereden te worden of
– liefst nog ’s avonds laat – in grotere
gezelschappen door te brengen. Weliswaar heeft men vastgesteld, dat sanguinisch aangelegde karakters minder
moeilijkheden hebben – men kent wel
die kleine “dikkertjes”, die zich graag laten rondgeven-, maar wat het ene kind
niets uitmaakt, kan een ander volledig
in ernstige onrust brengen. In sommige
gevallen moet hier de moeder het offer
brengen, met het kind thuis te blijven.
De gezonde ontwikkeling van het kind
zal haar echter op de duur voor dergelijke offers schadeloosstellen.

Laat u mij in deze samenhang nog
op een ander inzicht van het hersenonderzoek wijzen, dat niet onbeduidend is
voor de bevordering van de intelligentie.

Als we bedenken, dat de omgeving
bijdraagt aan de ontwikkeling van de
hersenen, dan is het ons ook duidelijk, dat zo weinig mogelijk stress, en in
plaats daarvan aanraken en strelen, liefdevol toespreken, maar ook mooie afbeeldingen, vertellingen en muziek eerste voorwaarde zijn, opdat de hersenen
alsook het gevoel en de intelligentie
zich positief kunnen ontwikkelen.
In het internaat is het ons helaas al
vaker overkomen, dat meisjes die in de
5de en de 6de klas tamelijk lief en braaf
waren, zich met het beginnen van de pu-
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Over de waarde van het
musiceren voor de bevordering
van de intelligentie
Er kwam bij Christa Meves eens een
moeder in de praktijk, die ongelukkig
was omdat haar dochter op het gymnasium minder was gaan presteren. Ze
zei: “Als eerste heb ik de muziekles geschrapt, het pianospelen. Ze mag nu
niet meer musiceren, ze moet zich nu
op haar school concentreren.” Dat was
de grootste fout, die deze moeder kon
maken, zegt mevrouw Meves, “want het
musiceren belemmert de verstandelijke ontwikkelingen niet, maar het bevordert ze sterk”.
Muziek “stimuleert de ontwikkeling
van de hersenen … zeer duidelijk, het
horen vanaf de zuigelingenleeftijd en
zo spoedig mogelijk ook het zelfstandig
uitoefenen van muziek! De piano is een
heel speciale opwekker van de synapsen
gebleken, zodat men in enkele Staten
van de USA. er al toe overgaat, de kinderen al vóór ze naar school gaan pianoles te geven…”.

“Wie met muziek door de kinderjaren gaat, heeft dan later ook meer succes
bij wiskunde en andere abstracte vakken
dan de kinderen zonder muziekopvoeding… Daarbij maken de onderzoekers
al onderscheid met het oog op de meer
of minder bevorderlijke soort muziek.
Hier heeft muziek van Mozart de hoogste positie en rockmuziek de laagste.
Men heeft namelijk reeds de hersenen
van ongeboren kinderen op verschillende soorten van muziek geobserveerd
en vastgesteld: de synapsen bloeien bij
klassieke muziek gewoonweg op, zowel
vóór als na de geboorte van het kind.”
Wanneer de klassieke muziek en het
musiceren voor de psychisch-geestelijke
ontwikkeling van onze kinderen zo’n
enorme betekenis heeft, valt het des te
meer te betreuren, dat het vak muziek
op school vaak zo gering geacht word
en steeds meer teruggedrongen wordt.
“We hebben een veel te hoog percentage kinderen, dat op school faalt!
We zouden dat dus niet door meer prestatiedwang van school uit moeten veranderen, zoals de vergadering van cultuurministers momenteel probeert”,
zegt Christa Meves en spreekt daarbij
naar mijn hart, “maar doordat men aan
de muzikale opvoeding van klein kind
af een zeer belangrijke plaats toebedeelt, dat men de muziekscholen over
het hele gebied verder uitbouwt en ze
behoorlijk subsidieert.”
“Muzikale opvoeding, weten we nu
dus, maakt zowel ﬂink als gelukkig, omdat ze het eenzijdige intellectualisme
voorkomt en de ontwikkeling van het
gevoel en daarmee de voor het gelukkig
zijn noodzakelijke evenwichtigheid van
de ziel bevordert.”
“De pedagogische waarde van de
muziek kan nooit hoog genoeg aangeslagen worden, alleen al heel gewoon in
betrekking tot de gelijktijdige ontwikkeling van de levensvreugde, die alleen al
door zingen bereikt kan worden. Zingen heeft, evenals sport, een verlichtende werking op inwendige spanningen,
die uiting van adrenaline ten gevolg
hebben. Zingen zorgt dus al psychologisch voor evenwichtigheid…”.
wordt vervolgd
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De vorstelijke waardigheid van Gabriël wanneer hij staat
voor de Heilige Maagd, de rustige bekwaamheid van Raphaël
die de jonge Tobias beschermt, de majesteit van Michaël die
met zijn vlammend zwaard de poorten van een verloren paradijs bewaakt geven ons slechts een vaag beeld van de adel van
de engelen. Wij lopen gevaar onszelf voor dat beeld blind te
maken, als wij vergeten, dat dit engelen waren die zich neerbogen naar onze beperktheid, die zich hebben aangepast aan
onze neiging om te denken in beelden; bedachtzame engelen,
die ons blij maken zoals een moeder haar kind blij maakt door
zijn giechelen en gebrabbel na te doen. Dit is niet de gewone
taal van een moeder; dit is ook niet het gewone optreden van
een engel.
De engelen zijn niet geschapen om aan een lichaam het leven te geven, zoals onze menselijke ziel dat is. De lichamen
waarin zij van tijd tot tijd onder ons verschenen zijn waren
schijnlichamen, die zij hebben aangenomen voor ons gemak;
niet werkelijk doch schijnbaar, opdat wij des te gemakkelijker
de engel, zijn boodschap en zijn gezelschap zouden aanvaarden. Niets van hetgeen aan levende lichamen eigen is kan door
deze schijnlichamen van de engelen worden verricht: zij kunnen geen maaltijd in zich opnemen, geen kinderen verwekken, niet vermoeid worden of fris uit de slaap ontwaken. Voor
ons is het verliezen van ons lichaam de tragiek, die de dood
genoemd wordt: het lichaam behoort tot ons geheel, zonder
dit zijn we geen mannen en vrouwen, maar zielen van het lichaam ontdaan, we zijn maar half onszelf. Het valt ons moeilijk niet een beetje medelijden te voelen met de engelen, omdat
ze geen lichaam hebben; terwijl wij daarbij vergeten dat, als dit
onmogelijke gebeurde en een engel een werkelijk lichaam had,
dit voor hem geen weldaad zou zijn, maar dat hij erdoor verlaagd zou worden. Zijn volledig geestelijke natuur heeft in haar
onafhankelijkheid en kracht geen lichaam nodig. Hij kan heel
wat meer tot stand brengen dan welke sterke man ook, ja zelfs
dan elke materiële kracht. Hij is vrij van de hinderpalen, die het
fysieke onvermijdelijk aan onze kennis en onze liefde stelt: vrij
van de traagheid, de vermoeienis en de verwarring, die de oogst
van de waarheid gedurende heel ons leven zo schraal maken;
vrij van de teleurstelling, die met al onze minnende bewegingen van vereniging gepaard gaat; van al het zwakke geloof, dat
onze liefde ondersteunt; van al de hulpeloosheid, die de bitterste vrucht is van onze liefde.

De grote denker die in zijn Summa
Theologica een geweldige synthese
heeft gegeven, waarin alles wat over
God en de mens kan worden
gekend, wordt opengelegd.

Zelfs een kind verdiept er zich niet in, hoe een engel zijn kleren over zijn grote vleugels heen kan krijgen; want het is voor
iedereen duidelijk, dat de vleugels die wij aan de engelen geven
niets anders zijn dan een symbool. De snelle vlucht van een
vogel in tegenstelling met de voortsukkelende voetstappen van
een mens is een geschikt symbool voor een vlotte, onbelemmerde, snelle beweging en daarom een eeuwenoude uitdrukking
voor de snelheid van het zich voortbewegen van de engelen. In
onze eigen tijd zouden we wel een beroep kunnen doen op het
geruisloze neerstrijken van een duikend straalvliegtuig om ons
wankele verstand te helpen de vlucht van een engel te volgen;
we zouden nog dichter bij de realiteit komen door met een oogopslag de bliksemﬂits, die nog geen ogenblik duurt, te volgen.
De meest juiste norm voor die voortbeweging van de engelen is
de tijd die ons eigen verstand nodig heeft om van de ene stad
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naar de andere over te springen, over oceanen, over vijf, tien of
vijftig jaren heen; want zo beweegt zich een engel voort.
Bij ons nadenken over de engelen moeten wij veel meer
uitgaan van onze kennis van God dan van onze kennis van
de mensen; want de engelen zijn eindige, loutere geesten, die
gevormd zijn naar de oneindige loutere Geest. Wij stellen de
plaats van God niet vast door om Hem heen te gaan staan, Hij
wordt niet bevat door de gemakkelijk te onderscheiden omtrek
van een lichaam, een stad of een land; Hij is, waar Hij werkt
en bijgevolg is Hij overal; want niets kan blijven voortbestaan,
tenzij het door zijn almacht wordt ondersteund. De plaats van
een engel kunnen we evenmin vaststellen door om hem heen
te gaan staan; ook hij is een loutere geest. Als we vragen waar
een engel is, betekent dit dat wij vragen waar hij werkt; alleen
zo is een engel op een bepaalde plaats. Het is duidelijk, dat
geen enkele plaats te klein kan zijn voor een engel, geen plaats
te groot en geen plaats te ver verwijderd; want bij. de engelen
is het geen kwestie van een lichaam op een ongemakkelijke
plaats samen te persen, van zijn armen wijd uit te spreiden om
een groter gebied te omspannen, of om rustig uit een stad weg
te komen. Geen enkele engel is overal, want geen enkele engel
is God, geen enkele engel is almachtig; maar een engel is ook
niet menselijk en kan niet door de lengte van zijn armen of de
horizon van zijn ogen omspannen worden. Hij is een loutere
geest, die wat zijn plaats betreft alleen beperkt wordt door de
graad van het vermogen en de volmaaktheid, die eigen is aan
de natuur, welke hij van God ontvangen heeft.
Het is voor ons betoverend aan de engelen te denken, een
betovering die voortkomt uit het feit; dat een gezonde geest
een hem voedende waarheid even enthousiast verwelkomt als
een gezonde maag een stevig maal opneemt: met dit verschil,
dat er niet zo iets bestaat als een volle geest. Hoe meer waarheid wij leren, des te hongeriger worden we, ook al zijn we
daardoor des te gelukkiger en meer voldaan. Deze grote broers
van ons, de engelen, kunnen ons heel wat leren: veel over God,
van wie zij het meest scherpe beeld zijn; en veel over onszelf,
om onze hoogmoed neer te halen en onze nederigheid aan te
wakkeren als wij van hen leren welk een gedempt licht ons levenspad afbakent en welk een wankel hart onze liefde ondersteunt. Maar om een van de lessen te leren, die er te leren vallen, moeten wij ons herinneren, dat de engelen geen God zijn
en evenmin mensen.

De kennis en de liefde van de engelen
God kent Zichzelf volmaakt en door Zichzelf te kennen
kent Hij al het andere. Nooit kennen wij onszelf rechtstreeks,
wij leren over onszelf, evenals iedere buitenstaander, uit de
dingen welke wij doen; en onze conclusies sluiten gewoonlijk
heel wat voor ons vleiende vergissingen in. Evenals God, kennen ook de engelen zichzelf rechtstreeks; zoals wij, kennen zij
doordat zij zichzelf kennen nog niets anders; want evenals wij,
zijn zij niet de bron van de schepselen maar een onderdeel
van het gezin van de schepping. De Godheid is de Schuldeiser
van de engelen evenals van ons; aan het oneindige verstand,
dat God is, ontlenen ook zij een beperkt verstand en behou-
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den het in afhankelijkheid van God. Ofschoon het bedrag van
hun lening veel groter is, geldt van de engelen toch evenzeer
als van ons, dat zij een beperkt verstand hebben, zij zijn niet
het verstand zelf. Wij brengen onze levensdagen door, terwijl
onze zintuigen de wereld in zich opnemen als een slagregen.
Met deze slagregen, op onze eigen wijze geﬁltreerd, lessen wij
de dorst van onze geest, hoewel dit een gevaarlijke aangelegenheid is; want dezelfde vloedgolf brengt ons tevens alle risico’s
van misleiding door ijle hersenschimmen, die bij dromers en
krankzinnigen zo volkomen de overhand krijgen. God en de
engelen leven hun eeuwig leven in een voortdurend zonnig
weer, zonder dat er ooit een druppel van deze regen in hun
wereld valt. Zoals St. Gregorius het heeft uitgedrukt: “De mens
voelt met de dieren en begrijpt met de engelen.”
Wij zijn rondzwervende toeschouwers, die de wereld afzoeken naar gemakkelijke vondsten, - die ons de waarheid als bij
klompen tegelijk zullen bezorgen,- maar die feitelijk bestaan
van de schilfers en het kruim, dat we gewoonlijk slechts vinden. Wij besteden ons leven aan moeizame pogingen om bij
stukjes en brokjes het patroon van de waarheid bijeen te brengen uit de verstrooide stukjes, die de wereld rondom ons vullen. De mens zoekt de aarde af voor zijn kennis, want wij staan
dicht bij de aarde; voor de bron van onze kennis over de engelen moeten wij echter niet naar de aarde zien doch naar God,
want de engelen staan dicht bij God. Zoals de schepselen beneden de engelen uit het verstand van God in de fysieke wereld
gekomen zijn, zo zijn ze ook uit diezelfde goddelijke bron binnen de kennis van de engelen gekomen.
De kennis van de engelen is dus alles wat de onze niet is:
nauwkeurig, volledig, absoluut uit de eerste hand, zij komt
rechtstreeks van de Eerste Waarheid Zelf tot hen. En dit alles
niet als een speciale gave, maar krachtens natuurrecht: door
het feit zelf van hun louter geestelijke natuur is hun eigen wijze van kennen een kennen door middel van begrippen, die in
hun verstand door God worden ingestort. Met het verloop der
jaren kunnen wij geleerd of misschien zelfs wijs worden; maar
onze kennis en onze wijsheid vormen het produkt van de jaren en van onze inspanningen, waarbij tegelijk met het goede
graan van de waarheid heel wat onkruid wordt geoogst. De engelen bezitten heel hun kennis op het eerste ogenblik van hun
leven; wanneer de engelen, heel hun tijdloos leven door, een
van die ingestorte begrippen gebruiken, betekent dit voor hen
nooit een ingespannen nadenken. De gedachte van een engel
is sneller dan het licht, dringt dieper dan een zwaard door tot
in het hart, is een intuïtief onderdompelen tot in de diepste
kern van de waarheid en laat geen plaats over voor twijfel, voor
vergissingen of voor besluiteloosheid.
Wij, die onze geringe wijsheid met zoveel pijn bereiken,
zijn beslist bij elke bespreking van het verstand der engelen
betrokken partij. Zij zijn de enigen in heel de schepping door
verstand aan ons verwant, hun verstand en het onze verhouden zich evenwel als een miljoenenkapitaal en een paar centen; en hun grote rijkdom kan onmogelijk bedreigd worden.
Bovendien is het niet zo, dat wij in de ellende van onze armoede ver van hen verwijderd blijven door de muren van hun
grootdoenerij of door grote verschillen van sociaal niveau;
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deze broeders van ons door hun verstand gaan in ons leven in
en uit met een gemak en een intimiteit, die aan de meest geliefde leden van onze onmiddellijke familie onbekend is. We zouden meer over hen moeten weten; en we verlangen er welhaast
instinctief naar meer over hen te weten, niet alleen omdat zij
zoveel voor of tegen ons kunnen doen, maar ook omdat zij zo
dicht staan bij onszelf en bij ons leven.
Sommigen van hen zijn vrienden voor ons, met die hechte
vriendschap, welke blijft voortduren en zelfs nog toeneemt bij
onze zwakheden, onze mislukkingen, onze nietigheid, onze
positieve slechtheid; zo hartelijk zijn zij, dat ze ons gedurende
vier en twintig uren van de dag bewaren. Het is goed, de krachten van zulke vrienden te kennen, goed voor onze moed, voor
onze hoop, voor onze eenzaamheid, voor ons gevoel van eigenwaarde. Andere engelen zijn meedogenloos vijandig, bezield met een haat, die wij niet zelf hebben opgewekt, en die
wij niet door onszelf te verdedigen of door haar te sussen kunnen wegnemen. Zij zullen niet eerder ophouden dan bij onze
totale vernietiging en zelfs die zal hen niet bevredigen, maar
hun haat veeleer nog versterken. Uit louter zelfverdediging
kunnen wij de kennis, die zulk een vijand heeft, niet onbeschouwd laten.
Wij hebben misschien slechts matige belangstelling voor
het feit, dat een engel zichzelf onmiddellijk en volmaakt kent,
dat hij God kent doordat hij zichzelf ziet als het beeld van
God en dat hij een volledige en intieme kennis bezit van andere engelen; ofschoon ons daardoor alle gevolgen ervan ontgaan voor onze eigen nederigheid, de verwerkelijking van
onze dromen en de eeuwige frustratie van het verlangen van
onze liefde om alles te kennen. Maar in ieder geval moeten
wij scherp acht geven op de kennis van de engelen van onze
menselijke, fysieke wereld. In dat opzicht zijn zij het, die van
heel de schepping het dichtst het onmiddellijke alwetende begrip van God benaderen. Zij kennen de onderdelen van de fysieke wereld niet door de vaak verstopte ﬁlter van de zintuigen
en de verbeelding, maar rechtstreeks zonder mogelijkheid van
onvolledigheid of verdraaiing. Zij kennen de wereld, in haar
geheel, niet op de benevelde wijze van de oppervlakkige ervaring van een dilettant, noch op de vage algemene manier van
een verstand, dat juist even te vermoeid is om de details vast te
houden, maar scherp, concreet, met een vast meesterschap. Zij
weten met andere woorden meer over al de dingen die wij de
eeuwen door zo moeizaam bestudeerd hebben, en kennen ze
beter dan wij ze ooit zullen kennen, al staat het verstand van
de mens dan nog zoveel eeuwen ter beschikking.
Over ons weten de engelen alles wat er te zien is vanuit
een observatiepost, die geen steun nodig heeft, waaraan niets
ontgaat en die niets vergeet. Bovendien kan elk van de engelen gemakkelijk doordringen tot in de gebieden van onze verbeelding en ons geheugen, een terrein waar de menselijke toeschouwer slechts raden kan. Dit betekent, dat onze dagdromen
niet louter private aan-gelegenheden zijn, heel de wereld der
engelen deelt er in en onze sentimentele tochten naar de aangename tijd van heel vroeger zijn nooit eenzame reisjes. Wij
zijn lang niet zo vaak alleen als wij ons verbeelden, op welk
uur of welke plaats dan ook. Met betrekking tot de ons gun-

stig gezinde engelen is dit voor ons een grenzeloze steun, al
brengt het ons ook vaak genoeg echt in een pijnlijke verlegenheid; waar het ons duidelijk onze zwakke verdediging tegen de
vijandige horde van de duivels voor ogen stelt, de hulp die wij
onbewust en voortdurend aan onze bittere vijanden verlenen
en onze eigen wanhopige behoefte aan hulp van de kant van
krachten die op één lijn staan met deze vijanden, die ons zo
volledig overtreffen.
In onze fantasie kunnen de engelen beelden oproepen, zij
kunnen doordringen tot in de kamer van ons geheugen en het
verleden aan ons voorbij laten gaan. Daar wordt echter aan
de grote natuurlijke vermogens van de wereld der engelen een
halt toegeroepen door de onaantastbare soevereiniteit van ons
verstand en onze wil. Zelfs de meest verheven engel weet niet
wat een mens het volgende ogenblik zal gaan doen; de meest
begaafde van de engelen kan niet weten, waar ik op dit ogenblik aan denk. In deze afzondering van de ziel zijn wij de gelijken van de engelen; dit terrein is ontoegankelijk voor iedereen behalve voor de Almachtige God Zelf. Zo is het statuut van
de waardigheid van de mens. Wij zijn geestelijk en tegelijk fysiek; wij zijn vrij; geen enkele geschapen kracht kan zich met
ons verstand en onze wil bemoeien. Dus zijn onze gedachten,
onze welbewuste verlangens, onze liefde iets van onszelf; wij
moeten er zelf de volle verdiensten voor ontvangen of het volledige verwijt er voor aanvaarden. De engelen kunnen door
middel van onze fantasie en ons geheugen ons iets ingeven,
zij kunnen door deze toegangswegen tot onze zintuiglijke natuur vleien, verlokken, bedreigen of schrik aanjagen; maar tenslotte zijn wij nog de meesters, die het bevel voeren over ons
eigen leven.
Op het gebied van het geloof buigen zowel engelen als
mensen zich in een nederige vereniging neer. Hier is elke waarheid een geheim van God, dat door niemand dan God kan
ontdekt worden, dat niet kan gekend worden, tenzij God zelf
de waarheid bekend maakt. Dat het goddelijk leven kan worden meegedeeld en feitelijk ook wordt meegedeeld; dat het
welkom van de hemel hen wacht, die God verwelkomd hebben; dat de ellende van de hel de keuze van de zondaar waardig is; dat de Zoon van Maria ook de Zoon van God is; dat de
levende Christus in de H. Eucharistie tegenwoordig is; dat het
offer van Calvarië in de H. Mis wordt vernieuwd; dat door middel van de sacramenten de genade in de ziel stroomt - dit alles weten de engelen slechts zoals wij dat weten: door het op
het woord van God te geloven. De engelen zijn een deel van
de natuur evenals wij; hun vermogens zijn natuurlijke vermogens. Wat zij van het bovennatuurlijke bezitten, hetzij dit leven
is, waarheid, werking of doel, zij bezitten dit uitsluitend door
de grenzeloze edelmoedigheid van het enige bovennatuurlijke
Wezen, God zelf.
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N

iet een paus heeft het dogma
van de onfeilbaarheid geformuleerd, maar het Eerste Vaticaans Concilie. Het waren harde tijden
voor de kerkelijke staat. De constante
ruzie met de wereldlijke macht, die in
de investituurstrijd van de elfde eeuw
haar eerste hoogtepunt gevonden had,
na de tijd van de Reformatie dan het
hele Europese continent in opstand en
militaire confrontaties stortte, raakte de
Kerk van Rome nu tot in de kern: de Piemontezen vielen de kerkelijke staat
aan. De Romagna ging in 1859 verloren,
Umbrië en de grensgewesten een jaar later. Aanvallen van de leider van vrijscharen, Garibaldi, op Rome konden tussen

re bewegingen een uitgesproken moeilijke staat. Nog in 1848 had de uitbraak
van de revolutie in Rome de pas gekozen Pius IX tot de vlucht naar Gaeta gedwongen. Waren de pausen tijdens hun
ballingschap in Avignon (1305 – 1377)
min of meer hofkapelaans van de Franse koningen geweest, nu golden ze algemeen als overblijfsels uit de oude tijd.
In de “verlichte” kringen aan de hoven
van Europa praatte men erover, of pausdom en Roomse Kerk eigenlijk nog een
toekomst hadden.
Daarom was het ook minder een
theologische vraag die het Vaticaan
moest ophelderen. Dat de Kerk onfeilbare waarheden kan formuleren en dat

Zelfs een paus kan toch niet
onfeilbaar zijn! Het dogma van
de onfeilbaarheid heeft een
paus geformuleerd - en is er
voor de pausen. Dat is een heel
duidelijke machtsdeﬁnitie.
1862 en 1867 alleen met de hulp van
Franse troepen afgeweerd worden.
In deze situatie een oecumenisch,
d.w.z. algemeen concilie in het Vaticaan
te willen houden, getuigt ervan, dat de
nood hoog was. Na Reformatie en Verlichting, na staatskerkschap en secularisering, maar ook na het weer opbloeien
van het kerkelijk leven in de negentiende eeuw had de Kerk hoogten en diepten doorlopen, die zoiets als een positiebepaling nodig maakten. Wat was de
stem van de paus nog waard, wie kon
trouwens in de naam van de Kerk iets
verplichtends formuleren? Heersers zoals Napoleon Bonaparte of Joseph II
in Oostenrijk hadden met de pausen
ﬂink “omgesprongen”; maar ook nu,
in de tweede helft van de negentiende
eeuw, toen de katholieke Kerk zich voor
de eerste keer in de geschiedenis klaarmaakte om in grote delen van Europa
een zich over het hele gebied uitstrekkend net van pastorieën en zielzorgposten te vestigen, had het pausdom bij de
protestantse machten – dus vooral bij
Pruisen – en de nationaal-revolutionai-
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dit in het bijzonder de taak van de bisschop van Rome is, was voor de overwegende meerderheid van het episcopaat
een vanzelfsprekendheid en bovendien
diep in het geloof van de hele Kerk verankerd. De meningsverschillen waren
veeleer ontstaan door overdrijvingen in
de theologische literatuur ten aanzien
van de pauselijke volmachten. Deze verruimden de onfeilbaarheid tot alle, ook
persoonlijke uitspraken van de paus en
probeerden de opvolger van Petrus in
navolging van de wereldlijke monarchen als absolutistische heersers in de
katholieke Kerk te construeren.
Omstreden was echter ook de vraag,
of het opportuun is, in tijden waarin de
toonaangevende “verlichters” het pausdom eerder met scepsis dan met respect
beschouwden, ook nog een dogmatisering van de pauselijke onfeilbaarheid
uit te voeren, wat het latente wantrouwen tegenover Rome nog eens extra zou
versterken. Zo’n plechtige deﬁnitie door
een concilie kwam de liberale kringen
van politici als een zuivere demonstratie
van macht voor. Een circulair telegram
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van de Beiersche ministerpresident
vorst Hohenlohe van 9 april 1869, die
aan de gezantschappen van Beieren een
diplomatiek offensief tegen de geplande
dogmatisering van de pauselijke onfeilbaarheid opdroeg, kenmerkt de stemming: “De enige dogmatische materie
die men, zoals ik uit bepaalde bronnen
verneem, in Rome door het concilie bepaald zou willen zien en waarvoor tegenwoordig de jezuïeten in Italië evenals in Duitsland en elders propaganda
maken, is de vraag over de onfeilbaarheid van de Paus. Deze gaat echter veel
verder dan het zuiver religieuze gebied
en is van hoog politieke aard, omdat
hiermee ook de macht van de Paus over
alle vorsten en volkeren, ook de afgescheiden, in wereldlijke dingen bepaald
en tot geloofspunt verheven zou zijn.”
De pauselijke volmacht, in zaken
van het geloof onfeilbare waarheden te
kunnen deﬁniëren, gold in het politieke
milieu van de katholieke Kerk dus beslist als machtsvraag. De uiteindelijke
opheldering daarvan door een concilie
hield zelfs de kanselarijen en regeringen
bezig. Maar nog meer dan de regeringen
wakkerden kranten en opinievormers
de openbare debatten rond de pauselijke onfeilbaarheid aan. Allen echter,
Paus en kerkelijke staat incluis, waren
in deze discussie kinderen van hun tijd.
En hoe zouden ze dat ook niet zijn. Natuurlijk had de strijd voor of tegen het
pausdom ook een heel wereldlijke en
politieke kant. Nauwelijks hadden de in
het Eerste Vaticaans Concilie vergaderde bisschoppen het dogma van de onfeilbaarheid aangenomen of de FransDuitse oorlog begon. Het concilie werd
afgebroken en ook niet meer voortgezet, omdat op 20 september 1870 de Piemontezen een bres schoten in de stadsmuur van Rome en de kerkelijke staat
bezetten. De paus trok zich als “gevangene in het Vaticaan” uit de openbaarheid terug. Tientallen jaren later moesten de verdragen van het Lateraan van
1929 deze gevangenschap beëindigen.
Van deze inwikkeling in de historische bijkomende omstandigheden kan
de vraag over de onfeilbaarheid van de
Paus losgemaakt worden, wanneer men
ze tot haar theologische kerngehalte wil
terugbrengen. Logisch bekeken betekent deze onfeilbaarheid, dat er in de
Kerk duidelijk beschrijfbare en onomstotelijke waarheden zijn alsook een

plaats, waar deze waarheden met “echtheidsgarantie” geformuleerd kunnen
worden. Theologisch beschouwd komt
men bij de vraag naar het wezen van de
kerkelijke onfeilbaarheid niet om het
principe van de menswording heen, het
draai- en kernpunt van het christelijk
geloof: het Woord is vlees geworden.
De “Logos”, het eeuwige Woord van
de Vader, het plan van de Schepper voor
de door Hem geschapen wereld, heeft
zich op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd onthuld. Eerst sprak Hij door
de profeten, daarna door Jezus Christus.
De mensen werden zo in de volle betekenis van het woord ingelicht – ze vernamen over de ene, zijn schepselen liefhebbende God in drie Personen. Over
het Verbond, dat de Heer met zijn volk
gesloten heeft, dat Hij zich “uit joden
en heidenen” bijeenbrengt. Over de ene
Kerk op aarde, waarin Hij het verlossingswerk van zijn Zoon wil voltooien.
Of de paus nu alleen, “ex cathedra”, een
geloofswaarheid als onfeilbaar verklaart,
of hij dat in een algemeen concilie van
de Kerk of op verzoek van alle bisschoppen doet, en of de opvolgers van Petrus
in het verloop van de geschiedenis, twee
dogma’s meer of minder deﬁniëren –
dat allemaal is vooreerst tweederangs
en pas een beschouwing waard, wanneer het om de ondergeschikte vraag
gaat, hoe de Kerk concreet met haar eigen onfeilbaarheid is omgegaan.
Eerst echter moet principieel duidelijk geworden zijn, dat de Kerk haar
hoge recht tegenover de wereld alsook
tegenover het geweten van het individu niet op macht baseert, maar op een
waarheid die haar werd toevertrouwd
en waarvan zij “geen jota” mag wegnemen. Deze waarheid garandeert de Kerk
onfeilbaarheid, juist binnen de grenzen,
die door de openbaring en de van haar
uitgaande traditie van de Kerk afgebakend worden. Geen paus kan onfeilbaar
beweren, dat jazz minderwaardige muziek is, of Turkije als vakantieland boven de Canarische Eilanden te verkiezen is. Maar wat ondubbelzinnig tot
het katholieke geloof behoort, mag hij
aan de gelovigen als onfeilbare leer van
de Kerk voorleggen – niet vanuit eigen
goeddunken, maar in zijn hoedanigheid als opvolger van de H. Petrus, aan
wie Christus de taak heeft toegewezen,
het fundament van de te bouwen Kerk
te zijn.

Het is nutteloos erover te strijden, of
deze belofte van Jezus volstaat, om dan
meer dan achttien eeuwen later de pauselijke onfeilbaarheid te dogmatiseren.
Reeds in de eerste christelijke eeuwen
had de bisschopszetel van Rome een
bijzondere positie in de gehele Kerk.
Rond het jaar 200 schrijft bijvoorbeeld
Ireneus van Lyon: “Met de Kerk van
Rome moet vanwege haar hoge voorrang iedere Kerk overeenstemmen, want
in haar is altijd de apostolische traditie
bewaard.” Toen was de apostel Johannes precies honderd jaar dood. Altijd
nog de lievelingsleerling van Jezus. Hij
die het onder het Kruis volgehouden
had en niet gevlucht was.
Maar niet de laatste plaats waar hij
werkzaam geweest was, Efese, was onmiddellijk na de apostolische tijd tot
centrum van de jonge christenheid geworden, maar Rome, de laatste plaats
waar Petrus gewerkt had, die noch de
oudste, noch de dapperste, ook niet
de eerstgeroepene of Jezus’ lievelingsleerling onder de apostelen was. Maar
tot hem, die al de bijnaam Cephas,
de rots, gekregen had, richtte Christus
het woord: “Gij zijt Petrus, en op deze
steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en
de machten van de hel zullen haar niet
overweldigen. Ik zal u de sleutels van
het hemelrijk geven; wat u op aarde zult
binden, dat zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat u op aarde zult ontbinden, dat zal ook in de hemel ontbonden zijn”.
Belangrijk is, dat deze “sleutelmacht” van Petrus, die natuurlijk niet in
de betekenis van de een of andere hemelse portiersdient, maar eerder als in
Jesaja 22, 22 als plaatsvervangende koningsmacht begrepen moet worden,
niet met de dood van Petrus een einde vond, maar door de vroege Kerk ook
aan zijn opvolgers op de bisschopsstoel
van Rome werd toegeschreven. Het Johannesevangelie bevat het beroemde
woord van Jezus tot Petrus: “Weid mijn
lammeren, weid mijn schapen”, en bij
Lukas zegt Christus tot hem: “En wanneer gij u weer bekeerd hebt, versterk
dan uw broeders”.
Wat er verder tussen Jezus en Petrus
en ook onder de apostelen gesproken
werd, weet men niet. Maar men weet tegenwoordig, dat Rome dadelijk het centrum van de jonge Kerk van Christus
werd. Hier zocht men zekerheid in de
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leer en de uitleg van belangrijke geloofsvragen – zoals bijvoorbeeld Hegesipp
rond 160 na Christus, om zich te informeren over de gnostische dwaalleer,
of Ireneus twintig jaar later. Daarmee
was het begin van die lange overleveringsketting gemaakt, die dan de eeu-

wen door zou gaan. Wie in de Latijnse Kerk zekerheid over geloofsvragen
wilde hebben, wendde zich tot Rome.
Ook vandaag is dat zo. De geschiedenis
van de bisschoppen van Rome is even
gespleten en dramatisch als de andere
plaatselijke kerken of landen of de ge-

schiedenis in het algemeen. Maar haar
betekenis heeft de cathedra van de Pausen alle eeuwen door behouden. Dat is
de plaats, waar de katholieke Kerk naar
kijkt en waar ze bijeenkomt, wanneer ze
in geloofsvragen naar de vrijwaring van
onvervalste waarheid zoekt.

L

zijn ontstaan. De identiﬁcatie van de
auteur van deze geschriften met de bij
Paulus vermelde Lukas is echter onzeker.

samenleving alsook de welwillendheid
van Jezus tegenover de vrouwen.

ukas stamde vermoedelijk uit Antiochië. Hij was arts van beroep.
Over zijn bekering tot het chris-

Het Lukasevangelie was speciaal
bestemd voor het onderricht van nietchristenen. De evangelist streefde ernaar, persoon en werken van Jezus in
een kader van de tijd- en wereldgeschiedenis te plaatsen. De geschiedenis en
voorgeschiedenis van de geboorte van
Jezus (Lukas 1, 1 – 2, 20) moet wijzen
op de universele betekenis van Christus. Men herkent duidelijk de interesse
van Lukas om het heil, dat in Jezus in

H. Lukas, evangelist
18 oktober
tendom is niets overgeleverd. In Trojas
sloot Lukas zich aan bij Paulus en begeleidde hem als gezel en trouwe vriend
op zijn tweede en derde reis, de Romereis, en tijdens zijn gevangenschap.
Deze Lukas geldt volgens de traditie
als opsteller van het gelijknamige evangelie en als schrijver van de Handelingen van de Apostelen, waarvan tegenwoordig algemeen wordt aangenomen
dat zij tussen de jaren 70 en 80 na Chr.

de wereld is gekomen, als universeel uit
te beelden, en niet te begrenzen door
barrières van nationaliteit, ras of godsdienst. De Handelingen van de Apostelen tonen aan, hoe de Blijde Boodschap
gewoon onstuitbaar in het centrum van
hart en macht van de toenmalige wereld, Rome, doordrong. Belangrijk was
voor Lukas de benadrukking van rechtvaardige sociale betrekkingen, vooral
tussen armen en rijken, de zorg voor
de zondaars en de uitgestotenen van de

Volgens de legenden onderging Lukas de marteldood door kruisiging aan
een olijfboom. Hiëronymus vermeldt,
dat hij op 84 jarige leeftijd in Bithynië –
volgens andere bronnen in Achaia, dus
in Boetië of op de Peloponnesus – zijn
leven in vrede volbracht zou hebben.
Om de schildering van Maria in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie geldt
Lukas als Mariavereerder. Volgens latere
legenden is hij de schilder van het eerste Madonnaportret en daarom wordt
hij vaak als schilder van Mariaportretten afgbeeld.
Het gebeente van Lukas moet in
356/57 naar de Apostelkerk van Konstantinopel overgebracht zijn. Er liggen
ook relikwieën in Padua. En zijn hoofd
bevindt zich in het Russische Panteleimon-klooster op de berg Athos.
Vroeger gaf men het vee op Lukasdag
gewijde blaadjes met bijbelverzen van
zijn evangelie te eten, om het voor besmettelijke ziekten en ongevallen te beschermen. Ook werden er Lukasblaadjes
aan ongeneeslijk zieken en vrouwen bij
een moelijke geboorte gegeven. De Lukasdag betekent voor boeren het begin
van de bietenoogst. “Lukasgilden” zijn
verenigingen van christelijke artsen.

Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben
Alfonsus Rodrigues

O

fschoon allen in ‘t algemeen
zich voor de eerzucht moeten
wachten, zo hebben toch degenen, die door hun stand en hun be-
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diening aan het heil en de zaligheid der
zielen moeten arbeiden, nog een andere verplichting, om zich immer tegen
deze ondeugd te wapenen. Want omdat

hun werkzaamheid zo verheven en aan
de ogen van de mensen zozeer is blootgesteld, hebben zij veel meer reden om
bevreesd te zijn dan anderen: van de an-
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dere kant zijn zij veel strafwaardiger, indien zij in hun heilige bediening enkel
zichzelf in het oog hebben en de lof van
de mensen zoeken. Dit zou waarlijk heten, de genaden en de gaven van God
gebruiken als een middel om zich verwaand tegen God te verheffen. Daarom
roept de H. Bernardus uit: wee degenen,
die de gave ontvangen hebben om naar
behoren over God te denken en te spreken, indien zij door hun godsverering
winstbejag zoeken; indien zij aan de
eerzucht verkwisten, wat zij ontvangen
hadden om Gods eer te bevorderen; indien zij, hoogmoedig van harte, in het
nederige geen behagen vinden! Zij mogen vrezen voor hetgeen de Heer bij de
profeet Oseas verklaart: ik heb hun mijn
goud en mijn zilver gegeven, en zij hebben mijn goud en mijn zilver aan Baal
ten offer gebracht, dat wil zeggen, zij
hebben daarmee een afgod van hun eerzucht gemaakt.
De H. Gregorius past hierop de
woorden toe van de H. Paulus tot de
gelovigen van Corinthe: want wij doen
niet als zovelen, die echtbreuk bedrijven
ten opzichte van Gods woord, maar wij
verkondigen het met oprechtheid, als uit
God, voor het aanschijn Gods, in Christus. Deze plaats, zegt hij, is voor twee
verklaringen vatbaar; want wij kunnen
met het woord Gods op tweeërlei wijze echtbreuk bedrijven. Vooreerst, door
het verkeerd en vals uit te leggen, indien
wij, onze eigen begrippen volgend, er
een onechte en onwettige zin aan geven. Want de H. Geest is de maker of ingever van de H. Schrift, en daarom heeft
zij geen andere zin, dan die de H. Geest
aan de Kerk door de heilige vaders en
leraars geopenbaard heeft. De tweede
wijze, waarop wij met het woord Gods
echtbreuk kunnen plegen, is de wijze,
welke wij hier bijzonder bedoelen, en
waarover deze groote heilige ons de volgende verklaring geeft. Het onderscheid,
zegt hij, tusschen de wettige man en de
echtbreker bestaat hierin, dat de eerste
ten doel heeft kinderen voort te brengen, en de tweede niets anders beoogt
dan zijn driften te voldoen. Vandaar is
hij, die er minder op bedacht is, door
zijn prediking kinderen van God voort
te brengen, overeenkomstig de plicht
van zijn heilige bediening en de woorden van de Apostel: door het evangelie heb ik u voortgebracht, dan wel zijn

eigen voldoening te zoeken en de achting der mensen te verwerven, een echtbreker, die aan Gods woord ontrouw
pleegt. En daarom noemen de heiligen
de eerzucht een geestelijke ontucht, welke de lichamelijke zo ver te boven gaat,
als de ziel boven het lichaam verheven
is. Laten wij ons dus in acht nemen, om
geen echtbreuk aan het woord des Heren te bedrijven: trachten wij integendeel, in navolging van onze goddelijke
Verlosser, die zijn eigen eer niet zocht,

dere gaven en genaden van God, enige
gedachten van ijdel zelfbehagen heeft
gekoesterd. Ook van den H. Ignatius lezen wij, dat hij jarenlang vóór zijn dood
geen enkele bekoring van eerzucht meer
ondervond, omdat het licht van boven
zijn ziel bestraalde, en hem tegelijkertijd met een zo volmaakte kennis van
zijn eigen nietswaardigheid en met een
zo grote verachting van zichzelf vervulde, dat hij gewoon was te zeggen, voor
geen ondeugd minder vrees te gevoe-

Die aan het zielenheil van de
naasten arbeiden, moeten nog
meer dan anderen tegen de
eerzucht op hun hoede zijn.
bij onze heilige werkzaamheden niet
onze, maar enkel de eer en de verheerlijking van God te zoeken.
De H. Schrift verhaalt ons een merkwaardige trek uit het leven van Joab, de
veldheer van David. Hij belegerde de
koning der Ammonieten in zijn hoofdstad Rabbath. Als hij nu op het punt was
de stad stormenderhand in te nemen,
zond hij boden tot David, die hem de
stand van zaken moesten mededelen,
en hem uitnodigen, onverwijld naar het
leger te komen en de stad in bezit te nemen, opdat de overwinning, voegde hij
er bij, niet aan mij wordt toegeschreven,
indien de stad door mij verwoest werd.
Dezelfde trouw moeten ook wij in onze
heilige bediening ten opzichte van God
in acht nemen, en nooit verlangen, dat
men aan ons de bekering van de zielen
en de vrucht van andere goede werken
toeschrijft; brengen wij alles op God, en
op God alleen, terug, volgens de woorden van den psalmist: niet aan ons, o
Heer, niet aan ons, maar geef de eer aan
uw naam, en het gezang van de engelen:
eer zij God in het allerhoogste.

len dan voor de eerzucht. Volgens zulke
voorbeelden moeten wij ons vormen, en
bijgevolg ons diep schamen, dat wij ons
om de nietigste redenen door de eerzucht laten overmeesteren. Want indien
gij u in de geringere zaken niet weet te
beheersen, hoe zal het dan later met u
gaan, wanneer gij eens een groot geleerde of een beroemd redenaar zijt, wanneer gij met veel vrucht aan het heil der
zielen arbeidt, en wanneer gij door allen
wordt geprezen en toegejuicht en op de
handen gedragen? Trachten wij ons dus
vroegtijdig de gewoonte eigen te maken, in het kleine de lof en de eer van
de mensen te verachten, en nimmer uit
menselijke beweegredenen te handelen,
ten einde wij ons daarvoor in het grote
des te gemakkelijker kunnen wachten.

Wij lezen in het leven van den H.
Thomas van Aquino, dat hij door de bekoring van eerzucht nooit tot enige zonde, zelfs niet tot de kleinste, is gebracht,
en dat hij noch om zijn buitengewone
kennis, noch om zijn engelachtig verstand, noch om de overvloed van an-
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O

mdat onze Heer en Verlosser
als de nieuwe mens in de wereld was gekomen, gaf Hij aan
de wereld nieuwe voorschriften. Want
tegenover ons oude, op ondeugden berustend leven stelde Hij zijn nieuwheid.
Wat toch kende die oude, die aardse
mens anders dan vasthouden aan eigen

de zelfbeheersing voor, aan gierigen de
gulheid, aan driftigen de zachtmoedigheid, aan hovaardigen de nederigheid.
Althans heeft Hij, zijn volgelingen
nieuwe geboden voorschrijvend, gezegd:
“Als iemand niet aan alles verzaakt, wat
hij bezit, dan kan hij mijn leerling niet

Homilie van de H. Gregorius
Over het evangelie van de H. Mattheus 16, 24-27

goed, andermans goed stelen, als hij het
kon, begeren, als hij het niet kon? Maar
de hemelse geneesheer wendt bij ieder
gebrek afzonderlijk het tegenovergestelde aan als heelmiddel. Want zoals in
de geneeskunde hitte met verkoeleing,
koude met verwarming wordt behandeld, zo heeft onze Heer tegenover de
zonden tegengestelde geneesmiddelen
geplaatst: aan uitgelatenen schreef Hij

zijn.”Alsof Hij met evenzoveel woorden zei: Gij, die krachtens uw oude leven andermans goed begeert, behoort
in uw nieuwe leven zelfs uw eigen goederen uit te delen. – En luistert, wat Hij
in de lezing van vandaag zegt: “Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet
hij zichzelf verloochenen.” Ginds wordt
gezegd, dat wij aan ons bezit moeten
verzaken; hier, dat wij verzaken aan ons-

zelf. En misschien is het niet eens zo lastig, zijn bezittingen op te geven; maar
heel lastig is het, zichzelf op te geven.
Het betekent heus niet veel, te verzaken
aan wat men heeft; maar het betekent
heel veel, te verzaken aan wat men is.
Nu legt de Heer ons op, wanneer wij
tot Hem komen, onze eigendommen
prijs te geven; omdat, wie aantreedt voor
het geestelijk gevecht, de strijd aanbindt
tegen de kwade geesten. Nu bezitten die
kwade geesten geen eigendom in deze
wereld: wij moeten dus wel naakt met
deze naakten worstelen. Want wie in
kleren met een naakte worstelt, wordt al
te gauw tegen de grond gegooid, omdat
hij een houvast biedt. Wat zijn immers
alle aardse dingen anders dan een soort
kledingstukken van het lichaam? Dus
wie de duivel aanvliegt om met hem te
vechten, moet die kledingstukken afwerpen: anders raakt hij onder.

Aankondigingen
Nederland
zondag
zaterdag

7 oktober
20 oktober

Parochiefeest in Den Haag
Bedevaart Derde Orde

België en Nederland
zondag
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6 oktober

ma. t/m zat.

8 t/m 13 oktober

vrij. t/m ma.

26 t/m 29 oktober

Districtsbedevaart Banneux
Mariale retraite voor dames en heren
Bedevaart naar Lourdes
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tridentijnse
HH. Missen
Nederland
Gerwen: St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen
Tel: 040/283 45 05
Fax: 040/284 71 17
zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur;
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Zutphen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de priorij in Gerwen
Tel: 040/283 45 05
Voor HH. Missen op feest- en week-dagen,
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies
en retraites:
contact opnemen met de priorij
St. Clemens, Gerwen.

Gent

Sint-Amanduskapel,
Kortrijksesteenweg 139,
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis.
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag v.d.
maand 19.00 uur H. Mis (buiten de schoolvacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier: Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis.
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Colofon
Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X
Redactie:
Pater J. Wegner
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:

België
Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:
7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,
18.00 uur Lof met Rozenhoedje.
Door de week:
18.30 uur H. Mis

giro
nr. 39 90 790
bank
nr. 68 67 70 595
België: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stichting St. Jozef,
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD’s.
Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van
onderstaande lijst, deze uitknippen en opzenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen.

Boeken
 Zoektocht door de wereld van het € 7,50
paranormale
door Martie Dieperink
 De H. Mis, een miskende schat door € 1,80
H. Leonardus van Porto Mauritio
 De zelfvernietiging van de katholie- € 2,49
ke Kerk door Fr. Jaak Vermeiren

 De Heilige Mis van de H. Pater Pio € 1,00
door pater Tarcisio O.F.M.Cap.
 Gebedenboek
Adveniat regnum tuum

€ 5,65

 De kunst van vallen en
opstaan

€ 6,60

 Rozenblaadjes: korte verhalen uit € 9,50
het leven van Jezus en Maria;
3 delen samen
 Belijdenissen, H. Augustinus

€ 10,00

 Edward Poppe, bloemlezing

€15,95

 Open brief aan radeloze
katholieken
Aartsbisschop Marcel Lefebvre

€ 9,00

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij ingesloten acceptgirokaart of overschrijvingsformulier.

 Maria-Teresa Tauscher
Autobiograﬁe

€ 10,00

Voor België:
E.H. R. Schmitt
Priorij van het Allerheiligste
Sacrament
KBC
406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen

 De heilige van Paray,

€ 1,40

Giften ter ondersteuning
Het Informatieblad wordt U op aanvraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige ﬁnanciële steun voor het apostolaat van
de Priesterbroederschap St. Pius X.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

U vindt ons ook op internet:

www.stpiusx.nl

Postcode en plaats:...............................
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€ 3,40

 De Heilige Mis
door pastoor Franz Rudrof
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Inhoud
2 EDITORIAL

De modernisten wekten de indruk
dat het modernisme een beweging
was van trouwe katholieken die
verzuchtten naar een herstel en
een verjonging van de Kerk.

Een zoektocht door de
wereld van het paranormale
door Martie Dieperink

Pater Jürgen Wegner

De theologe en schrijfster
drs. Martie Dieperink neemt ons
mee op een tocht door de wereld van het paranormale. Zij belicht verschillende oosterse godsdiensten en voert zo de lezer tot
de bevrijding van het
Evangelie.

3 PASCENDI DOMINICI GREGIS

Over de leerstellingen van de modernisten.
H. Pius X, paus

10 HONDERD JAAR VEROORDELING MODERNISME

Talrijke geschriften tonen aan dat
deze encycliek niets aan betekenis
verloren heeft, integendeel!

€ 7,50

Pater C. de Beer

14 MODERNISME EN GESCHIEDENIS

Om te weten wat het modernisme is in de ogen van de Kerk, moet
men de encycliek Pascendi Dominici gregis van de heilige paus Pius
X gelezen hebben.

De wonderen van Pater Pio
Renzo Allegri,
vertaald en aangevuld door Henk Rooyakkers

Dr. Alfred de Noyelle

Pater Pio was zijn leven lang het grote
voorbeeld hoe de mens in deze moderne tijd in het leven moet staan.
Jaarlijks bezoeken meer dan 4 miljoen
mensen zijn graf, vereren hem en vragen hem om steun.

€ 15,90

16 VERZORGING VAN KLEINE KINDEREN

Het ia een oude wijsheid dat de
opvoeding van de mens al bij de
bay moet beginnen.
Zuster Michaela Metz

23 HEILIGE THOMAS VAN AQUINO

De Engelen
GEESTELIJK LEVEN

26

Geloofsvragen
Zelfs een paus kan toch onfeilbaar zijn!

28

Heiligenlevens
H. Lukas, evangelist

Maria-Teresa Tauscher

28

Autobiograﬁe

Moeder Maria-Teresa van de Heilige
Jozef (Tauscher) schreef deze autobiograﬁe om de wondervolle leiding van
Gods Voorzienigheid bij het ontstaan
en de snelle groei van de congregatie
van de Karmel van het goddelijk Hart
aan de eigen zusters bekend te maken.

De oefening der christelijke volmaaktheid
Die aan het zielenheil van de naasten arbeiden, moeten nog meer dan anderen tegen
de eerzucht op hun hoede zijn.

Homilie van de H. Gregorius

€ 10,00
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