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Editorial
Geachte lezers,
Het hoort bij het opperste geluk van de mens om vrij te
zijn. Vrij zijn om te kiezen, vrij zijn om te beslissen, zijn vrijheid leven en zijn verantwoordelijkheid waarnemen. Toch
kan de mens niet ongestoord doen en laten wat hij maar wil.
Nog voor hij een situatie gaat analyseren, nog voor zijn wil
een besluit heeft genomen verneemt hij in zichzelf een stem.
Ze moedigt hem aan het goede te doen, en soms wel zo intens
dat hij niet kan weerstaan. Anders verbiedt zij, het kwade te
doen. In een enkel moment openbaart het geweten wat waardevol, goed en edel is, laat het zijn zedelijk oordeel horen: de
stem van het geweten.
De mens verneemt de stem van zijn geweten niet in het
onderbewustzijn maar in de kern van zijn wezen. Het geweten doordringt met een eenvoudige blik de geestelijke realiteit. Zonder voorafgaande verstandelijke analyse ontvangt het
een geldige, onveranderlijke en onbetwistbare kennis, die ver
is verheven boven normen als voordeel, plezier, gemak, moeilijk of lastig. Bij het gewetensoordeel gaat het om waarde en
onwaarde, rijkdom en volheid van het zijn, om motivatie en
eis, om goed of kwaad - dimensies dus die prioriteit hebben
in de menselijke handelingen.

Het hoort bij het opperste geluk van de mens om vrij te zijn.
Vrij zijn om te kiezen, vrij zijn
om te beslissen. Toch kan de
mens niet ongestoord doen en
laten wat hij maar wil. De stem
van het geweten moedigt hem
aan, het goede te doen. In een
enkel moment openbaart het
geweten wat waardevol, goed
en edel is, laat zijn stem haar
zedelijk oordeel horen.

Het oordeel van de gewetensstem is altijd trefzeker en
doet vernemen wat de mens in de concrete situatie hoort te
doen. In iedere mens vinden wij de intellectuele en emotionele ontvankelijkheid voor zedelijke normen. Meer nog: er
is niet slechts het vermogen om zedelijke normen passief,
d.w.z. door opvoeding, milieu en dergelijke te ontvangen.
Het geweten is in de mens gelegd om actief, uit zichzelf de zedelijke componenten van het leven open te leggen en te doen
aanvoelen. Het kleine kind weet, nog voor zijn ouders het
de meest grondleggende gedragspatronen hebben geleerd en
het de eerste ideeën over een goed leven hebben ‘aangewend’,
dat het niet mag liegen en dat ‘de waarheid zeggen’ waardevol is. Denken en voelen in de dimensie van goed en kwaad,
waardevol en waardeloos, edel en gemeen maken noodzakelijk deel uit van het mensenleven.
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Nooit zal het geweten falen. Altijd zal het voor goed laten
doorgaan wat goed is en veroordelen wat slecht en onedel is. De
ethische normen die het weerspiegelt zijn onveranderlijk als het
oordeel van het geweten zelf.
Een opvoeding die proﬁjt en prestatie op de eerste plaats
zet en niet meer spreekt over ethische waarden, een maatschappij zonder moreel houvast waarin alle regels vervagen, een tijd
van permanente verandering en onophoudelijke omwentelingen kunnen het geweten zwaar belasten, maar nooit veranderen.
Noodzakelijk dagen vragen op: hoe moet het geweten - gezien
de tijdsomstandigheden - concreet zijn uitspraken toepassen?
Steeds wordt het geconfronteerd met nieuwe situaties die zich
nooit eerder voordeden. Hoe moet het geweten zijn oordeel
doen gelden tegen gedragscodes die met alle ethische eisen in
strijd zijn, maar die door de massa en de media aan iedereen
worden opgedrongen? Hoe kan het geweten überhaupt zijn stem
nog laten horen tegen alles wat uit de luidsprekers en koptelefoons van radio, televisie, mp3-speler, telefoon… op de mens
afstormt? Door al deze moeilijkheden mist het geweten een nodige vorming en de mogelijkheid zich te ontplooien, wordt zijn
stem teruggedrongen en in zijn instensiteit afgezwakt, zullen de
leefomstandigheden het geweten in zijn effectiviteit misschien
helemaal tot zwijgen brengen. Maar zolang het spreekt zal het
nooit falen.
Daarom is er een bijzondere opgave voor eenieder om te
werken aan de vorming van het geweten. Steeds luider wordt het
geroep om zich van de mensonwaardige prestatiemaatschappij
te wenden naar een maatschappij die aan menselijke waarden
hogere prioriteit geeft. In de nieuwe maatschappij, gebaseerd op
menselijke waarden, zal er speciaal ruimte moeten zijn voor de
vorming van de gewetens. Vorming die bij de jonge mens van
buitenaf geschiedt door ouders en opvoeders, waarbij de mens
met toenemende leeftijd voor eigen verantwoording de ontwikkeling van zijn geweten in handen zal nemen. Belevenissen die
zedelijke waarden meedelen - de stiptheid in de vervulling van
de plichten die wij bij onze ouders mogen waarnemen, de warme naastenliefde die onze grootmoeder laat blijken voor haar
zieke echtgenoot, het waardige afscheid bij het overlijden van
een geliefde medemens, de eerlijk bedoelde felicitatie voor de
overwinnaar van een voetbalwedstrijd, een kerkelijke ceremonie vol respect voor God, het voorbeeldig leven van onze medemens - spelen in de vorming van het geweten een grote rol.
Dergelijke ervaringen, opgedaan in het alledaagse leven, verder
gekoesterd door raad, onderwijs en opvoeding zullen het geweten wakker roepen, vormen, en telkens meer verﬁjnen. Voor de
toekomst moeten wij weer leren anders te denken. Het mensenleven is het oefenterrein en de leerschool van het geweten. De
dagelijkse bezigheden zijn de concrete gelegenheden om zich in
te spannen. Proﬁjt, succes en plezier zijn bijkomstigheden. Leven met verantwoordelijksheidbesef op de basis van een goed
gevormd geweten, vrijheid om goed te doen, daarvoor willen wij
gaan en daarbij wil deze aﬂevering van het Informatieblad een
bescheiden bijdrage leveren.
Pater Jürgen Wegner
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Trouwe echo van de
goddelijke norm
Radiotoespraak door paus Pius XII over de opvoeding van
het christelijk geweten bij de jeugd, 23 maart 1952

Het geweten is als de meest innige en meest geheime kern in de mens.
Daar omringt hij zich met zijn geestelijke vermogens in een volstrekte
eenzaamheid. Daar beslist hij voor het goed of het kwaad;
daar kiest hij tussen de straat die leidt naar de zege en deze
die voert naar de nederlaag. Hoezeer hij het ook verlangt,
nooit zal de mens er in slagen zijn geweten af te leggen.
In welke zin nu kunnen wij spreken van de opvoeding
van het geweten?

Inleiding
Het huisgezin is de wieg van de geboorte en de ontwikkeling van een
nieuw leven dat, om niet te sterven, behoefte heeft aan zorgen en opvoeding;
het recht en de plicht deze zorgen en
opvoeding te geven werd door God geschonken en opgelegd aan de ouders.
In de natuurlijke orde is de opvoeding,
naar inhoud en doel, gericht op de ontwikkeling van het kind tot volmaakt
mens; de christelijke opvoeding beoogt
de nieuwe mens, die door het doopsel
herboren werd, te vormen tot een volmaakt christen. Deze verplichting, die te
allen tijde de handelwijze en de roem
van de christelijke huisgezinnen was,
werd plechtig bevestigd door canon
1113 van het Kerkelijk Wetboek, die als
volgt luidt : “De ouders hebben de zware verplichting uit al hun krachten zorg
te dragen voor de godsdienstige en zedelijke, voor de lichamelijke en burgerlijke
opvoeding van hun kinderen, en tevens
te voorzien in hun tijdelijk welzijn”.
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Gods rechterstoel, als een waarheidlievende en onomkoopbare getuige. Het
geweten is dus een heiligdom, wiens
drempel niemand mag overschrijden,
ook vader en moeder niet, hoewel dit
het geweten van hun kind is. Alleen de
priester mag er binnentreden, als zielzorger, en bedienaar van het sacrament
van de boete; daarom echter houdt het
geweten niet op een heiligdom te zijn;
zijn geheimhouding wordt door God
zelf gewaarborgd met het zegel van het
meest heilig stilzwijgen. In welke zin nu
kunnen wij spreken van de opvoeding
van het geweten?

De meest dringende vraagstukken
betreffende dit veelomvattend onderwerp werden reeds herhaalde malen
toegelicht door Onze Voorgangers en
door Ons zelf. Daarom willen Wij nu
niet herhalen wat reeds breedvoerig
werd uiteengezet, maar veeleer de aandacht vestigen op een element dat, hoewel het de grondslag en het steunpunt
van de opvoeding, vooral van de christelijke opvoeding is, niettemin, op een
eerste zicht, aan enkelen voorkomt als
ternauwernood behorend tot de opvoeding. Wij bedoelen nl. te spreken over
hetgeen het diepst en innigst is in de
mens: zijn geweten. Aanleiding hiertoe
was Ons het feit dat enkele huidige gedachtenstromingen begonnen zijn zijn
begrip te vervalsen en zijn waarde te bekampen. Wij zullen dus handelen over
het geweten in zover het voorwerp is
van de opvoeding.
Geheime kern van de mens
Het geweten is als de meest innige en meest geheime kern in de mens.
Daar omringt hij zich met zijn geestelijke vermogens in een volstrekte eenzaamheid. Daar beslist hij voor het
goed of het kwaad; daar kiest hij tussen
de straat die leidt naar de zege en deze
die voert naar de nederlaag. Hoezeer hij
het ook verlangt, nooit zal de mens er
in slagen zijn geweten af te leggen; het
zal hem vergezellen op zijn hele levensweg, om goed te keuren of te veroordelen; het zal eveneens bij hem zijn voor
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Wezen van het geweten
Wij moeten voor alles wijzen op enkele fundamentele begrippen van de katholieke leer om goed te begrijpen dat
het geweten kan en moet gevoed worden.
De Goddelijke Verlosser heeft de
onwetende en zwakke mens verrijkt met
zijn waarheid en zijn genade: zijn waarheid om hem de weg aan te duiden die
leidt tot zijn einddoel; zijn genade om
hem de sterkte te geven ten einde dat
einddoel te bereiken.
Deze weg bewandelen betekent, in
het praktische leven, de wil en de geboden van Christus aanvaarden. De mens
moet daarvoor zijn leven, alle afzonderlijke daden, zowel de innerlijke alsook
de uiterlijke, alles waar hij vrij voor kiest
en bepaalt ermee in overeenstemming
brengen. Welk is nu het geestelijk vermogen dat in de afzonderlijke gevallen
uitmaakt welke daden overeenstemmen
met de goddelijke wil? Het geweten.
Het geweten is een trouwe echo, een
heldere weerkaatsing van de goddelijke
norm betreffende de menselijke handelingen. Zodat uitdrukkingen als de volgende: “het oordeel van het christelijk
geweten”, “oordelen volgens het christelijk geweten” feitelijk deze betekenis
hebben dat de maatstaf van de persoonlijke, zedelijke beslissing ontleend is
aan het woord en de wil van Christus.
Hij is inderdaad weg, waarheid en leven, niet alleen voor alle mensen gezamenlijk beschouwd, maar ook voor ieder mens afzonderlijk. Hij is dit voor de
volwassen man, Hij is dit voor het kind
en de jongeling.
Hieruit volgt dat de vorming van het
christelijk geweten van een kind of van
een jongeling op de eerste plaats bestaat

in de verlichting van hun verstand omtrent de wil van Christus, zijn wet, zijn
weg, en bovendien in de inwerking op
hun geest, voor zover dit van buiten
uit mogelijk is, ten einde hem te bewegen tot de vrije en standvastige vervulling van de goddelijke wil. Dit is dan de
hoogste verplichting van de opvoeding.
Opvoeding van het geweten.
Waar echter zullen de opvoeder en
de op te voeden mens, in werkelijkheid,
met gemak en zekerheid, de christelijke zedenwet vinden? In de wet die de
Schepper in ieder mensenhart indrukte,
en in de openbaring in haar geheel genomen, d.i. in de waarheden en de geboden die de goddelijke Meester leerde. De natuurwet, alsook de waarheden
en de geboden van de bovennatuurlijke
openbaring, heeft Jezus de Verlosser als
zedelijke schat van het mensdom toevertrouwd aan zijn Kerk; en deze moet ze
aan alle mensen prediken, ze verklaren,
ze vrijwaren van alle vervalsing en dwaling, en ze van de ene aan de andere generatie overleveren.
Dwalingen
Tegen deze leer, die eeuwenlang onbestreden was, worden nu moeilijkheden en opwerpingen gemaakt, die Wij
moeten toelichten.
De eerste stap, of beter gezegd, de
eerste stoot aan het gebouw van de
christelijke zedelijke normen zou hierin
moeten bestaan, dat men ze losrukt - zo
beweert men althans - van het bekrompen en verdrukkend toezicht van het gezag van de Kerk; zodoende zou de zedenleer teruggebracht worden tot haar
oorspronkelijke vorm en eenvoudigweg
overgelaten zijn aan het begrip, en de
beslissing van het individueel geweten.
Wie ziet niet in tot welke noodlottige gevolgen een dergelijke omverwerping van de grondslagen zelf van de opvoeding zou voeren?
Wij willen hier niet wijzen op de
klaarblijkelijke onbekwaamheid en
onrijpheid om een oordeel te vellen
bij hem die dergelijke meningen voorstaat; het kan echter zijn nut hebben het
hoofdgebrek van deze “nieuwe zedenleer” in het daglicht te stellen. Zij laat
ieder zedelijke maatstaf over aan het individueel geweten. Het individueel geweten sluit zich jaloers in zich zelf op en
beslist voortaan in volstrekte onafhan-
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kelijkheid. Daardoor wordt de weg die
het geweten moet volgen verduisterd en
het geweten van de hoofdweg die Christus is, losgerukt.
De goddelijke Verlosser heeft zijn
openbaring, waarvan de zedelijke verplichtingen een wezenlijk deel zijn, niet
toevertrouwd aan de afzonderlijke mensen, maar aan zijn Kerk, en haar tevens
de opdracht gegeven de mensen te brengen tot het trouw aanvaarden van deze
heilige schat.
Eveneens werd de goddelijke bijstand, die de openbaring moet vrijwaren van dwaling en vervorming, niet
aan de afzonderlijke mensen, maar aan
de Kerk beloofd. Een wijze voorzienigheid voorwaar, omdat de Kerk, die een
levend organisme is, zodoende in staat
gesteld werd, met zekerheid en gemak,
ook de zedelijke waarheden te verklaren
en te verdiepen, ze aan te passen aan
de veranderlijke eisen van plaats en tijd
met instandhouding van hun hoofdinhoud.
De “nieuwe zedenleer” beweert dat
de Kerk, in plaats van de wet van de
menselijke vrijheid en van de liefde te
bevorderen bijna uitsluitend en met
overdreven strengheid, beroep doet op
de onveranderlijkheid en onverbiddelijkheid van de christelijke zedenwetten
en niet zelden voor de dag komt met beweringen als “gij zijt verplicht”, “het is
niet toegelaten”, die veel te veel ruiken
naar waanwijsheid.
Voorschriften van de Kerk...
De Kerk wil integendeel - en zij stelt
het uitdrukkelijk in het licht als het gaat
om de vorming van het geweten -, dat
de christen binnengeleid wordt in de
oneindige rijkdommen van het geloof
en de genade, zodat hij zich aangetrokken voelt deze dieper te doorgronden.
De Kerk kan er echter niet van afzien de gelovigen te waarschuwen dat
deze rijkdommen alleen kunnen aangeworven en bewaard worden ten koste
van nauwkeurig bepaalde zedelijke verplichtingen. Zou de Kerk anders handelen dan zou dit betekenen een dominerend principe vergeten waarop Jezus,
haar Heer en Meester, steeds aandrong.
Hij leerde immers dat om het rijk der
hemelen binnen te gaan, het niet voldoende is te zeggen “Heer, Heer”, maar
dat men de wil van de hemelse Vader
moet vervullen. Hij heeft gesproken van

de “smalle deur” en het “enge pad”, dat
tot het leven leidt en heeft er aan toegevoegd: “Dwingt u om langs de smalle deur binnen te gaan, want ik zeg u
dat velen zullen pogen binnen te treden, maar er niet in slagen”. Hij heeft
als toetssteen en herkenningsteken van
de liefde tot Christus, het onderhouden van zijn geboden gesteld. Hij zegde
eveneens tot de rijke jongeling die Hem
ondervroeg: “Indien gij wilt binnengaan
tot het leven, onderhoud de geboden”,
en ging verder door alswanneer deze
Hem vroeg welke die geboden waren :
“Dood niet! pleeg geen overspel! steel
niet! leg geen valse getuigenis af! eer
vader en moeder! en bemin uw naaste
gelijk u zelf!” Hij heeft als voorwaarde
aangeduid voor allen die Hem willen
navolgen, aan zich zelf te verzaken en iedere dag zijn kruis op te nemen. Hij eist
dat de mens bereid moet zijn voor Hem
en zijn taak alles te verlaten wat hem
het liefst is, als daar zijn vader, moeder,
kinderen, en zelfs het hoogste goed, het
eigen leven. Want hij voegt er aan toe:
“Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet
die het lichaam doden en verder niets
meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie
gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat
u het leven ontnomen werd, de macht
heeft om u naar de hel te sturen”.
Zo sprak Jezus Christus, de goddelijke pedagoog, die ongetwijfeld beter dan
wie dan ook in de zielen kan binnendringen en ze aantrekken tot zijn liefde met de onmetelijke volmaaktheden
van zijn Hart, dat vol van goedheid en
liefde is.
Bewerkt uw heil
De apostel Paulus, predikte geen
andere dingen! Hij beschikte over een
geweldige overredingskracht en ontsluierde de geheime betovering van de
bovennatuurlijke wereld; hij heeft de
grootheid en de luister van het christelijk geloof, zijn rijkdommen, zijn
macht, zijn zegen, zijn geluk, uiteengezet, en het aan de zielen aangeboden als een voorwerp waardig van de
vrijheid van de christen, en als een onweerstaanbaar doeleinde voor
de meest zuivere liefdeopwellingen. Het is echter
niet minder waar dat
ook deze en dergelijke waarschuwingen
van hem zijn: “Be-

werkt uw heil met vrezen en beven”, en
dat uit zijn pen eveneens de hoogste zedelijke verplichtingen gevloeid zijn, bestemd voor alle gelovigen afgezien van
het feit dat ze tot de gewone massa behoren of vatbaar zijn voor hogere werkelijkheden. Indien wij dan de woorden
van Christus en de apostel als strikte
norm nemen, zouden wij niet mogen
beweren dat de Kerk van heden eerder
geneigd is tot toegeeﬂijkheid dan tot
strengheid? En zo treft de aanklacht van
verdrukkende hardheid, door de “nieuwe zedenleer” tegen de Kerk ingebracht,
feitelijk en op de eerste plaats de persoon van Christus zelf.
Verbannen
Heden worden er velen gevonden
die, meer nog dan uit het privaat leven,
het rijk van de zedenwet zouden willen verbannen uit het openbaar, economisch en sociaal leven, uit de werkzaamheden van de openbare machten
naar binnen of naar buiten, uit het gebied van de vrede en de oorlog, alsof
God hier niets, of ten minste niets deﬁnitiefs te zeggen had.
De scheiding van de menselijke uiterlijke werkzaamheden, van wetenschap, politiek, kunst…, ten overstaan
van de zedenleer wordt soms ﬁlosoﬁsch gemotiveerd. Men doet beroep op
de autonomie van deze disciplines die
hun goed recht is. Op hun eigen gebied,
mogen zij zich uitsluitend laten leiden
volgens hun eigen wetten, hoewel men
aanneemt dat deze wetten doorgaans
hetzelfde doel hebben als de zedenwetten. Als voorbeeld wordt de kunst
aangehaald. Daarvan ontkent men niet
alleen een volle afhankelijkheid, maar
ook iedere verhouding tot de zedenleer
en beweert dat de kunst alleen kunst is,
geen zedenleer noch iets anders, en dat
ze daarom geleid
moet worden
volgens de
wetten van de
esthetica,
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die er zich trouwens niet toe zullen lenen de begeerlijkheid te dienen, als zij
ten minste ware wetten zijn. Op dezelfde wijze redeneert men voor de politiek
en de economie, die geenszins aan andere wetenschappen, bijgevolg ook niet
aan de zedenleer raad moeten vragen,
maar door het feit zelf dat zij geleid
worden volgens hun eigen wetten, goed
en betamend zijn.
Theoretische scheiding
Men bemerkt aanstonds dat het
hier gaat om het geweten op een subtiele wijze te onttrekken aan het domein
van de zedenwetten. Feitelijk kan men
niet loochenen dat een dergelijke autonomie gerechtvaardigd is, in zover er
sprake is van de methode eigen aan iedere werkzaamheid, en van de grenzen
die theoretisch hun verschillende uitingen van elkaar scheiden; maar het onderscheid in methode mag niet betekenen dat de wetenschapper, de artiest, de
politicus vrij zijn van zedelijke bekommernis in de ontplooiing van hun eigen activiteit, vooral wanneer deze zich
onmiddellijk weerkaatst in het zedelijk
veld, zoals dit het geval is met de kunst,
de politiek en de economie. De duidelijke, theoretische scheiding heeft geen
zin in het leven, dat altijd een synthese
is, daar het enig subject van ieder vorm
van activiteit steeds de mens blijft, wiens
vrije en bewust gestelde daden zich niet
kunnen onttrekken aan een zedelijke
waardebepaling. Hij die het probleem
met brede en praktische blik beschouwt
- een blik die soms ontbreekt ook aan
de meest vooraanstaande ﬁlosofen -,
bemerkt dat genoemd onderscheid en
autonomie door de gevallen menselijke
natuur misbruikt worden om als wetten
van de kunst, de politiek of de economie te doen doorgaan hetgeen in werkelijkheid de begeerlijkheid, het egoïsme en de hebzucht streelt. Zo betekent
de theoretische autonomie ten overstaan van de zedenleer feitelijk opstand
tegen dezelfde zedenleer; zo wordt de
harmonie verbroken die uiteraard bestaat tussen de wetenschappen en de
kunsten en die de ﬁlosofen van onze
school zeer scherp zien, hoewel zij deze
als toevallig bestempelen; toevallig is
zij niet, maar zij behoort tot het wezen
zelf, indien zij bezien wordt van de kant
van het subject dat de mens is, en van
diens Schepper, God.
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Daarom hebben Onze Voorgangers en Wij zelf in de verwarring van de
oorlog en in de troebele jaren die er op
volgden, niet opgehouden de aandacht
te vestigen op het beginsel dat de door
God gewilde orde het hele leven omvat,
ook het openbaar leven in al zijn uitingen; want Wij waren er vast van overtuigd dat hierin niet de minste vermindering van de ware menselijke vrijheid
noch een ingrijpen in de eigen bevoegdheid van de Staat gelegen was, maar eerder een verzekering tegen dwalingen en
misbruiken, die de christelijke zedenleer kan voorkomen indien zij toegepast
wordt zoals het moet. Deze waarheden
moeten aan de jongeren geleerd en in
hun geweten ingescherpt worden door
hen die, thuis of op school, de verplichting hebben te zorgen voor hun opvoeding; zo wordt het zaad uitgestrooid
voor een betere toekomst.
Slotwaarschuwing.
Ziedaar wat Wij u wilden zeggen,
beminde zonen en dochters die naar
Ons luistert. Wij hebben U de angst niet
verborgen die Ons hart beklemt bij de
gedachte aan dit ontzaglijk probleem
dat het heden en de toekomst van de
wereld en het eeuwig lot van zovelen
zielen raakt. Welke steun zou het Ons
niet zijn indien Wij wisten dat gij deze
angst om de christelijke opvoeding van
de jeugd met Ons deelt! Voedt de gewetens van uw kleinen op met een taaie
en volhardende zorg. Voedt ze op tot de
vrees en de liefde van God. Voedt ze op
tot waarheidslievendheid. Maar weest
gij zelf op de eerste plaats waarheidlievend, en verwijdert uit het opvoedingswerk alles wat niet oprecht en waar is.
Scherpt in het geweten van de jongeren
het onvervalst begrip in van de vrijheid,
van de ware vrijheid, die waardig is van
en eigen aan een schepsel dat gemaakt
werd naar het beeld van God. Deze vrijheid is iets heel anders dan uitspatting
en losbandigheid; zij is integendeel bewezen bekwaamheid tot het goede; zij
is eigenmachtige beslissing om het goede te willen en te verwezenlijken; zij is
meesterschap over de eigen vermogens,
over de instincten, over de gebeurtenissen. Voedt de jongeren op tot gebed en
het ontvangen van de sacramenten van
de biecht en eucharistie, waar zij zullen putten hetgeen de natuur niet kan
geven: de sterkte om niet te vallen, de

kracht om op te staan. Dat zij van kindsbeen af gevoelen dat zij zonder de hulp
van deze bovennatuurlijke krachtbronnen er niet in zouden gelukken niet alleen geen goede christenen, maar zelfs
geen eerlijke mensen te zijn, wier erfdeel een blijmoedig leven is. In deze
mate voorbereid zullen zij bovendien
kunnen streven naar het beste en zich
geven aan hun grote taak, waarvan de
verwezenlijking tevens hun roem zal
zijn: Christus in hun leven te vormen.
Om dit doel te bereiken wakkeren
Wij al Onze beminde zonen en dochters van de grote menselijke familie
aan nauw verenigd te zijn onder elkander: één te zijn voor de verdediging van
de waarheid, voor de verbreiding van
Christus’ rijk op aarde. Iedere verdeeldheid worden verbannen, ieder meningsverschil verwijderd; voor dit hoger goed,
voor dit hoogste ideaal moet, het koste
wat het wil, ieder eigen zienswijze, ieder eigen voorkeur edelmoedig geofferd worden; “indien een ongeregelde
begeerte u iets anders toeroept”, dan
overwinnen uw christelijk geweten iedere bekoring, opdat Gods vijand “in
uw midden u niet uitlacht”. De levenskracht van de gezonde opvoeding openbare zich door haar vruchtbaarheid te
midden van alle volkeren die sidderen
voor de toekomst van hun jeugd. Dan
zal de Heer over u en uw huisgezinnen
zijn genaden overvloedig laten neerdalen. Als onderpand van deze genaden
schenken Wij u met vaderlijke genegenheid de Apostolische Zegen.

AAS. 1952, n. 5, p. 270-278.
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Christelijk geweten tot
steun van het recht op leven
Slotcommuniqué van de 13de Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven
18 april 2007

1. Op 23 en 24 februari organiseerde de Pauselijke Academie voor het Leven een Internationaal Congres in het
Vaticaan bij gelegenheid van haar 13de
Algemene Vergadering. Het thema van
het congres was: “Christelijk geweten
tot steun van het recht op leven”. Tegenwoordig waren de leden van de Pauselijke Academie vor het Leven en andere
welbekende deskundigen, naast ongeveer 420 personen uit de hele wereld.
Aan het einde van de bijeenkomst
biedt de Pauselijke Academie voor het
Leven, op grond van hetgeen bleek uit
de voorgelegde rapporten en uit de levendige en opbouwende discussie, de
volgende overwegingen aan de kerkelijke gemeenschap, de burgerlijke gemeenschap en aan iedere mens van goede wil
aan, om over na te denken.
2. “In het diepst van zijn geweten
ontdekt de mens een wet, die hij zich
zelf niet gegeven heeft, maar waaraan
hij moet gehoorzamen. De stem van
deze wet spoort hem voortdurend aan,
het goede lief te hebben en te doen, en
het kwade te vermijden, en op het juiste
ogenblik zegt ze hem diep in zijn hart:
doe dit, doe dat niet. Want de mens
heeft een wet, die door God in zijn hart
geschreven is, en het maakt zijn waardigheid uit, aan deze wet te gehoorzamen en volgens deze wet zal hij geoordeeld worden.” (Gaudium et Spes, nr.
16).
Dus, handelend in gelovige gehoorzaamheid naar de oordelen van zijn eigen morele geweten, dat eerlijk het goede zoekt en steeds gevoed wordt door
de gekende waarheid, brengt ieder mens
zijn menselijke waardigheid tot uitdrukking en realiseert ze diep in zichzelf,

waarbij hij zichzelf en de hele gemeenschap tot lering strekt door zijn eigen
weloverwogen en vrije keuzen.
3. Om altijd bij zijn handelingen
geleid te worden door het oordeel van
zijn morele geweten om inderdaad het
goede te doen, moet de mens elke mogelijke zorg nemen voor de voortdurende vorming ervan, door het te voeden
met waarden die overeenstemmen met

de waardigheid van de menselijke persoon, met de rechtvaardigheid en met
het algemeen welzijn, zoals de Heilige
Vader in herinnering bracht in zijn toespraak tot de Pauslijke Academie voor
het Leven:
“De vorming van een geweten dat
juist is, omdat het is gebaseerd op de
waarheid, en dat rechtvaardig is, omdat
het vastbesloten is de ingevingen ervan

Johannes Paulus II, Evangelium vitae (encycliek)
72 … Wanneer ze echter van het verstand afwijkt, wordt het een onrechtvaardige wet genoemd en heeft het niet het karakter van een wet. maar veeleer dat van
een daad van geweld’ 2 H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 93,
a. 3, ad 2um.. En verder: ‘Elke door mensen gemaakte wet heeft in zoverre het karakter van een wet, voor zover ze afgeleid wordt van de natuurwet. Maar wanneer
ze op enig punt van de natuurwet afwijkt, dan zal ze niet meer wet zijn, maar eerder een corruptie van de wet’ 3 H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,
q. 95, a. 2. De Aquinaat citeert Sint Augustinus: ‘Non videtur esse lex, quae iusta
non fuerit’, De libero arbitrio, I, 5, 11: PL 32, 1227..
De eerste en meest rechtstreekse toepassing van deze leer betreft de menselijke wet die het fundamentele grondrecht op leven, dat iedere mens eigen is, niet
erkent. Zo staan de wetten die het rechtstreekse doden van onschuldige mensen,
in de vormen van abortus en euthanasie, voor gewettigd verklaren, in totale en
onverzoenlijke tegenspraak met het onaantastbare recht op leven dat alle mensen eigen is en ontkennen zij bovendien de gelijkheid van allen voor de wet. Men
zou kunnen tegenwerpen dat dit dan niet geldt voor euthanasie, wanneer de betreffende mens bij volledig bewustzijn erom gevraagd heeft. Maar een staat die
een dergelijk verzoek zou wettigen en doorvoering ervan toelaten, zou tegen de
grondbeginselen van absoluut respect voor het leven en van de bescherming van
ieder mensenleven een zelfmoord, respectievelijk moord, legaliseren. Zo wordt
ruim baan gemaakt voor het nalaten van eerbied voor het leven en effent men de
weg voor een houding die het vertrouwen in de sociale betrekkingen vernietigt.
De wetten die abortus en euthanasie toelaten en bevorderen, stellen zich dus
niet alleen radicaal op tegen het welzijn van het individu, maar ook tegen het
gemeenschappelijk welzijn, en missen daarom iedere geloofwaardige rechtsgeldigheid… Daaruit volgt dat, wanneer een burgerlijke wet abortus en euthanasie goedkeurt, zij juist daarom geen echte, zedelijk verplichtende burgerlijke wet
meer is.
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Johannes Paulus II, Evangelium vitae (encycliek)
73 … Abortus en euthanasie zijn dus misdrijven waarvan geen enkele menselijke wet zich de legitimatie kan aanmatigen. Wetten van deze soort houden niet
alleen geen verplichting voor het geweten in, maar wekken veeleer de ernstige en
duidelijke plicht op, om zich ertegen te verzetten met behulp van het beroep op
gewetensbezwaren. Vanaf de begintijden van de Kerk heeft de verkondiging van
de apostelen de christenen de plicht tot gehoorzaamheid jegens het rechtmatig
optredende openbaar gezag ingeprent 1 Vgl. Rom. 13, 1-7; 1 Petr. 2, 13-14, maar
tegelijkertijd krachtig gewaarschuwd dat men ‘God meer moet gehoorzamen dan
de mensen’ (Hand. 5, 29) … Uit de gehoorzaamheid jegens God - aan wie alleen
die vrees toekomt die de erkenning van zijn absolute soevereiniteit is - groeien
de kracht en de moed om aan de onrechtvaardige wetten van de mensen te weerstaan. De kracht en de moed van hem die bereid is ook de gevangenis in te gaan
of door het zwaard om te komen, in de zekerheid dat ‘hier de standvastigheid en
de geloofstrouw van de heiligen moet blijken’ (Openb. 13, 10)…

zonder tegenspraak te volgen, zonder
misleiding en zonder compromissen, is
vandaag de dag een moeilijke en delicate, maar onontbeerlijke onderneming”
(Toespraak tot de deelnemers aan de
13de Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven, 24 februari 2007; L’Osservatore Romano).
Vooral het christelijk geweten wordt
bij zijn zoeken naar het goede geheel
verlicht door een onophoudelijke ontmoeting met het Woord van God, verstaan en beleefd in de christelijke gemeenschap in overeenstemming tot de
leer van het Magisterium.
4. Deze behoefte aan de voortdurende vorming en verdieping van het geweten is heel duidelijk vandaag de dag,
nu er zoveel culturele en maatschappelijke problemen aan de oppervlakte komen en het recht tot leven in de context
van het gezin, in de aanvaarding van de
plichten die eigen zijn aan echtparen en
aan ouders, in de wereld van de gezondheidszorg en in de politieke taken, aantasten.
Het is de steeds noodzakelijker en
dringender taak van het christelijk geweten, autenthieke menselijke waarden aan te nemen en beginnend met de
fundamentele waarde van eerbied voor
het leven in zijn lichamelijk bestaan en
waardigheid, dergelijke problemen te
zien in het licht van het verstand, verlicht door het geloof, bij het vormen
van meningen over de morele waarde
van zijn eigen daden.
5. Daarbij kunnen we niet voorbijzien aan de vele moeilijkheden waar-
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op het christelijk geweten van de gelovigen vandaag stuit bij het vormen van
een mening en bij het redeneren. Deze
moeilijkheden zijn te wijten aan de culturele context waarin zij leven en waarin
zij de “gezagscrisis” ervaren, het geloofs-

verlies en al te vaak een tendens om zijn
heil te zoeken in vormen van extreem
rationalisme.
Behalve de culturele context, wordt
een ander gebied dat het christelijk geweten op de proef stelt gevormd door
de juridische regels die van kracht zijn,
zowel die welke gecodiﬁcieerd zijn en
die welke zijn gedeﬁnieerd door rechtbanken als de uitspraken gedaan door
rechtbanken, die in toenemende mate
en onder sterke druk van vereende en
invloedrijke groepen de rampzalige
bres van de decriminalisering hebben
geopend en nog openen: er worden uitzonderingen op het recht op leven van
het individu voorzien, uiteenlopende
aanvallen op het menselijk leven worden steeds meer gelegaliseerd en lopen
in feite uit op het ontkennen dat het
leven de basis is van ieder ander recht
van het individu, en dat het respect verschuldigd aan de waardigheid van ieder

Johannes Paulus II, Evangelium vitae (encycliek)
74 … De invoering van onrechtvaardige wetten plaatst moreel juiste mensen
dikwijls voor moeilijke gewetensproblemen m.b.t. medewerking in verhouding
tot een goede toepassing van het eigen recht om niet gedwongen te worden tot
deelname aan moreel slechte handelingen. Soms zijn de beslissingen die nodig
blijken, pijnlijk en kunnen ze er zelfs om vragen een hoge beroepspositie op te
geven of af te zien van gewettigde promotie- en carrièreperspectieven. In andere
gevallen kan blijken dat het doorvoeren van in zichzelf onbepaalde of zelfs positieve handelingen, die in de artikelen van als geheel onrechtvaardige wetgevingen zijn voorzien, de bescherming van een bedreigd mensenleven toelaat. Van de
andere kant mag men daarentegen met recht vrezen dat de bereidheid om dergelijke handelingen uit te voeren, niet slechts tot een steen des aanstoots wordt en
de nodige weerstand tegen aanvallen op het leven verzwakt, maar geleidelijk zal
leiden tot verdere capitulatie voor een houding die alles toelaat.
Om licht te werpen op deze moeilijke morele kwestie moet herinnerd worden aan de algemene principes t.a.v. de medewerking aan slechte handelingen.
Zoals alle mensen van goede wil worden de christenen aangespoord om onder
ernstige verplichting van hun geweten, niet aan die praktijken formeel mee te
werken, die, hoewel door de wetgeving van de staat toegelaten, tegengesteld zijn
aan de Wet van God. Want vanuit moreel gezichtspunt is het nooit geoorloofd
formeel aan het kwaad mee te werken. Zo’n medewerking vindt plaats wanneer
de uitgevoerde handeling ofwel op grond van haar aard, ofwel vanwege de vorm
die zij in een concreet kader aanneemt, gekarakteriseerd moet worden als directe
deelname aan een tegen het onschuldige mensenleven gerichte daad of als instemming met de immorele bedoeling van de hoofddader. Deze medewerking
kan nooit worden gebillijkt, … In deze zin zou voor de artsen, het verplegend
personeel en de directeuren van ziekenhuizen, klinieken en verzorgingshuizen,
de mogelijkheid gegarandeerd moeten zijn om de deelname aan de fase van
overleg, voorbereiding en uitvoering van zulke handelingen tegen het leven, te
weigeren. Wie grijpt naar het middel van het gewetensbezwaar moet niet alleen
beschermd zijn tegen strafmaatregelen, maar ook tegen elk soort schade op wettelijk, disciplinair, economisch en professioneel vlak.
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menselijk wezen de basis is van vrijheid
en verantwoordelijkheid.
In dit opzicht heeft Benedictus XVI
in herinnering gebracht dat “de christen
voortdurend geroepen is om altijd alert
te zijn om de veelvuldige aanvallen onder ogen te zien, waaraan het recht op
leven is blootgesteld”
6. De speciﬁeke eisen van het christelijk geweten worden blootgesteld aan
hun vuurdoop in hun toepassing op de
beroepen in de gezondheidszorg; hier
worden christenen geconfronteerd, zowel met hun plicht om het menselijk leven te beschermen en met het risico van
zich te bevinden in situaties waarin zij
bij het uitoefenen van hun professionele plichten met de duivel meewerken.
In dergelijke situaties is de plichtsgetrouwe toepassing van een “moedige
gewetensvolle tegenwerping” van groot
belang voor het deel van de artsen, verpleegkundigen, apothekers en personeel
van de administratie, juristen en parlementariërs, en andere personen die een
beroep uitoefenen waardoor zij direct
betrokken zijn bij de bescherming van
individueel menselijk leven, overal waar
de wettelijke normen handelingen eisen
die het bedreigen.
Tegelijkertijd echter zou er de nadruk op gelegd moeten worden dat het
toevlucht nemen tot gewetensbezwaren
vandaag de dag plaatsvindt in een culturele context van ideologische tolerantie.
Deze leidt er soms paradoxaal toe de acceptatie van het uitoefenen van dit recht
niet aan te moedigen omdat het een
“destabiliserend” element is van de passiviteit (quiëtisme??) van het geweten.
We willen de nadruk erop leggen dat
het uitoefenen van het recht van gewetensbezwaar speciaal moeilijk is voor de
beroepen in de gezondheidszorg, omdat dit recht normaal erkend wordt als
het recht van een individu en niet van
ziekenhuisstructuren of associaties.
Op het gebied van de medische praktijk, moet het geval van “spoed-anticonceptie” (in het algemeen met gebruik
van chemische middelen) genoemd
worden. Het is allereerst nodig te herinneren aan de morele verantwoordelijk-

heid van hen die het gebruik daarvan mogelijk maken op verschillende niveau’s, en
de noodzaak van toevlucht tot gewetensbezwaar, want de effecten van deze vorm
van anticonceptie zijn abortief (ze voorkomen de innesteling of zwangerschap).
De morele plicht om het publiek te voorzien van complete informatie over de verschillende mechanismen van de hande-

opvoeding en het toekennen van steun
en subsidie door de regeringen.
8. Om te besluiten, geven wij opnieuw het verlangen door de Heilige Vader tot uitdrukking gebracht als
een boodschap van hoop en van belofte om bij te dragen aan het opbouwen van een menselijke samenleving
in verhouding tot de mens: “Daarom

Verklaring van de mensenrechten artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen,
alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als
in zijn particulier leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming
van de geboden en voorschriften.

ling en de effecten van deze middelen zou
ook weer verklaard moeten worden.
Dit gaat natuurlijk gepaard met de
plicht om zich te verzetten tegen iedere
medische interventie of onderzoek die tot
doel hebben het menselijk leven te vernietigen.
7. Het mobiliseren van alle mensen
die de bescherming van het menselijk leven ter harte nemen schijnt in toenemende mate aangewezen en moet uitgebreid
worden tot de politiek. Respect voor het
beginsel van gelijkheid dat eist, dat de
rechten van alle mensen worden geëerbiedigd en beschermd, vooral in het geval van de zwakste en de meest weerloze
schepselen, is een essentiële eis van rechtvaardigheid.

vraag ik God onder u, dierbare broeders en zusters, en onder hen die zich
in dienst stellen van de wetenschap,
de geneeskunde, de wet en de politiek,
getuigen te zenden begaafd met juiste en eerlijke gewetens, om “de glorie
van de waarheid” te verdedigen en bevorderen en de gave en het mysterie
van het leven te ondersteunen.
“Ik vertrouw op uw hulp, dierbare uitoefeners van uw beroep, dierbare
ﬁlosofen, theologen, wetenschappers
en geneesheren. In een maatschappij
die somtijds chaotisch en gewelddadig is, kunt u met uw culturele kwaliteiten, door onderricht en door het
voorbeeld, eraan bijdragen dat in vele
harten de welsprekende en duidelijke stem van het geweten ontwaakt”.
(Addr. ORE, op. Cit. p. 4).

Wij stellen opnieuw en met overtuiging het speciﬁeke onderricht betreffende het gewetensbezwaar voor, dat wordt
aangeboden in de encycliek Evangelium
Vitae (cf. nrs. 72,73,74), bijzonder in het
perspectief van het aanhanger zijn van
christenen van de programma’s die door
de politieke partijen worden voorgesteld.
Wij hopen ook op de wetgeving die artikel 18 van de Universele Declaratie van
de Rechten van de Mens zal completeren. Deze is in 1948 geproclameerd door
de Verenigde Naties om het recht van gewetensbezwaar te garanderen en om dit
recht te verdedigen tegen alle vormen van
discriminatie in de gebieden van werk,
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“Wat is waarheid?”
Een ﬁlosoﬁsche reﬂectie over de oeroude Pilatusvraag

Het streven van de mens naar kennis en het zoeken naar de waarheid komen voort uit de uiterst natuurlijke behoefte van de mens
aan oriëntering, aan structurering van de complexe werkelijkheid. De
vraag en het zoeken naar de waarheid zijn misschien de voornaamste impuls, die tot het ontstaan van de wetenschap heeft geleid. Alle
mensen streven van nature naar kennis. In de wetenschap wordt de
onderzoekingsdrang op een gecontroleerd - methodische manier
omgezet. Voorwerp en doel van de onderzoekingsdrang, wanneer zij
niet van buitenaf gemanipuleerd en of beter gezegd, misbruikt wordt,
is het blootleggen van de “waarheid”.

Feitelijke waarheid
Het dagelijks leven toont dat de
mens zich met slechts gehoorde meningen niet tevreden stelt. Zelfs over de
meldingen in de nieuwsberichten stelt
hij kritische vragen en zoekt naar de
“waarheid” van de feiten. De mens interesseert zich voor de feitelijke en niet
slechts vermeende waarheid van hetgeen
voor hem te horen en te zien is. In het
dagelijks leven testen wij onze meningen en corrigeren ze eventueel, wanneer
blijkt, dat het “in waarheid” anders is.
In deze richting wijst de H. Augustinus
als hij over de menselijke natuur vaststelt: “Ik heb vele mensen gevonden,
die de andere willen misleiden, maar
nooit mensen die misleid wilden worden”. Wij spreken daarom van gezond
verstand daar waar het autonome gebruik van de rede de mens in staat stelt
onderscheid te maken tussen “waar” en
“onwaar”.
Ondanks alle behaalde vooruitgang
in het onderzoek van de natuur en van
de mens en ondanks alle technische
verworvenheden schijnt de oeroude Pilatusvraag “Wat is waarheid?” vandaag
de dag meer open te zijn dan ooit. De
verscheidenheid van de waarheidstheorieën weerspiegelt de indifferente en
relativistische denkwijze en geestesgesteldheid van de nieuwe oftewel moderne tijd.
Vandaag is er alleen nog een onveranderlijke waarheid, namelijk die, dat
de waarheid niet onveranderlijk is. De
stelling dat de waarheid met de tijd veranderd schijnt vandaag een basisovereenstemming te zijn; ze is een van de
oorzaken van de “dictatuur van het relativisme” van tegenwoordig.
Wat is waarheid?
“Veritas est adaequatio rei et intellectus”, “waarheid is gelijkstelling van een
zaak met het verstand”. Deze klassieke
deﬁnitie van de waarheid gaat terug op
Thomas van Aquino (1225-1274). Hij
geldt als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de ﬁlosoﬁe van de
middeleeuwen.
De Adaequatio (gelijkstelling) is bij
een balans het bereiken van het evenwicht, ervoor zorgen dat er op de twee
schalen aan weerskanten precies hetzelfde gewicht ligt, zodat de balans precies in het midden rust. Voor de waarheid betekent daarom de adaequatio
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Wat is waarheid?
dat er een overeenstemming en gelijkheid moet zijn tussen het voorwerp
(res) buiten de mens en zijn verstand
(intellectus). Waar deze overeenstemming niet tot stand komt spreken wij
over een dwaling of hebben wij te maken met een nog verder te bewijzen arbeidshypothese.
Dus, waarheid is niets anders dan
de overeenstemming van kennen en
realiteit, van denken en zijn. Vanwege de vereiste overeenstemming heeft
deze klassieke waarheidstheorie sedert
de oudheid (Aristoteles) ook de naam
overeenstemmingstheorie van de waarheid. “Waarheid” verdient dus in dát geval die naam, wanneer kennen en realiteit met elkaar overeenkomen.
Mengsel van waar en vals
Wat is dan de dwaling? Zeker niet
precies het tegenovergestelde van de
waarheid! Dus niet per se iets wat helemaal langs de realiteit moet heengaan.
De dwaling is een mengsel van waar
en vals. Ze is voor een gedeelte waar en
voor een ander gedeelte niet. Daarom
zal ze de mens die enkel en alleen naar
het ware gedeelte kijkt in zijn oordeel
misleiden. De bedriegelijke sluier van
het ware beweegt vaak tot aanname van
beweringen die in feite niets anders zijn
dan dwaling.
De waarheid veronderstelt integriteit. Opdat iets waar kan zijn, moet
het helemaal juist zijn. Iets goeds, iets
dat waar is moet in zijn geheel (in al
zijn elementen) beantwoorden aan de
zijnsorde. Dwaling is waar men naast
een waar gedeelte ook elementen vindt
die niet overeenkomen met de realiteit. Zodra slechts één element in tegenspraak is met de realiteit, dan is het
niet meer zonder meer waar en goed,
maar verkeerd! Daarmee volgen wij in
aansluiting op Thomas van Aquino het
scholastieke basisprincipe “Bonum ex
integra causa, malum ex quolibet defectu”. Het goede komt altijd voort uit een
volledige oorzaak, het slechte uit ieder
willekeurig defect. Of anders geformuleerd: Goed is, wat in al zijn delen goed
is; slecht is, wat in één van zijn delen
een defect vertoont.
Laten wij dat toelichten met een
praktisch voorbeeld: er is slechts één gezondheid, maar er zijn vele ziekten. Iemand is gezond wanneer hem niets ontbreekt. Het maakt niet uit of hij nu een

keelontsteking, een gebroken been of
kanker heeft: ieder lichamelijk gebrek
ontneemt hem zijn gezondheid en wij
zullen zeggen dat hij ziek is. Zeker kan
hij, die een been gebroken heeft, nog
zonder problemen zingen en degene,
die een keelontsteking heeft opgelopen,
heeft geen moeite om te lopen.
Omdat de gebreken respectievelijk
defecten veelvormig, en kwantitatief en
kwalitatief geheel verschillend zijn, zijn
de aangrijpingspunten van het goede en
het ware, om uit het goede iets slechts te
laten ontstaan, en om het ware in dwaling te verkeren oneindig veelvoudig.
Het goede en het ware zelf echter zijn
eenvoudig en absoluut.
Er is slechts één waarheid, maar er
zijn talloze dwalingen; want ieder afwijken van de waarheid, ook al gaat het
maar om een kleinigheid, leidt onvermijdelijk tot de dwaling.
Op grond van de bijna oneindige aangrijpingsmogelijkheden en van
de vele mogelijkheden tot variatie van
de dwaling toont het innestelen van de
dwaling in de fundamenten van een
geestelijk gebouw, van een wetenschap,
een ﬁlosoﬁe, een theorie enz., uitermate verwoestende gevolgen bij de verdere
voortgang en bij de oprichting van het
geestelijk gebouw op beschadigde fundamenten, die gebreken vertonen. In
de taal van Thomas van Aquino heet dit
“parvus error in principiis est magnus
error in consequentiae”, d.w.z. een kleine vergissing in het begin leidt tot een
grote dwaling in de gevolgen.
De dwaling onderscheidt zich tegenover de waarheid door een hoge mate
aan slim aanpassingsvermogen. De
dwaling is breed gevarieerd in de vorm,
in de aanpassing en in de afwijking van
de waarheid.
Fragmentarisch
Een en dezelfde realiteit kan door
verschillende mensen, vanuit verschillende standpunten en verschillende
zienswijzen op menigvuldige manieren
benaderd worden. Honderden verschillende uitspraken kunnen resulteren uit
honderden verschillende visies, misschien volstrekt anders van vorm zonder
zich van de absolute waarheid te verwijderen. Laten we een boom nemen, die
door verschillende personen verschillend, maar tegelijk echt, gezien wordt:
terwijl de dichter in zijn gedicht op een

esthetische manier de schoonheid van
de boom poëtisch verwerkt, bekijkt de
bioloog het levende organisme en de
fotosynthese, of de meubelmaker onderzoekt de stam van de boom met betrekking op de kwaliteit als grondstof en
zijn speciale materiaaleigenschappen.
Alle maken ze een ware uitspraak over
dezelfde boom. Iedere ware uitspraak
is algemeen geldig. Stelt de meubelmaker dat er vijf mooie eiken balken van
een bepaalde maat uit de boom kunnen worden gezaagd, dan zal geen ander meubelmaker met recht iets anders
kunnen beweren. Onder dit speciﬁek
aspect is er een ware uitspraak gedaan
en alles wat verder onder dit aspekt gezegt wordt kan niet van de waarheid afwijken wil het niet dwaling worden. De
waarheid als zodanig is altijd absoluut
geldt voor iedereen en voor altijd. Want
precies hetzelfde wat voor het ene bewustzijn waar is, kan niet voor een ander vals zijn.
Zeker zal de dichter de berekening
van de meubelmaker niet begrijpen en
toch blijft die waar. Hij bekijkt de boom
met andere ogen, vanuit een heel ander
optiek. De aanspraak op algemeen geldigheid van de waarheid houdt geenszins de gelijke maat aan begrijpelijkheid
voor alle mensen in. Nooit kan het menselijk verstand alle facetten van de realiteit kennen. Maar dat wordt ook niet
vereist. Een onvolmaakte, fragmentarische kennis is voldoende om een ware
uitspraak te vormen. De volle waarheid
over een onderwerp moet ons daarentegen niet per se bekend zijn. Het bezit
van de volledige waarheid is alleen aan
God voorbehouden, die alleen een volmaakte kennis van alle dingen en van
heel het bestaan bezit. Maar de gedeeltelijke kennis van de mens moet met de
waarheid stroken.
Relativisme
Het relativisme beweert dat er geen
waarheid zeker kenbaar is, maar dat wij
hooguit een uitspraak kunnen maken
over de betrekking van de dingen tot elkaar. Ik kan dus - volgens het relativisme - zeggen dat ik de kofﬁe lekker vindt,
dus spreken over zijn betrekking tot
mij. Maar volgens het relativisme kan ik
geen uitspraak maken die voor iedereen
geldig is en waardoor ik iets zeg over de
kofﬁe op zich. In dezelfde lijn zegt het
relativisme dat alle waarheid in verband
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staat met een concreet individu. Ieder
individu echter heeft zijn eigen visie,
zijn eigen oordeel over een zaak. Soms
komen deze visies overeen, maar vaak
ook spreken ze elkaar tegen. Toch zijn
ze voor de relativistische manier van
denken allen even ‘waar’, maar wel relatief. Relatief omdat de ander de realiteit
op een andere manier opneemt, er anders tegen aan kijkt.
Stelling van de tegenstrijdigheid
De stelling van de tegenstrijdigheid
fungeert sedert de scholastiek als hoogste kennisprincipe, d.w.z. oordelen die
tegenstrijdig tegenover elkaar staan kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Het tegenstrijdigheidsprincipe is de absoluut
noodzakelijke basis en voorwaarde van
al het kennen, denken en argumenteren.
Zeggen wij dat het waar is dat twee en
twee vier maakt, dan zeggen wij dat alle
andere oplossingen in tegenstrijd zijn
met deze oplossing en daarom vals.
De onbewijsbaarheid van het tegenstrijdigheidsprincipe komt niet voort
uit een mogelijke zwakte van het principe maar eenvoudig uit het feit, dat het
tegenstrijdigheidsprincipe niet tot andere principes terug te brengen is. Men rekent het bij “de prima principia; per se
evidentes”, bij de grondleggende denkregels die in zich evident zijn.
Alle andere hoogste denk- en zijnsprincipes laten zich tot het tegenstrijdigheidsprincipe terugbrengen. Op het
tegenstrijdigheidsprincipe berusten alle
andere principes.
Wanneer het relativisme dus beweert
dat het de mens niet mogelijk is, waarheid te kennen dan kan het niet tegelijkertijd als waar staande houden, dat de
mens de waarheid niet kan kennen.
Kenbaarheid of begrijpelijkheid
Al het bestaande is door de geestelijke structuur van de goddelijke Schepper gevormd en gestructureerd. God
heeft niet een chaos geschapen die nog
regel nog wet kent, maar het universum dat aan de regels onderhevig is. Hij
heeft deze wetten in de schepselen gelegd. Ze komen voort uit Zijn geest en
zijn geschreven in het onveranderlijke
wezen van de dingen. Daarom is alles
wat bestaat toegankelijk voor de geestelijke kennis van de mens en kunnen
alle schepselen voorwerp van de waarheidskennis worden. Natuur- en gees-
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teswetenschappen zijn niets anders dan
de pogingen van de mens om deze goddelijke wetten na te sporen, die soms
klaarblijkelijk, soms heel verborgen en
moeilijk toegankelijk, het wezen van de
dingen uitmaken.
Thomas van Aquino gaat altijd uit
van een concreet-aanschouwelijke werkelijkheid. Hij is realist en zoekt daarom de waarheid niet ergens in een virtuele wereld van ideëen maar - evenals de
moderne wetenschap - in de empirisch,
zintuiglijk waarneembare realiteit.
Waarheid is voor Thomas eenvoudig
gesproken niets anders dan de conclusie
ui, en het begrijpen van de realiteit. Er
bestaat geen abstracte waarheid op zich,
maar waarheid wordt verworven in het
concluderen van de concreet-aanschouwelijke realiteit. Waarheid wordt niet
“achter de dingen” gezocht, maar de realiteit zelf wordt gekend en beschreven.
Thomas van Aquino verstaat waarheid als een begrijpend aanpassen van
het verstand aan de werkelijkheid. Iedere kennis komt door een aanpassing van
de kennende aan het gekende tot stand.
Kennis resulteert hieruit pas door middel van verwerven en doordringen van
de waarheid.
Criteria voor de waarheid
Thomas van Aquino formuleert als
criterium voor de waarheid niet alleen
de overeenstemming (adaequatio) van
ding en kennis of de overeenkomst van
de kennende geest met de realiteit. De
aanpassing van het kennend verstand
aan de waarheid is een eerste stap die
alleen echter nog niet leidt tot het begrip van de waarheid. Een spiegel geeft
getrouw het aangezicht weer van de
mens die zich ervoor plaatst maar kan
nooit een ‘ware’ uitspraak maken. De
mens die zijn denken in overeenstemming brengt met de realiteit is meer dan
een levenloze spiegel. Hij ziet en kent
niet enkel en alleen het onderwerp dat
buiten hemzelf voor zijn geest wordt geplaatst maar ook het beeld daarvan, dat
zich in zijn geest weerspiegelt. Telkens
wanneer hij zich bewust wordt van de
overeenstemming van dit beeld van zijn
denken met de realiteit zal hij zeggen:
“Dat is waar”. Dat wil zeggen, dat “waarheid” een bewuste kennis veronderstelt.
Ze is afkomstig van het uiterlijk object
als het gekende voorwerp, maar slechts
volledig door het oordeel van de ken-

nende mens. De mens en het object van
zijn waarneming vormen een eenheid.
Hij brengt niet de waarheid voort, maar
legt ze veeleer bloot door ze te “ontdekken”. In de kennis versmelt hij in zeker
opzicht met het object.
Thomas van Aquino staat met recht
op de noodzaak van een kennis van de
kennis.
Permanente aanpassing
Waarneming en waarheidskennis
zijn actieve processen, die door de verwachting over hetgeen waargenomen zal
worden, gericht en voorbereid worden.
Vóór de waarneming bestaat er dus al
een voorstelling over hetgeen waargenomen zal worden en wat er nu zou kunnen komen. De voorstelling, het beeld
van de realiteit, dat zich al in het hoofd
bevindt, bestuurt de opmerkzaamheid.
Het waarnemingsproces is een voortdurende vergelijking, dus een adaequatio
(vergelijking) tussen verwachte en feitelijke waarneming. Als waarneming
en verwachte waarneming niet overeenstemmen, dan kan het beeld van de verwachte waarneming gecorrigeerd worden.
De nieuwe waarneming kan tot een
verandering van het beeld van de realiteit verwerkt worden. De vorm van de
kringloop tussen de waarneming en de
voortdurende aanpassing van het beeld
in het hoofd is hier functioneel en karakteristiek. Wie heeft het niet al vaak
ervaren dat men een ander alleen kent
door de telefonische contacten? Nu
komt de dag waarop men voor het eerst
tegenover hem staat. Tijdens de veelvuldige telefoongesprekken hebben zijn
stem, zijn taalgebruik, zijn manier van
spreken en denken ons al een eerste indruk gegeven. Wij hebben ons een voorstelling van die mens gemaakt en hebben zo een beeld van hem in ons hoofd
lang voor wij hem met onze eigen ogen
kunnen zien. Nu staat hij tegenover
ons! Onze waarneming zal zich moeten
aanpassen, het tevoren gevormde beeld
waar nodig corrigeren, opdat het waar
blijft.
Coherentietheorie
Als de inhoudelijke tegenpartij van
de realisme van Thomas van Aquino
geldt de moderne coherentietheorie die
terug gaat op de tijd van de verlichting
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en op Kant. Nieuw is, dat waarheid niets
meer te maken heeft met een op zich
bestaande realiteit maar enkel en alleen
nog wordt gezocht in de overeenstemming van een uitspraak met het globaal
systeem van uitspraken. Als coherentietheoretische systemen zou men bijv.
ook gesimuleerde, virtuele schijnwerelden van de computer kunnen beschouwen. In deze werelden is alles ‘waar’
omdat alles op elkaar afgestemd is en er
geen logische problemen aan te treffen
zijn, ook al vinden wij in deze werelden
geen enkele verwijzing naar een werkelijk bestaande realiteit. In plaats van een
gezond realisme stellen we tegenwoordig in toenemende mate, bij het gebruik
maken van de gesimuleerde schijnwerelden de vlucht uit de realiteit vast.
De exactheid en precisie van de berekeningen en het creëren van kunstmatige, abstracte leefwerelden is belangrijker dan een waarheidsgetrouwe
afbeelding van de door een scheppende
God geschapen wereld.
Systemen van coherentietheorie
construeren kunstmatige werelden, die
op zich consistent, harmonisch en tot
in de ﬁnesses geperfectioneerd kunnen
zijn, maar niet meer in een levende betrekking tot de werkelijkheid staan. Er
kunnen vele kunstmatig geconstrueerde
parallelwerelden naast elkaar bestaan,
die ook van buitenaf gezien met elkaar
in tegenspraak kunnen zijn, want ze
hebben geen objectieve maatstaf in de
realiteit, in een tastbare werkelijkheid.
Absolute vrijheid
Aanhangers van de coherentietheorie konden twee even omvangrijke, onverenigbare systemen van uitdrukken
opzetten, die ieder voor zich consistent
en coherent was. Daarom zouden beide systemen tegelijk waar kunnen zijn.
In deze systemen draait het verstand om
zichzelf. Iedere betrekking tot de tastbare, zintuiglijk waarneembare buitenwereld als geschapen realiteit ontbreekt.
Er is volgens dit denkbeeld geen contact mogelijk met de andere ideëenwereld die heel verschillend is. Bij gebrek
aan aanrakingspunten kunnen daarom
tegengestelde uitspraken als waar naast
elkaar staan. Zo schaft de coherentietheorie het principe van de tegenspraak af.
Verder gemeenschappelijk kenmerk
van alle typen van de coherentietheorie

is het in principe provisorisch karakter
m.a.w. het in principe herroepen kunnen worden van alle tot dan toe als waar
ingeschatte oordelen.

het kompas van de waarheid een standpunt tracht in te nemen.
Thomas benadrukt onder het oogpunt van het zoeken naar de waarheid
het buitengewoon grote nut van de kennisname en van de kritische verwerving
van de kennis en de meningen van vroegere ﬁlosofen en denkers, maar steeds
onder vermijding van dwalingen en verkeerde conclusies van de tijdgenoten en
van personen uit vroeger tijden.
Thomas ziet hier een dubbel nut
gegeven: enerzijds de blootlegging van
waarheidselementen, anderzijds de
waakzame vermijding van historische
dwalingen.
Thomas stelt het bestuderen van de
bronnen strikt onder het motto van de
waarheidskennis en veroordeelt een relativistische waarheidshouding en een
verabsolutering van historische bronnen, die integendeel in de dienst van
de waarheid benut moeten worden. De
blootlegging van de waarheid van de
dingen heeft altijd de voorrang.

Jezus voor Pilatus

De coherentietheorie loochent iedere basis van de waarheid in de door
God geschapen zijnsorde en verabsoluteert in plaats daarvan de volledig onafhankelijke, logische waarheid, die enkel
en alleen op de overeenstemming van
het denken met zichzelf berust.
Omgang met de geschiedenis
Thomas van Aquino onderscheidt
zich bij het putten uit geestelijke bronnen van menselijk onderzoek en kennis
in vergelijking tot het moderne historisch-kritisch onderzoek door een buitengewone waarheidsliefde, door een
ernst in het worstelen om de waarheid
en door een houding van het gezond
verstand van de mens. De “tijd”, d.w.z.
de historische opvattingen en meningen, benut en gebruikt Thomas als een
creatieve bron met impulsen, tegenspraken en eisen, waartegen Thomas met

Thomas verwerpt een zuiver historiserende discussie over ﬁlosoﬁsche vragen, die zich uiteindelijk tevreden stelt
met slechts een reproducering van wat
tijdgenoten of ﬁlosofen van een bepaald
tijdperk over een ﬁlosoﬁsche vraag en
probleemstelling gedacht hebben. Het
eigenlijke zoeken naar een objectieve
waarheid mag voor geen enkele prijs opgegeven worden! Anders komt er in de
plaats van een ﬁlosoﬁe van het gezonde
menselijk verstand al te gemakkelijk en
verabsolutering van de betreffende sociaal-cultureel-historische context.
De basis van een door de realiteit
verzadigde kennis en onderzoek is en
blijft echt de ervaring van de werkelijkheid.
Thomas richt in 1271/72 aan Sigeer
von Brabant het rekest “De studie van
de ﬁlosoﬁe heeft niet de bedoeling, te
vernemen wat anderen gedacht hebben,
maar te weten te komen, hoe het gesteld
is met de waarheid van de dingen.”
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Feminisme

Feminisme -

Hoe het hoofd bieden aan
de nieuwe ontwikkelingen?

Gérard Wailliez

Wet van 1795
Het is bekend dat de Belgische vrouw
haar “meisjesnaam” houdt na haar huwelijk, volgens een wettige beslissing, die
van kracht is sedert 1795. Het is echter
niet minder algemeen bekend dat zij, in
de praktijk, in het algemeen haar naam
als echtgenote draagt (wettelijk “de naam
van haar man”). Alle handboeken van
het recht brengen dit gebruik naar voren en wettigen het en de wetgever zelf
heeft het moeten erkennen in sommige
opzichten, bijvoorbeeld door aan de kandidaten voor verkiezingen toe te staan
zich, als zij het wensen, kandidaat te stellen onder deze naam, gevolgd door hun
meisjesnaam.
Wel, men stelt vast dat deze praktijk
steeds meer aangetast wordt sinds één
of twee decennia, en dat duidelijk meer
dan in Frankrijk, waar de situatie wettelijk toch dezelfde is als bij ons. Dat wordt
vooral waargenomen in de gerechtelijke,
academische wereld, de wereld van de
banken enz. 1
Indentiteit bewijzen
Er kunnen zeker gevallen zijn waarin
een getrouwde vrouw een wettelijk, professioneel of persoonlijk belang heeft,
zich met haar meisjesnaam (zo mogelijk gevolgd door de naam van haar man)
te laten aanduiden. Overeenkomstig de
oude revolutionnaire adagia, noodzaakt
de omverwerping van de bestaande orde
juist degenen “te bevrijden” die niets
vragen, maar die zich willen conformeren aan het normale gebruik, hetwelk is
dat alle leden van een zelfde familie zich
voorstellen onder dezelfde naam, namelijk die van de man.2 Hij is vanuit natuurlijk en positief goddelijk recht het
hoofd van de genoemde familie3 en vertegenwoordigt haar normaliter naar buiten toe. We moeten onder de recente obstakels die kunstmatig zijn opgeworpen
tegen dit goede gebruik, de aandacht vestigen op het feit dat de naam van de echtgenoot niet meer voorkomt op de elektronische identiteitskaart die is ingevoerd
door de wet van 25 maart 2003, zelfs
niet op de gedrukte bijlage die afgele-
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verd wordt door de gemeente (die waarop, speciaal, het woonadres wordt herhaald). Dat maakt ongetwijfeld deel uit
van een meer algemene ontwrichting van
de gezinsordening en kan ongemakken
geven voor de twee echtgenoten, maar
vooral voor de echtgenote. Het kan haar
bijvoorbeeld, gebeuren dat ze zich in de
onmogelijkheid bevindt, op grond van
deze documenten haar identiteit te bewijzen om bij de post een aangetekende
zending op te halen die gesteld is op de
naam van haar man!
Op 24 januari 2007 is er in het parlement een vraag gesteld over dit onderwerp aan de minister van binnenlandse
zaken 4. Deze heeft geen gevolg gegeven aan het voorstel om de wet of de reglementering in de gewenste richting te
veranderen, maar hij heeft aangekondigd dat het, buiten de toevlucht tot het
trouwboekje, mogelijk is bij zijn gemeentelijke overheid of op de internetsite van
het nationale register (juist door middel
van de elektronische identiteitskaart) een
document genaamd “mijn dossier” te
verkrijgen, dat de informaties in het bevolkingsregister vermeldt, dus met name
van de echtgenoot 5.
Jaren strijden
In hetzelfde perspectief moeten we
ook signaleren, dat een arrest van het
hof van appel van Brussel van 13 januari 2005 6 de gemeentelijke overheid van
Villers-la-Ville die zich hardnekkig ertegen had verzet dat een gehuwde vrouw
haar identiteitskaart tekende met haar
dubbele naam, heeft veroordeeld tot
schadevergoeding. Dit arrest zegt, dat het
“algemeen is toegestaan dat de gehuwde
vrouw aan wie een constante gewoonte
toestaat de naam van haar man te dragen, met zijn naam kan tekenen”. 7 Het
is te betreuren dat de overheid tengevolge van de onder juridische voorwendsels
slecht gecamouﬂeerde feministische ideologie, weggeveegd door dit arrest, deze
moedige echtgenote heeft gedwongen
om ettelijke jaren te strijden (hulde aan
haar!) om haar goed recht te doen zegevieren.

1. Dit is met name ook het geval in bejaardentehuizen. De “zielenknijpers” schijnen
zich niet afgevraagd te hebben of het feit
van een tachtigjarige weduwe te noemen bij
een naam die verschilt van die welke zij sedert vijftig of zestig jaar droeg niet kan bijdragen tot het “kinds worden”!
2. Het is waar dat in de landen van Iberische
traditie de kinderen de dubbele naam van
hun vader en moeder krijgen, maar deze
speciale gewoonte moet niet kunstmatig
verspreid worden (zoals men het onlangs in
Frankrijk heeft gedaan, facultatief geloof ik,
en zoals er voorstellen zijn om het te doen
in België) in landen waar het oeroude gebruik verschillend is. Men moet trouwens
opmerken dat in de Spaanse en Portigese
gewoonte, het vaderlijke deel van deze dubbele naam zich voortzet in de volgende generatie, wat zijn voorrang bewijst.
3. Cf. e.a. Epistel aan de Efesiërs, V, 23-24
(epistel van de huwelijksmis); Leo XIII, enc.
Arcanum divinae sapientiae, in N. Barbara,
Catéchèse catholique du mariage, nr. 98 ;
Pius XI, anc. Casti connubii, op. cit., nr. 296299 ; Pius XII, Toespraak tot de jonggehuwden van 10 september 1941, op. Cit., nr. 462467 en “Pius XII- Le mariage chrétien »éd.
Clovis, 1998, blz. 47-55 – men herleze ook
« Le père de famille » en 72 (jan. Févr. 2006)
over “La m`re de famille”.
4. Kamer, Commissie van Binnenlandse zaken, Algemene zaken en van de Overheidsapparaat, 2006-2007, CRIV 51 COM 1176,
p.3 (qu. 3 de M. Joseph Arens).
5. Een burgemeester die goed thuis is in
deze materie heeft mij schriftelijk bevestigd
( ik heb een fotokopie van de brief ter beschikking van de mensen voor wie dat nuttig zou kunnen zijn) “dat de gemeenten verplicht zijn de genoemde informaties aan
het bevolkingsregister te verstrekken met
in achtneming van de wet over het respect
voor het privéleven. Dit document bevat alleen de naam, de voornamen, adressen, gezinssituatie”.
6. Algemeen overzicht van de verzekeringen
en van de verantwoordelijkheden, 2007, nr.
14258.
7. Hetzelfde geldt voor de handtekening op
documenten van de bank, zelfs als de naam
van de rekening en de tekst van de kaarten
op de meisjesnaam staan.
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20 jaar Rozenkranskapel
Den Haag
Op zondag 7 oktober 2007, feest van
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans,
hebben we het 20-jarig bestaan gevierd
van de aan haar toegewijde bootkapel
met de naam Christina, aangemeerd
aan de Calandkade in Den Haag.
Een groep gelovigen uit Den Haag
en omgeving hebben 20 jaar geleden
een kapel gebouwd op een binnenvaartschip, onder leiding van pater R. de Merode. Waarom een kapel bouwen op
een rijnaak, terwijl er toch al kerken en
kapellen genoeg zijn? Heel eenvoudig:
toen Pater Krekelberg stierf viel voor
een groep gelovigen het bijwonen van
de Tridentijnse H. Mis weg en hebben
sommigen onder hen contact opgenomen met de Priesterbroederschap Sint
Pius X. Een kerkgebouw vinden was
niet evident. Iemand uit de gelovigen,
een gewezen schipper, stelde voor een
schip om te bouwen tot kapel met de nodige ruimten voor catechismusonderricht
en verblijf voor
de priester. En
dat idee is uitgewerkt. Men heeft
dan een rijnaak
aangekocht die
juist uit circulatie ging, en met
vereende krachten heeft men
er een waardig
gebedshuis ter
ere van O.L.V.
van de Rozenkrans in gebouwd. Ondertussen is
dat
kleine
groepje uitgegroeid tot

een mooie geloofsgemeenschap. Vele
pioniers zijn reeds heengegaan naar het
Vaderhuis. Meerdere jonge families met
kinderen hebben hun plaats ingenomen. De rijnaak van 58 m lang begint
stilletjes aan te klein te worden. De Goddelijke Voorzienigheid gaf onlangs het
teken, uit te zien naar een adequate oplossing voor een grotere en aangepaste
gelegenheid, aangepast aan de toekomst.
De stad Den Haag wil de Calandkade
vernieuwen en het heet dat daar dan
geen
plaats
meer is voor

dat grote schip. Dus zijn we nu ernstig
op zoek om een kerk te vinden. En dat
bereiden wij uiteraard voor met gebed.
Bidt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij
zult vinden. Naar de benedictijnse regel, hoort men eerst te bidden alvorens
te werken. Wij zullen de juiste behuizing vinden als we voldoende met vertrouwen gebeden hebben. Vandaar dat
we een rozenkranskruistocht organiseren om dit gebed vorm te geven. En het
spreekt vanzelf dat ook u uitgenodigd
bent hieraan deel te nemen. Ieder tientje van de Rozenkrans tot deze intentie
is welkom. Men biedt het de Moeder
Gods met vertrouwen aan en Zij zorgt
dan voor de rest.
We mochten deze verjaardag van 20
jaar ‘kerken’ op de boot niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Een dankmis mocht
minstens opgedragen worden voor al
die jaren dat velen onder ons er hun
zondagsplichten konden
vervullen en er de sacramenten toegediend krijgen van
doopsel, vormsel en huwelijk.
Anderen hebben er als laatste
Mis de Requiemmis gehad.
Wat al genaden
en mooie momenten doorgebracht voor
het Allerheiligste Sacrament!
Te r w i j l
zaterdags de
boot opgetooid werd
voor zijn verjaardag, be-
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20jaar Rozenkranskapel Den Haag
reidde een andere ploeg het eten voor.
Op zondag werd dan de Hoogmis opgedragen als dankmis. Het mag vermeld
worden, dat de celebrant pater Carlo
de Beer was. Hij is niet alleen de eerste
Nederlandse priester in onze Broederschap, maar hij heeft nog als leek meegewerkt aan de opbouw van de kapel
op de boot. Na de H. Mis hebben we
dan een Rozenhoedje gebeden voor het
uitgesteld Sacrament. Daarna zijn we
allen naar de feestzaal getrokken voor
een feestmaal met alles erop en eraan.
Eerst werd ons kofﬁe met broodjes en
gebak aangeboden. Dan volgde er een
goed verzorgde receptie en nadien een
banket met drie gangen. Ondertussen
werd het geheel opgeluisterd met klassieke life-muziek en werden er beelden
getoond van 20 jaar parochiewerken.
Tussendoor werden de kinderen opgevangen met spel en lied. Een loterij was
zodanig georganiseerd dat bijna ieder-

een met enkele prijzen naar huis kon
gaan. Nog enkele toespraken en brieven van de verontschuldigde paters en
leken. Twee vlijtige werksters werden in
de bloemetjes gezet alvorens de dag af
te sluiten met de zegen van de Overste
van Nederland, Pater Wegner. Eenieder
vond het een geslaagde verjaardag. Het
was een echte familiedag. De familie
van God. Of niet?
Uittreksels uit ingezonden en voorgelezen brieven van afwezige priesters
en leken:
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Dierbare Gelovigen, en beste Vrienden,
(…) Pater Verlinden nodigde mij
uit om de Dankzeggingsmis, op het
feest van O.L.V. v/d H. Rozenkrans, 7
okt. a.s., op te dragen. Ondanks zijn
vriendelijke aandringen, en mijn sterk
verlangen om samen met u allen onze
dankzegging op te dragen aan het Altaar
van Jezus, ben ik door de plichten van
mijn apostolaat verhinderd. Niettemin
zal ik met hart en ziel, in gebed en in
geest, verenigd zijn met jullie allen op
deze feestdag.
Ik schrijf jullie dus vanuit Bretagne, een land befaamd zoals de uwe,
voor haar onverschrokken zeemannen
die vijf eeuwen lang al de zeeën van de
wereld hebben afgezeild. Hun verhalen en avonturen vullen rijen boekdelen
die ons geboeid hebben, jaren lang in
onze jeugdtijd. Vandaar dat uw dienaar,
op een zekere Pinksterdag van 1987,
het waagde om een bepaald voorstel te
doen aan een klein groepje Haagse gelovigen die vroom naar de H. Mis kwamen op die zondagavond in Hotel Gouden Wieken. Ik dacht bij mijzelf dat het
idee van een kerkboot niet vreemd zou

opvallen bij de afstammelingen van geduchte zeemannen: met Gods genade
zal het voorstel goed overkomen, en
het project zal lukken. En warempel ja,
twee maanden later kwam de boot aan
in Den Haag, net zoals de Sint: vanuit
Rotterdam!! Onmiddellijk werd er aan
gewerkt, en vlijtig.
Op de eerste zondag van het Advent
1987, werd de eerste H. Mis op de Kerkboot O.L.V. van de H. Rozenkrans opgedragen. Eindelijk thuis!
En nu de toekomst. Binnen kort
zullen jullie de haven moeten ingaan,
en voor goed aan de wal stappen. Dat
vraagt veel genade en vastberadenheid;
een sterk vertrouwen in de bovennatuurlijke Voorzienigheid Gods. Daarom
wil ik niet afscheid nemen met jullie

allen, zonder te beloven dat ik gaarne
een H. Mis wil opdragen uit dankbaarheid voor de kostbare genaden die jullie hier op de Kerkboot gevonden hebben tijdens die twintig verlopen jaren,
en om sterkte en heilige hoop voor de
toekomst.
Een in gebed met u allen, en Gods
zegen over u afsmekend, verblijf ik, in
Christus Jezus en Maria,
Uw Pater de Merode.
Dames en Heren,
(...) Ik verenig mij met u vandaag,
en met u dank ik God voor alle genade
die Hij ons gegeven heeft door de jaren,
door zo veel H. Missen en andere geestelijke activiteiten op de boot. Het was
door uw edelmoedige samenwerking
dat de boot een waardige woonplaats
voor de Zoon van God werd. De volgende jaren zullen een nieuwe fase van de
Haagse kapel brengen, en het succes ervan hangt van dezelfde edelmoedige samenwerking af.
Ik wens u dus nog meer edelmoedigheid en inspanning samen met paters

Verlinden en de Beer, en ben zeker dat
hierdoor God voor u weer zal zorgen,
met nieuwe gelegenheden om Hem in
een waardige plaats te aanbidden.
Met mijn gebeden en priesterlijke
zegen,
Brendan Arthur, FSSPX.

Zeer Eerwaarde Priesters, geliefde
zusters en broeders van de geloofsgemeenschap St. Pius X,
(...) In deze 20 jaren hebben wij allen zoveel genade ontvangen! Een ieder
weet dit voor zichzelf wel vast te stellen.
Ook al moeten wij allen ons best doen
om onze zondagsplicht te vervullen, gezien het feit dat niemand van ons op
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loopafstand van deze kerkboot woont,
toch is het voor ons allen ongetwijfeld
een reddingsboot geworden! Wij zijn
letterlijk en ﬁguurlijk in de boot genomen met de geliefde hemelse Familie!
Wat een rijkdom, nooit genoeg te
waarderen. Daarom vandaag onze danbaarheid aan onze hemelse Begeleiders
die ons, ondanks de huidige crisi in de
Kerk, het voor ons een gezegende tijd
maken.
Een Zalig Liefdefeest toegewenst!
Hartelijke groeten,
Mejuffrouw M.A. Alders

Enkele getuigenissen.
Het zullen vijf of zes grote zakken
aardappelen zijn geweest, die ik zag
liggen in de gang bij huize JanmaatSchätzle. ‘Waar zijn die voor?’ vroeg ik.
‘Voor het kerkfeest’ was het antwoord.
Al vrij snel had ik helemaal zelf bedacht
dat die aardappelen terzijnertijd waarschijnlijk ook geschild zouden moeten
worden, dus bood ik aan te helpen.
De zaterdag voor het kerkfeest,
na de Mis, zouden we het eten voorbereiden in de keuken van Mykonos, een
Grieks restaurant in Wateringen. Een
beetje reclame voor dit restaurant is hier
wel op zijn plaats, gezien de vriendelijkheid en de gastvrijheid waarmee de eigenaars hun keuken hebben laten overnemen door een aantal amateur-koks.
Het werd al snel duidelijk dat sommigen wat meer ervaring hadden dan anderen in het klaarmaken van grote hoeveelheden eetbaar voedsel, maar dat
hindert niet.
Zondag was het zover. De boot was
mooi versierd. Er hing een mooie grote rozenkrans van hortensia’s voorin
de kerk en de Mis was goed bezocht.
Toevallig maakte ik deel uit van het
meerstemmige koortje, dat voor de gelegenheid een aantal liederen had ingestudeerd. Negen uur boot-tijd, dat wil
zeggen kwart over negen normale tijd
voor sommigen onder ons... waaronder ik, hadden we afgesproken nog een
laatste poging te wagen ons meerstemmig gezang niet meerstemmiger te laten
klinken dan de bedoeling was. Met speciale feestdagen, helpen we de kerkgangers graag met het brengen van een extra offertje door ze naar onze gezangen
te laten luisteren, al moet ik zeggen dat
we - volgens mijn bescheiden mening

- toch al een stuk minder beroerd klinken dan toen we net begonnen. Michaël
Steenbergen, onze dirigent heeft een engelachtig geduld.
Na de Mis en de zang, was er het
Lof, wat ik helaas heb moeten missen,
omdat ik geholpen heb om het eten van
Mykonos naar de feestzaal te vervoeren.
Toen we aankwamen bij de feestzaal, begonnen ook de eerste gasten
binnen te druppelen. Het feest zelf heb
ik voornamelijk in de keuken doorgebracht. Wat ik overigens niet vervelend
vond. Om de waarheid te zeggen, ben
ik niet zo dol op grootschalige recepties,
feesten en dergelijke. Het kleinschalige
van een keuken waar ik ook nog wat te
doen heb, al is het maar andere mensen
voor de voeten lopen, is voor mij in zulke gevallen net wat ik nodig heb. Veel
mensen hadden gehoor gegeven aan de
oproep om een taart of iets dergelijks
te bakken, dus hadden we veel lekkers
voor bij de kofﬁe. Terwijl in de keuken
de voorbereidingen werden getroffen
voor het buffet, werden in de feestzaal
een aantal speeches gehouden.
Ondertussen kwamen er meer en
meer gasten binnen, waaronder ook veel
vrienden uit België. Er was een tombola
met een mooie bijbehorende prijzentafel. De kinderen hadden goed hun best
gedaan om lootjes te verkopen. Diezelfde kinderen hadden ook een optreden
met een kabouter die in het orgel schijnt
te wonen en - heb ik het goed gehoord dat hij af en toe aan de draadjes knaagt?
Hij hield in ieder geval wel van gebak
en liet ons zien hoe kabouters van een
taartje kunnen smullen.
Toen was het tijd om te eten. Dol
als ik ben op de Indonesische keuken,
was ik blij om te zien hoe ook de familie
Oosthoek het één en ander had klaargemaakt.
Tijdens het eten was er een diapresentatie van twintig jaar boot. Twintig
jaar geleden zat ikzelf in de eerste klas
van de middelbare school en had ik nog
nooit van de Pius X Broederschap gehoord, laat staan dat ik kon bedenken
dat er op dat moment aan een kerkboot
werd gewerkt. Het was grappig om mijn
vrienden als klein grut te zien. Paters
en gelovigen, bruiloften, dopen en andere festijnen vlogen bijna net zo snel
voorbij als de afgelopen twintig jaar mischien voor uw gevoel voorbijgevlogen
zijn.

Nog steeds wordt er gedroomd van
een echte kerk. Aan de boot zult u dierbare herinneringen hebben en ergens
zal het pijn doen om er afscheid van te
nemen. Een afscheid dat waarschijnlijk
niet al te lang meer zal duren, aangezien
we de ligplaats niet meer heel lang zullen kunnen gebruiken. Een nieuwe locatie voor de boot of een nieuwe kerk hebben we nog niet, maar ik vertrouw erop
dat God een biddende gemeenschap
niet in de steek laat, dus laten we vooral
dat zijn: een biddende gemeenschap.
Anna Steenbergen-Plakas
Vorige week was het feest van de
Heilige Rozenkrans en het 20 jaar bestaan van onze Kerkboot. We begonnen de feestdag met een Mis met drie
heren in witte gewaden. Daarna een
mooi Lof met het rozenhoedje. Toen
dat afgelopen was, ging iedereen naar
de feestzaal. Er waren in totaal 5 Priesters gekomen en er kwamen ook 3 monniken. Ik vond het wel jammer dat Pater Arthur er niet bij kon zijn. De oude
schipper van de boot was er ook bij met
zijn vrouw. Toen gingen sommige kinderen loten verkopen voor de tombola,
andere kinderen gingen buiten spelen
met de Broeder, Pjotr en Els. De kinderen mochten op het podium een lied
zingen met de titel “En de Boot kwam
in Den Haag aan”. Het was heel leuk en
de Broeder ging weer zijn kabouteract
doen, dat was lachen!! Toen werd het
koud buffet geopend. Daarna kwamen
we weer binnen voor het warm buffet
en dat was ook heel erg lekker. Er was
b.v. kip in champignonsaus, rollade in
portsaus, groenten, nasi, salades, stokbrood en kroepoek. De mensen die dit
allemaal hebben gemaakt, hebben heel
erg hun best gedaan!!! Voor de kinderen waren er pannenkoeken. Toen begonnen we met de tombola en ging
Celine de lootjes trekken. Ik heb 2 dingetjes gewonnen. Toen was het tijd voor
een toetje. Ik schepte een beetje te veel
toetje op, want ik vond het er allemaal
erg lekker uitzien, maar mijn ogen waren groter dan mijn maag! De avond
eindigde rond 21.00 uur en het was een
hele leuke dag geweest!!!
Door Michael de Beer, 10 jaar
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DAg van de traditie...

Dag van de traditie...
15 september: Dag van de Traditie
Het was de eerste… Het zal niet de
laatste zijn!
Het is 15 september 2007. Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten…
Uit heel het district komen gelovigen om bij te dragen aan het slagen van
deze “Dag van de Traditie”. Op de afﬁche, een voetbaltoernooi voor mannen,
een volleybaltoernooi voor vrouwen, en
een gigantische barbecue om iedereen
tot elkaar te brengen…
God, die de heilzame werking van
de sport en van de ontspanning voor de
mens kent, zegent ons met een zonneschijn die men zou kunnen kwaliﬁceren
als van het Wallis!
14.30…: Het voetbaltoernooi begint… Het voetbaltoernooi zou moeten

enkele van hun leden… en vallen uiteindelijk terug op een leek om het team
aan te vullen, in afwachting van de
komst van pater de Beer.
Eindelijk gaat alles van start. Acht
teams beginnen inmiddels onafgebroken te strijden om de prestigieuze titel
van de Liga van de Traditie te behalen,
in wedstrijden die even boeiend zijn
door hun spanning als door het ongelijke spelniveau.
Aan de microfoon geeft de heer Brunet de Courssou, vader van onze pater,
geestdriftig en heel onpartijdig commentaar over de handelingen van de
eerste wedstrijden.
En dan… de ramp. Heel de logische

barsting van hoogmoed, - pardon! –
van trots van de paters, die al hun andere tegenstanders zullen vermorzelen
door onherroepelijke scores, zal onvoldoende zijn om hun de weg naar
de hoogste eer te versperren. De partij
wordt gewonnen door de Hollanders…
De ﬁnale zal hen plaatsen tegen de “ veteranen” van Brussel. Na een bijzonder
spannende wedstrijd zullen de Nederlanders na het penaltyschieten de overwinning behalen. Wij roemen en passant het uitstekende niveau van dit team
van veteranen met een indrukwekkende
lijst van overwinnaars.
Wat betreft het volleybal, bij de
meisjes, behaalt het team dat gecoached
en aangevoerd wordt door Elisabeth
Delmotte een bescheiden maar verdiende overwinning.
Begin van de avond: de laatste leden
van het team van de paters komen eindelijk aan, voor een moeizame overwinning tijdens een meesterlijke ontmoeting, die alle deelnemers aan deze moiie
zonnige dag verenigde in een geweldige,
meer nog, een ?? barbecue, voorbereid
door ons trouwe keukenteam.

beginnen… Het voetbaltoernooi begint niet. Op veld A,
loopt een enkel team, oranje, zich warm. Op veld B, niemand… Zou er een tijdsverschil zijn tussen Holland en
België?
14.45: Enkele leden van
het team van de paters verschijnen. “De wedstrijd is
toch om 15.00 uur?”…
14.50: Enkele rode, blauwe of zwarte broeken beginnen de dominerende oranje kleur te verzachten.
15.00: Op veld B begint het toernooi… Op veld A zoeken de paters nog
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volgorde
valt
in duigen. Het
team van de paters, als winnend
geschat met 10
tegen 1 door de
aanwezige media, incasseren
5 doelpunten tegen het Hollandse team, zonder
er in te slagen er
ook maar één te
maken. Het enthousiasme van
de gezamenlijke
supporters, gekomen om de slotoverwinning van hun herders te aanschouwen stort in… Vanaf de eerste wedstrijd
zijn de overwinnaars bepaald. De uit-

Dank aan de 150 deelnemers van
dit sportieve evenement. Dank ook aan
de spelers, aan de koks, aan de hulpen,
aan de supporters en aan de disgenoten! Dank ook aan de teams die tegenwoordig waren, dank aan de Hollanders
die de reis gemaakt hebben en die, wij
geven het nederig toe, hun overwinning
wel verdiend hebben.
Dank tenslotte aan God en aan
Onze-Lieve-Vrouw voor deze dag, waarop zij ons voor elk ongeluk bewaard
hebben, en ons overvloedig met zon
overgoten, op het veld en in onze harten.
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Opvoeding van kleine kinderen

Voor het hiernamaals
“Het probleem van de opvoeding
van de mens is een probleem van consequentie voor het hiernamaals… Het
heeft niet slechts een betekenis voor dit
leven en voor het tijdelijk welzijn, maar
ook voor het leven van het hiernamaals..
Het woord “opvoeding” betekent immers, dat ik iemand van de ene toestand in de andere trek, dat wil zeggen,
ik moet kracht uitoefenen, om hem van
de ene toestand in een andere te brengen, en deze andere toestand moet beter
zijn dan de voorgaande, want anders is
deze ontwikkelingsgang zinloos…”. (Citaat uit een lezing van de heer George
Maessen, leraar: Het probleem van de
opvoeding vanuit de achtergrond van
het christelijk denken. 1992)
Men maakt tegenwoordig al te vaak
mee, dat kleine kinderen, die nog niet
kunnen lopen, zich wild, kwaad en bokkig – bepaald ondeugend – gedragen,
de ouders echter er niets tegen ondernemen, maar het kleine kind laten gaan
of het misschien met alle mogelijke cadeaus proberen te paaien. Ze zeggen:
“Het is nog zo klein. Het begrijpt nog
niets!”

Daar moet tegenin gebracht worden
wat de H. Augustinus in zijn “Belijdenissen” schrijft: “Ik heb een jaloers kind
gezien, dat nog niet kon spreken, maar
met een van afgunst bleek gezicht en
spinnijdige blik een ander kind aankeek,
dat met hem door dezelfde min gevoed
werd.” Hierop afgaand moet men aannemen, dat kinderen op zeer jonge leeftijd al meer begrijpen dan men gewoonlijk denkt.
Als katholieken weten we, dat er een
erfzonde bestaat, dat de mens in zijn natuur gewond is en tot het kwade neigt,
dat het daarom “een kracht” nodig heeft,
die hem uit deze toestand naar het goede trekt. Deze “opvoeding” is nodig van
de prilste jeugd af en heeft wezenlijke
betekenis niets slechts voor dit leven
hier op aarde, maar voor de hele eeuwigheid – in de hemel of in de hel.
Opvoeding twijfelachtig
Voor vele tijdgenoten van ons heeft
het begrip “opvoeding” iets negatiefs of
tenminste iets twijfelachtigs. Ze zijn gevormd door de leuzen van de “antipedagogen” (ook een vrucht van de Frankfurter Schule), die iedere opvoedkundige

maatregel als brute ingreep in de individuele vrijheid van de mens brandmerken. En omdat zelfs de meeste herders
van de katholieke Kerk begrippen als
“erfzonde” of “doodzonde”, “oordeel”,
“straf” en “verdoemenis” niet meer
durven uitspreken, komen er voor een
christelijke opvoeding tegenwoordig ofﬁcieel van de kant van de Kerk ook geen
goed overtuigende argumenten, waaraan men zich tegen de tijdgeest zou
kunnen houden.
“Christelijke opvoeding” betekent
echter geenszins “verbod voor alles, wat
plezier geeft”, straf, dril, autoritaire bevelen enz. “Christelijke opvoeding” betekent liefdevol behulpzaam zijn bij de
ontplooiing van de individuele geestelijke krachten, bij de beheersing van het
louter instinctieve, bij het loskomen van
kwade neigingen en bij het besef van
het goede – van de liefde tot God. Zo
dacht men in de tijd van de christelijke
oudheid (er zijn bijv. brieven van de H.
Hiëronymus aan Laeta over de opvoeding van haar dochter), zo dacht men
in de christelijke middeleeuwen, en zo
dacht men bijv. ook aan het hof van Lodewijk XIV van Frankrijk. Bewijs daar-

Opvoeding
van kleine
kinderen
Zr. Michaela Metz
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Opvoeding van kleine kinderen
voor geeft ons het traktaat “Over de opvoeding van de meisjes” van François
de Salignac de la Mothe-Fénelon (16511715). Hij was een jonge geestelijke van
28 jaar, toen hij deze verhandeling op
verzoek van de hertogin van Beauvilliers voor de opvoeding van haar dochter schreef. Dit geschrift is weliswaar in
details tijdgebonden, maar in het fundamentele onvergankelijk en daarom
volstrekt ook voor ons tegenwoordig
hoogst belangrijk.
Fénélon
Abbé François Fénélon stamde uit
een oude adellijke familie uit de Behoord. Hij ging in Parijs bij de jezuïeten op school en studeerde dan in het
Parijse seminarie van Saint-Sulpice. Nadat hij als jonge priester door zijn goede
preken was opgevallen, werd Fénélon
in 1678 tot directeur van het Institut de
Nouvelles Catholiques benoemd, een
Parijs internaat voor de opvoeding van
jonge meisjes uit goede families, waarvan de ouders tot het katholicisme bekeerd waren.
Hij behoorde in deze jaren tot de
kring rond Bossuet, de primus van de
Franse bisschoppen bij het hof. In de
zomer van 1689 werd hij op advies van
Madame de Maintenon, de tweede echtgenote van Lodewijk XIV, wier geestelijk raadsman hij geworden was, tot opvoeder van zijn zevenjarige kleinzoon
en eventuele troonopvolger, de hertog
van Bourgondië benoemd. Dit verschafte hem een invloedrijke positie aan het
hof en was zeker doorslaggevend voor
zijn opname in de Académie française (1693) evenals zijn benoeming tot
aartsbisschop van Cambrai (1695).
Voor zijn vorstelijke pupil schreef
Fénélon verschillende onderhoudende en tegelijk onderrichtende werken:
om te beginnen een verzameling fabels, daarna de avonturenroman, tevens
reisverhaal, met vormende waarde: Les
Aventures de Télémaque, ﬁls d’Ulysse.

Dit boek, waarvan vanaf 1698 kopieën aan het hof circuleerden, stond
in een lange reeks gelijksoortige publicaties, die sedert eeuwen voor de opvoeding van de vorsten geschreven werden.
In dit speciale geval werd het evenwel

20
IB229.indd 20

ook tegelijk als nauwelijks verhulde kritiek op de autoritaire regeringsstijl van
Lodewijk XIV geïnterpreteerd. Fénélons
grootste tegenstander aan het hof werd
degene die eens zijn beschermer was:
Bossuet. Begin 1699 verloor Fénélon
zijn post als opvoeder, en toen in april
zijn Télémaque (aanvankelijk anoniem
en zonder zijn toestemming) in druk
verscheen, werd hij van het hof verbannen. Hij trok zich terug in zijn bisdom
Camera, waar hij zich ook verder als
schrijver verdienstelijk maakte.
Eerste beginselen
“ Over de eerste beginselen van de
opvoeding” volgens Abbé François Fénélon
Ik citeer uit Fénélon, “ Over de opvoeding van de meisjes” . In de eerste
twee hoofdstukken gaat het over de opvoeding van kinderen in de jongste leeftijd, bij wie het onderscheid tussen jongen en meisje nog geen rol speelt. Ik heb
uit deze hoofdstukken dertien opvoedingstips bijeengebracht:
Fénélon houdt zich om te beginnen
bezig met de duurzaamheid van de herinneringen van het kind, wat helemaal
overeenstemt met hetgeen we boven in
samenhang met de resultaten van het
hersenonderzoek gezegd hebben. En hij
maakt de gevolgtrekking, dat de indrukken in de eerste jaren van het grootste
belang zijn voor het hele leven:
“Een bewijs voor de sterkte en de
duurzaamheid van kinderlijke vooroordelen kan vooral waargenomen worden
in de omstandigheid, dat zelfs nog op
hoge leeftijd de herinnering aan dingen,
die men in zijn kinderjaren lief gekregen heeft, in hoge mate levendig en weldoend is.”
Wie heeft niet al eens de ervaring gehad met oudere mensen, die hun herinneringen aan hun kinderjaren vertellen,
alsof ze pas gebeurd waren, terwijl ze de
tegenwoordige tijd niet meer goed kunnen bevatten.
Dus zijn de eerste ervaringen in de
kindertijd ongelofelijk belangrijk en
koersbepalend voor het hele leven. De
H. Theresia van het Kindje Jezus heeft
later de hersens van een kind vergeleken met een wastafeltje, waarop de eer-

ste indrukken voor altijd diep ingedrukt
worden. Wat een verantwoording voor
allen, aan wie zo’n jong mensenleven
toevertrouwd is!
Verwijzend naar de zin van de H.
Augustinus over de afgunst van het kleine kind noemt Fénélon als voornaamste
grondslag van de opvoeding de vorming
van het onderscheidingsvermogen en
het onderscheiden van goed en kwaad.
Goed en kwaad
“Wanneer men nu kleine kinderen…, in plaats van ze met betrekking
tot hun kinderlijke voorliefdes of afkeer
over te laten aan de onverstandige leiding van dwaze opvoedsters, steeds het
goede in aangename en het kwade in afschrikwekkende vorm zou tonen, dan
zou het niet kunnen uitblijven, dat deze
tijdig gelegde basis voor hun toekomstig zedelijk gedrag van zeer beslissende
invloed was.”
Daarbij behoort ook, “dat men ze
vroegtijdig door woorden, die door
toon en overeenkomstige gezichtsuitdrukking een grote indruk maken, het
lelijke van toorn en andere slechte gewoonten, maar ook het innemende van
een verstandig en bescheiden gedrag op
het hart kan drukken. Deze dingen zijn
schijnbaar onbeduidend, maar uit het
schijnbaar kleine ontwikkelt zich ook
hier het grotere en belangrijke, en zo
verlicht men wezenlijk het latere opvoedingswerk.”
In onze huidige pluralistische maatschappij vindt men dit duidelijke onderscheid van goed en kwaad nog maar
zelden. Denkt u aan de eindeloze geschiedenis van Michael Bende, waarin
juist de lelijk uitziende dieren bijzonder lief zijn en de mooi en lief uitziende dieren slecht zijn. Hier hoort
de schoonheid niet meer bij het goede
en het lelijke niet meer bij het kwade,
maar wordt alles gerelativeerd. In de
moderne opvoeding wil men de kinderen voor “vijandbeelden” en voor
“zwart-wit-schilderen” bewaren. Daarom worden in de kinderverhalen en in
de opnieuw geschreven sprookjes personen vaak zó voorgesteld, dat ze zowel goed als kwaad zijn. Daardoor ontstaat de indruk, dat het kwaad helemaal
niet bestaat, dus moet het ook niet over-
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wonnen, maar hoogstens een beetje teruggedrongen worden.
Kinderen hebben echter duidelijke
lijnen, vaste maatstaven nodig, om in
deze wereld met haar duizenden mogelijkheden de weg te vinden, vooral allereerst zichzelf te vinden. Ze moeten
leren, het goede van het slechte te scheiden, te onderscheiden, om te kiezen.
Training van de wil en het in staat zijn
om te kiezen hangen daarvan af. Met
het oog op alle relativeringen in onze
tijd, hoeven we ons niet verwonderen,
wanneer men bij zovele jongeren tegenwoordig wilszwakte en besluiteloosheid
moet vaststellen.
Vaste orde – vaste etenstijden
– gezond eten
“De zorg voor de gezondheid is van
zeer groot belang voor de jongste kinderen. Men moet proberen het kind door
verstandige keus van de voedingsmiddelen en door een eenvoudige levenswijze
een gelijkmatige en rustige voeding van
het bloed te bezorgen. Men moet vaste
tijden stellen voor de maaltijden; men
moet het noch te veel noch te weinig laten eten en over het algemeen niet buiten de maaltijden… Men moet sterk gekruide spijzen vermijden, omdat ze de
eetlust opwekken tot een mate die uitgaat boven de behoefte aan eten en de
smaak voor eenvoudige voeding, die bevorderlijk is voor de gezondheid, wegnemen.”
Dat zijn principes, die natuurlijk
niet voor kleine baby’s gelden, maar wel
al voor twee- of driejarigen. Het is dik-

wijls verschrikkelijk, wat goedbedoelende moeders bijv. voor een kinderverjaardag voor een enorme hoeveelheid aan
eetwaren op tafel brengen. Ik heb het al
meegemaakt, dat de kinderen mateloos
eten, tot ze misselijk worden.
In het algemeen is het vandaag de
dag algemeen gebruikelijk, steeds te
eten, wanneer men trek heeft – vooral
snoep! Daarbij weet iedereen, hoe ongezond dat is. Geen gezellig samenzijn,
geen feest, geen ﬁlm kijken zonder eten
en drinken. Als het met mate is, dan zou
daar niets tegen in te brengen zijn, maar
het gebeurt allemaal meestal in overmaat, omdat de mensen niet meer geleerd hebben, zich iets te ontzeggen.
Men weet vandaag, dat gebrek aan
concentratie en niet goed kunnen leren
vaak eenvoudig voortkomen uit het feit,
dat kinderen te weinig drinken. Daarom
zegt men: als een kind dorst heeft, moet
men het te drinken geven. Men moet
heel veel drinken, maar moeten kinderen daarom steeds drinken?
Denken we aan de heiligen, bijvoorbeeld onze H. Theresia van Lisieux.
Toen ze eens veel dorst had, zei haar zus
tegen haar: “Denk aan O.L.Heer, hoeveel dorst Hij gehad heeft. Denk je niet,
dat je kunt wachten met drinken? En
de H. Theresia heeft haar dorst niet gestild, uit liefde voor God. Dat betekent
natuurlijk niet dat men de hele dag niet
meer moet drinken. Maar het is zeker
goed, een kind aan te sporen, minstens
een uur af te zien. Naderhand kan het
dan zijn portie voor de dag nog tot zich

nemen. Maar het moet ook leren zich te
bedwingen, minstens voor een bepaalde tijd. Zo leert het, in moeilijkere situaties weerstand te bieden aan bekoringen.
Krachten sparen–
consequent zijn
“Het is ook nog van het grootste belang, dat men de krachten van het kind
niet door te vroeg systematisch onderricht verzwakt, dat men zijn hart van het
begin af voor hartstochtelijke opwindingen behoedt, en dat men het zonder hardheid, maar met standvastigheid
weigert, waarnaar het met hevigheid
verlangt, opdat het geloof, dat het langs
deze weg alles kan bereiken, zich niet
bij het kind kan vastzetten. Zelfs kinderen van minder goede aard kan men
op deze manier gewillig, geduldig, ﬂink,
vrolijk en rustig maken. Wanneer men
zo’n vroege opvoeding voor overbodig
houdt worden zij, daarentegen, ten gevolge van deze nalatigheid voor hun
hele leven hartstochtelijk en onrustig.”
Waarheidsliefde
“Bij vorderende leeftijd en grotere
ontwikkeling van hun geestelijke vermogens moet ieder woord, dat men tegen hen zegt, tot doel hebben dat hun
liefde voor de waarheid en weerzin tegen elke onware geaardheid ingeprent
wordt. Nooit moet men anders tot hen
spreken dan men werkelijk meent, bijvoorbeeld om ze te paaien of ze ergens
toe over te halen, want daardoor zou
men hun wezen een leugenachtige richting geven, die nooit meer verdwijnt.”
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Matiging bij het spreken –
geen vrijpostig oordelen
“Kinderen zijn op deze leeftijd nog
niet in staat zelfstandig te denken en te
doen; maar ze merken alles op en spreken weinig, tenzij men ze eraan went
veel te spreken. En dat is een werkelijk
bedenkelijke opvoedingsfout op deze
leeftijd van de kinderen. Het doet plezier, lieve kinderen te horen babbelen,
maar dit plezier gaat niet zelden ten
koste van de kleintjes. Men gewent ze
eraan zonder meer te babbelen over alles wat ze te binnen komt, en te spreken
over dingen waarvan ze geen duidelijk
begrip hebben. Ten gevolge daarvan
kleeft hun dan voor het hele leven de
gewoonte aan, vrijpostig te oordelen en
zich uit te spreken over dingen, die ze
niet begrijpen.”

doen en laten, omdat u hun intelligentie bewondert, maar alleen omdat u het
beste met ze voor hebt en hun zwakheden uit de weg zou willen ruimen. Als
men ook de mogelijkheid van geestelijke vorderingen zou zien, dan verdient
het toch aanbeveling, liever met overleg
en langzaam aan de zaak van zijn vorming te werken; want het gevaar, zulke
kinderen ijdel en verwaand te maken,
overheerst.”

Zoiets beleeft men tegenwoordig
vooral bij enige kinderen. Ze worden
in alle situaties geﬁlmd en bewonderd en mogen met de grootste vanzelfsprekendheid de gesprekken van de
volwassenen onderbreken, omdat zij
de hoofdpersoon zijn. Ik ken een meisje dat jarenlang zo’n hoofdpersoon
in het gezin was. Toen kwam er een
tweede kind. Met deze situatie is dit
meisje nooit klaargekomen. Ongelooflijk, wat dit kind uitgehaald heeft, om
de opmerkzaamheid op zich te richten. Zoveel van onze kinderen hebben
tegenwoordig overdreven, ziekelijke
geldingsdrang. In de meeste gevallen is
het zeker het gevolg van een verkeerde
opvoeding.

Vragen beantwoorden –
fatsoenlijk en waardig met
kinderen spreken
Kinderen vragen normaal gesproken veel: “Men moet hun duidelijk en
beslist antwoorden. Als ze oordelen
over dingen, die ze niet begrijpen, dan kan men hen
bewustmaken van hun fouten, doordat men ze door
een onverwachte tussenvraag
in verlegenheid brengt, zonder ze echter gevoelig te beschamen. Soms kan men ze
door een kalm teken van ontevredenheid te verstaan geven, dat men liever heeft dat
ze in geval van twijfel vragen dan wanneer ze er maar
op los oordelen. Op die manier geeft men hun geest begrip in voor een ﬁjn afgemeten gedrag, maar ook echte
bescheidenheid en afkeer van
een betweterig karakter, zoals
men het zo dikwijls bij jonge,
onervaren personen vindt…
Wat nu de nieuwsgierigheid
van de kinderen en de daaruit voortkomende neiging
tot vragen betreft, die komen tot stand
door een natuurlijke aandrift, die in zekere zin de weg baant voor het onderricht… Daar mogen geen enkele vraag
van het kind lastig vinden; iedere zodanige vraag is een natuurlijke en gemakkelijke gelegenheid, lerend op het kind
in te werken. Toon het daarom, dat u de
vraag graag hebt en onderricht het ongemerkt over de dingen van het menselijk handelen en de omgang.”

Voorzichtig voor ijdelheid
“Draag zorg voor de kinderen, maar
laat ze nauwelijks merken, dat u zich
voor hen interesseert. Toon hun, dat u
zich niet daarom bekommert om hun

De neiging tot nadoen
en het goede voorbeeld
“Met betrekking tot de neiging tot
nadoen van de kinderen is er grote
voorzichtigheid nodig. De onwetend-

Een kind zou zich niet
te gewichtig moeten nemen
“Nog iets anders is bij dit geenszins onbaatzuchtig plezier bedenkelijk. Wanneer zulke wonderkinderen merken, dat men ze leuk vindt, dat
men met plezier naar ze luistert en aandacht schenkt aan alles wat ze doen,
dan geloven ze tenslotte, dat men ze
voor iets heel gewichtigs houdt. Op die
manier legt men de basis voor ijdele
hoop, die in het verloop van het leven
tot ernstige teleurstellingen leidt.”
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heid van de kinderen… bewerkt, dat zij
gemakkelijk en gewillig alles nadoen,
wat ze zien. Hieruit komt als voornaamste principe van de opvoeding voort:
toon hun slechts goede voorbeelden. Er
zouden alleen mensen in hun nabijheid
moeten komen, van wie het voorbeeld
werkelijk het nadoen waard is. Daar het
echter ook bij de grootste voorzichtigheid niet mogelijk is, het onbehoorlijke uit hun horizon te verbannen, moet
men hen aan zich voordoende voorbeelden tonen – echter zonder schending van de naastenliefde -, hoe verachtelijk en ellendig men zich maakt,
wanneer mijn zijn hartstochten volgt
en niet luistert naar de stem van het verstand. Dat vormt, wanneer iedere spot

en alle persoonlijke hatelijkheid daarbij vermeden wordt, het besef voor het
goede en welvoeglijke… De neiging tot
nadoen van de kinderen kan, wanneer
men ze aan zedeloze personen overlaat,
die zich voor hen nauwelijks geweld
aandoen, de bron van onzegbaar onheil
worden…”
Wat dat betreft zijn we er tegenwoordig slecht aan toe. Men denke maar aan
de ﬁlms en de televisie, maar ook aan
hetgeen zich in vele scholen afspeelt…

Informatieblad Nr. 229 november 2007

16-10-2007 17:02:37

De kennis en de liefde van de Engelen

De kennis en de liefde van de Engelen
Juist zoals bij ons de omvang van de kennis de horizonten
van de liefde afbakent, zo is er ook in de engelen om die verheven kennis, welke slechts voor die van God onderdoet, een
voortdrijvende kracht van het begeervermogen, die dichter dan
al het andere in de schepping het vermogen, de intensiteit, de
standvastigheid en de doelgerichtheid van de goddelijke wil
nabij komt. Als we maar weinig weten, kunnen we ook maar
weinig beminnen; als we weinig beminnen, zijn we er op uit
meer van die beminnelijkheid te leren kennen; als we meer kennen, beminnen we meer en opnieuw zijn we op meer kennis
uit, opdat er meer liefde zou zijn. Feitelijk loopt ons hart nooit
ons hoofd voorbij, want om te beminnen moeten we zien en
het hart heeft geen ogen. Als we iets weten van de luisterrijke
volmaaktheid van de kennis in de engelen, beginnen wij iets te
verstaan van de ademloze drang van de liefde in de engelen.
De engelen worden niet tot werkzaamheid gedreven door
een kennis die buiten henzelf ligt, niet door het verstand van
een ander geleid zoals de planten; zij worden niet noodzakelijk
aangegrepen door de aantrekkingskracht van dit of dat bijzonder goed zoals de dieren. Veeleer zijn zij, evenals wij, vrije werkers, hun liefde is iets van henzelf. Elk goed dat de schepping
heeft aan te bieden kunnen zij nemen, of laten voor wat het is.
De verklaring hiervan vinden we in een ruwe vergelijking met
ons gezichtsvermogen. Onze ogen kunnen bruin zien, zwart,
purper, blauw, paars en heel de rest, juist omdat zij niet beperkt
zijn tot een van deze kleuren maar tot de kleur in het algemeen,
tot welke kleur dan ook, tot alle kleuren tezamen; als ze alleen
maar voor bruin gemaakt waren, zouden ze niets anders zien.
Onze wil en die van de engelen zijn niet tot een of ander goed
beperkt, maar tot het goede, tot welk goed ook, tot alle goede
dingen, zelfs tot het oneindige goed; zo kunnen onze wil en
die van de engelen ook streven naar elk goed, of zij kunnen elk
goed verwerpen, uitgezonderd de goedheid zelf, wanneer wij
die rechtstreeks zien in de aanschouwing van God.

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.

Maar de engelen zijn schepselen, zij zijn geen God. Zij kunnen evenmin als wij in zichzelf tevreden blijven zonder daardoor tegelijk ook geluk af te wijzen en een tehuis in te richten
voor ellende. Evenals wij moeten ook zij buiten zichzelf treden
om de beminnelijkheid te bereiken, die aan de dwingende eisen
van hun wil zal voldoen. Alleen God is volkomen genoegzaam
in Zichzelf; want alleen God is de oneindige goedheid, alleen
God heeft geen doel om te bereiken, doch uitsluitend goedheid
om mee te delen. Alleen God is het tehuis voor de liefde van de
engelen, zoals Hij dat is voor onze liefde; ook zij moeten hun
weg naar huis aﬂeggen of voor immer bannelingen blijven, als
wandelaars leven in een wereld, die even leeg en koud is als een
gevangeniscel; want het vuur van de liefde is de goddelijke vlam
of het geeft helemaal geen warmte.
Met waardering voor onze adel mogen we wel zeggen, dat
de engelen niet meer vrij zijn dan de minste onder de mensen.
Vrijheid komt niet met eetlepels, ze wordt niet in verschillende
graden uitgekeerd; ze is in volle luister aanwezig of ze bestaat
helemaal niet. Voor het gebruik, dat wij van die vrijheid maken, zijn wij dus niet minder verantwoordelijk dan de hoog-

Informatieblad Nr. 229 november 2007

IB229.indd 23

23
16-10-2007 17:02:38

De kennis en de liefde van de Engelen
ste engel; en het is deze ontzagwekkend heerlijke verantwoordelijkheid, die de mensen uit vrees ertoe brengt te trachten
om hun menselijkheid te ontkennen. De geschiedenis van het
gebruik dat wij daarvan maken geeft ons op de eerste plaats
redenen tot nederigheid, omdat wij zo vaak wankel, zwak en
bevreesd zijn, zowel bij het beoefenen der deugd als in onze
zonden. De engelen lijden niet aan zulke onvolmaaktheden:
hun deugden zijn gebaren van een meeslepende grootheid,
hun zonden peilen de diepten van de boosheid van de hel.
Met andere woorden de beweging van hun wil is een waardige
aanvulling van de op dat ogenblik aanwezige volmaaktheid
van hun kennis.
Het is iets ontzagwekkends door een engel bemind of gehaat te worden; het ene is nauwelijks minder overweldigend
dan het andere. Niets zal er zich voordoen om die haat of
die liefde te veranderen, er zal geen verlate ontdekking zijn
van goed of kwaad, geen verkeerd oordeel dat moet verbeterd
worden, geen mededinger om de volledige omhelzing van de
liefde of de volle wrok van de haat te verminderen. De engel bemint of haat onmiddellijk met heel de kracht van zijn
onbelemmerde natuur, onherroepelijk, met een uiterste edelmoedigheid of boosheid, in de knetterende vlam van de vervulling van zijn verlangen. Dit is de wijze waarop wij denken
aan onze liefde in haar eerste vuur, de wijze waarop wij dromen van de liefde in haar volmaakte vorm; maar in het diepst
van ons hart weten wij, dat alleen God die waarachtig in ons
kan opwekken en we staan er zelfs nog versteld van, dat God
zulk een wonder in ons kan uitwerken. Wij zijn zo gemakkelijk bang voor een volledige en uiteindelijke overgave, zo ontzet bij een niets ontziende hoffelijkheid, zo behoedzaam bij
het schenken én bij het vragen van giften.
De liefde en de haat van de engelen worden niet beperkt
door fysieke oorzaken, beperkingen die ons door ons lichaam
voortdurend worden opgelegd. Wij kunnen verschrikkelijk
nijdig zijn, doch slechts voor een tijdje: nieuwe vreugden kunnen het leed, dat de toorn heeft opgeroepen, weer vervagen;
nieuwe smarten doen door hun grootte de oude in het niet
verzinken; vroegere vreugden komen weer op om de herinnering aan het onrecht te vervagen; of we worden door de heftigheid van de toom al te vermoeid om nog verder de wraak,
die hij oproept, uit te voeren. Onze liefde heeft van dezelfde
beroeringen te lijden, van dezelfde mededingers, dezelfde tegenstanders, en zelfs van dezelfde vermoeidheid. In de engelen treffen wij zulke hartstochten niet aan, want zij zijn louter
geesten, door geen enkele fysieke factor bezwaard; in hen zijn
er alleen die overeenkomstige bewegingen van de wil, waarvoor wij geen andere namen hebben dan de etiketten, welke
wij op de bewegingen van de hartstochten geplakt hebben:
liefde, haat, verlangen, afkeer, vreugde, smart en al het andere. Het is duidelijk, dat de razernij van een duivel ver uitgaat
boven de toorn van de meest luidruchtige, de heftigste en de
meest verdorvene onder de mensen; nog afgezien van zijn grotere intensiteit en het feit dat zij volkomen van binnen uit
komt, zij behoeft ook niet te verminderen, niet te eindigen,
en het is zelfs zeker dat zij nooit minder op vernietiging gericht zal zijn dan op het eerste ogenblik. Zo zijn vergeleken
bij de liefde van een engel de adembenemende wonderen van
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onze liefde van de eerste ogenblikken de echo’s van een ﬂuistering, een licht, dat zwakker is dan het licht van een kaars in
de volle zon.

De heiligheid en de zonde van de engelen
Er is liefde en haat in de wereld van de engelen, liefde en
haat die de engelen verdelen in de wereld van de hemel en in
de wereld van de hel, een scheiding die ons vertrouwd maakt
met de vernederende les, dat zelfs het grootste van de schepselen Gods in gebreke kan blijven; alleen God kan dit niet. Er
is onder de engelen een verkeerde liefde, die het allerbeste in
hen vernietigde, het allervolmaakste; een liefde die haat tegen
zichzelf was, alleen al door het feit dat zij weigerde verder te
zien dan de schrikbarende schoonheid, die de gave van God
aan de engelen was. Die hatende eigenliefde verwekte een aanhoudende haat tegen God, de Gever van de gaven die het uitzicht van deze echte engelen zozeer verblindde; in haat tegen
hun mede-engelen, die achter de gave nog de luister van de Gever zagen; en een haat tegen de mensen en tegen alle wezens
die God had gemaakt. Er bestaat in de wereld van de engelen
een glorieuze liefde, een volkomen onzelfzuchtige liefde, die
de engelen heeft binnengeleid in het gezin van God en in het
leven van de hemel voor heel de eeuwigheid, de liefde die zelfs
de verlangens van de engelen bevredigde en in hen het uitbeelden van de luister van God heeft voltooid.
De wereld van de engelen is niet altijd zo vaneengescheurd
geweest door het brute geweld van de zonde. Van alle eeuwigheid af er buiten elke tijd om heeft het intense leven van de Allerheiligste Drie-eenheid de oneindige maat van de godheid
bereikt, nog voor dat er een schepsel was om die onbegrensde
volmaaktheid uit te beelden. Toen volgens de edelmoedigheid
van God de tijd gekomen was om die goedheid uit te delen,
heeft God de wereld gemaakt; in haar geheel, niet een stukje
hier en een stukje daar maar het geheel, de engelen tegelijk met
de rest van de schepselen. Toen zij op die stralende morgen van
de wereld uit de hand van God voortkwamen, waren de engelen zo zuiver als een dageraad aan de zee; de zonde was voor
hen een onbekende vreemdeling in een wereld, waarover God
zijn ogen liet gaan en waarvan Hij zag dat ze goed was.
Ze was inderdaad goed, groots, goddelijk goed en op haar
best in het onderdeel dat de engelen vormden. Het scheppend
woord van God bracht de engelen tot een bestaan, vrij van alle
smet of vlek, met een onschuld even diep in haar natuur als we
die kunnen waarnemen op het gelaat van een slapend kind;
zij waren volmaakt, absoluut zonder enig gebrek. Concreet gezegd betekent dit, dat in het eerste ogenblik van hun leven het
verstand van de engelen in het volle bezit was van heel zijn natuurlijke kennis, hun liefde onmiddellijk uitging om zich over
te geven aan alles wat goed was; van het allereerste ogenblik
van hun leven af waren zij in het volle bezit van een natuurlijk geluk, zonder dat er iets aan ontbrak; niets was er om tegen
te vechten, niets om voor te werken, er behoefde geen enkele
stap gezet te worden. Dit was de lente van de wereld en sindsdien heeft de lente nooit de weelderige vreugde van deze eerste
bloesem geëvenaard.
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De heiligheid en de zonde van de Engelen
Binnen de grenzen van de natuur was er niets meer dat aan
de engelen gegeven kon worden; de natuurlijke bronnen waren tot het uiterste toe aangeboord, de natuurlijke mogelijkheden tot geluk waren uitgeput, de natuurlijke vreugde kon in
geen enkel opzicht meer groeien. Maar God, die de natuur gemaakt heeft, wordt niet door zijn schepping gevangen gehouden. Hij is niet aan natuurlijke grenzen gebonden. Wat er aan
de engelen geschonken was, was moor de edelmoedigheid van
God nog niet genoeg. De goddelijke wijsheid heeft een manier
bedacht om eindeloos meer te geven dan de meest gevulde beker van natuurlijk geluk: om een aandeel te geven in het leven,
de werking en het doel van God. Voor de engelen was datzelfde eerste, ogenblik van hun meest volledig natuurlijk geluk
ook het eerste ogenblik van hun bovennatuurlijk leven; zij waren geschapen in de heiligmakende genade.
Op dit niveau van het goddelijk leven was er inderdaad
nog heel wat te bereiken, moesten er stappen gezet, een doel
gewonnen worden. Door deze gave van een aandeel in het
goddelijk leven stonden de engelen tegenover het verschrikkelijke risico van deugd en ondeugd, van verdienste en straf,
van hemel en hel; want de hemel is alleen voor God zelf natuurlijk. Voor al het overige, de engelen ingesloten, is de glorie
van de hemel de laatste vrucht van het zaad van de genade, de
beloning die moet verdiend worden door onze eigen daden,
welke voortvloeien uit het levengevend princiep van de genade. Zij behoort ons niet toe, zij wordt ons niet opgedrongen,
maar door de goedheid van God kunnen wij haar verwerven.
De engelen hadden dezelfde schrikwekkende verantwoordelijkheid van een uiteindelijke keuze tussen hemel en hel, tussen God en de schepselen; en zij hebben niet allen een goede
keuze gedaan.
Het natuurlijk geluk van alle engelen was een onaantastbaar veilig bezit; als zij in de glorie geschapen waren, zou het
voor hen ook onmogelijk geweest zijn de hemel te verliezen.
De goedheid en de schoonheid van God duldt, wanneer zij
eenmaal van aangezicht tot aangezicht wordt aanschouwd,
geen mededinger, zij kan niet worden verworpen; en God kan
alleen door een welbewuste verwerping van de kant van het
schepsel verloren worden. Wij weten, dat sommige engelen
God werkelijk verworpen hebben. Zij allen bezaten zoals wij
de gave van de genade en daarmee de goddelijke deugden van
geloof, hoop en liefde; dat was het gereedschap, waarmee zij
hun eeuwige woningen in de hemel moesten opbouwen. Zonder deze gaven zouden zij volkomen hulpeloos zijn om zich
naar God te begeven, even goed als wij dat zijn; met deze gaven konden zij God kennen zoals Hij zichzelf kent, Hem beminnen zoals Hij zichzelf bemint en vol vertrouwen in de
kracht van zijn kracht zich naar huis begeven. De kwestie is,
dat zij een ogenblik van beproeving hebben gekend en voor
het resultaat van die beproeving de volle verantwoordelijkheid
op zich genomen hebben.
Het behoeft slechts een enkel ogenblik geweest te zijn. Anders dan bij ons was bij de engelen geen lange periode van
beproeving nodig, die voor onze wankele kracht de hemel zo
onzeker maakt. Wij vallen en door de genade van God staan
we weer op, enkel om te bemerken dat ons voortstrompelen-

de hart ons opnieuw parten speelt; misschien komt de grootste pracht van onze lange strijd voort uit de onverzettelijke
moed, die ons bereid doet zijn telkens opnieuw ons best te
doen ondanks het getuigenis dat de jaren over de zwakheid
van onze verdedigingswerken aﬂeggen. De engelen hebben
niets te lijden van de duisternis van onwetendheid, niets van
het geweld van de hartstochten, niets van de onstandvastigheid van de wil, die onze krachtigste inspanningen zozeer verzwakken. In hen is evenals bij ons de genade de vervolmaking
van de natuur; hun bovennatuurlijk leven is het verhaal van
de goddelijke vervolmaking van hun natuurlijke vermogens.
Ook hun bovennatuurlijke liefde is een ogenblikkelijke, volledige en onherroepelijke omhelzing. Voor hen is één act van de
liefde beslissend voor heel de eeuwigheid; voor de keuze van
de hemel gesteld kunnen de engelen niet aarzelen. In dat éne
ogenblik was de tijd van hun beproeving voorbij; één ogenblik heeft het einde van hun verdienste bepaald; in één verblindende liefdeschicht werd hun plaats in de hemel voor immer vastgesteld.
Waarschijnlijk loopt het patroon van de bovennatuurlijke
pracht in de wereld der engelen evenwijdig met de natuurlijke,
ofschoon dit niets anders is dan raden naar de gaven van God;
de laagste engel kan, doordat hij grotere genadegaven ontvangt, gemakkelijk de Seraﬁjnen overtreffen. Maar omdat elke
goede engel ongehinderd en met heel de kracht van zijn wezen zich aan de omhelzing van God overgeeft, mogen we redelijkerwijze veronderstellen, dat het goddelijk plan de stralende
verscheidenheid van naturen in de engelen als grondslag heeft
genomen voor de evenredige volmaaktheden van het goddelijk leven van de genade. Hier zal geen sprake zijn van achterblijvers of van enthousiaste bewonderaars; overeenkomstig
de graad van genade aan iedere engel geschonken, geeft hij
zich van ganser harte met heel de kracht van zijn natuur aan
God over, of heeft hij Hem met een soortgelijke onbesuisde
ruk volkomen van zich afgeworpen om zich volledig op zichzelf te concentreren en daarmee zichzelf te vernietigen.
De gevolgen van dit ene ogenblik van beproeving voor de
engelen zijn ontstellend. Er bestaat niet zo iets als een herkansing voor een engel, geen periode van berouw en boete. Hun
vrij zijn van onwetendheid en hartstocht, hun onmiddellijk
begrijpen van de waarheid neemt voor hen elke mogelijkheid
voor een verandering van hun wil weg. Zij beminnen of haten onmiddellijk, onherroepelijk; door dat ogenblik zijn zij
evenzeer bevestigd als wij door de dood. Toen dat ogenblik
voorbij was, waren de zondeloze engelen veilig thuis bij God
en waren zij voor immer zondeloos. Wanneer God eenmaal
aanschouwd wordt, doet Hij alle mededingers tot hun eigen
onbetekenendheid ineenschrompelen: Het is niet alleen waar,
dat de engelen niet zullen zondigen, nu zij eenmaal de hemel
bereikt hebben kunnen zij niet meer zondigen; en juist in die
onmogelijkheid zijn zij het meest volledig vrij. Kiezen wat de
diepste verlangens van de wil verijdelt, van het goede afzakken
naar het kwaad is geen vrijheid, maar het misbruiken daarvan;
een waarheid, die geen bewijs nodig heeft; immers een zondaar, die zich wringt in de boeien waarin zijn zonden hem
geslagen hebben gaat toch in een beschamende walging voor
zichzelf opnieuw uit om te zondigen.
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L

aten we eens aannemen, alleen
voor de aardigheid, maar die aardigheid zou iemand dan snel vergaan, dat bisschoppen gekozen zouden
worden, bijvoorbeeld door de kerkleden
van het betreffende bisdom of door zoiets als een “bisdomparlement”, waarheen parochies en kerkelijke instanties
elke vier jaar hun vertegenwoordigers
afvaardigen. Wie eens de nieuwe bezetting van een bisschopszetel van nabij
heeft meegemaakt, weet wat er dan zou
gebeuren. Namelijk dat, wat overal bij
het kiezen gebeurt: verkiezingsstrijd.
En “verkiezingsstrijd” verloopt altijd
volgens hetzelfde schema. Iedere kandidaat beweert, dat hij de beste is en belooft, wat bij de meerderheid van de

die het de kandidaten kost, om zich
eerst maar eens bekend te maken (en
als ze het niet zelf doen dan doen anderen dat, ieder naar zijn smaak, wat
toch ook niet democratisch zou zijn).
En dan moet men het scenario van zo’n
bisschopsverkiezing ook nog eens verplaatsen naar de landen in zwart Afrika met hun traditiegewijs sterk bindingen van de individuen aan stammen of
clans ofwel in staten, waarin zoiets als
een “democratische cultuur” nog niet
ontwikkeld is, en men kan zich de dolste machtsspelletjes en verkiezingsstrijdthrillers voorstellen, die in de wereld
van de politiek misschien gebruikelijk
zijn, maar het verloop van de bisschopsbenoeming onwaardig.

Het is gewoon verkeerd, dat
de paus de bisschoppen
benoemt. Ze zouden zoals
vroeger door de gelovigen
gekozen moeten worden, zoals bijvoorbeeld indertijd
de H. Martinus, de bisschop
van Tours.
kiezers het beste aankomt. Nu zijn intelligente priesters, die als geschikt voor
bisschop gelden, natuurlijk ver verheven boven zulk laag populisme. Maar
het zijn toch ook maar mensen. En bisschop zijn is een relatief goed betaalde
baan (tenminste in de wereld van de
clerici en de theologen). Waarom zou
dus een kandidaat, als er ergens zo’n democratische bisschopskeuze zou plaats
vinden, niet op de een of andere manier rondstrooien, dat hij uiteindelijk
een “geweldige type” is, dat hij het aantal kerkelijk geﬁnancierde arbeidsplaatsen zal verdubbelen en bijv. in de kwestie van het hertrouwen van gescheiden
mensen niet zo bekrompen zal zijn.
En dan de verkiezingsbeloften die
bijv. lekenraden, topfunctionarissen van
de katholieke bonden of vertegenwoordigers van de kerkelijke media zouden
kunnen eisen. Om nog maar helemaal
te zwijgen over de tijd en het lieve geld
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In vroeger tijden zag men dat anders. In de drie eeuwen voor de erkenning van het christendom door keizer
Constantijn werden de bisschoppen inderdaad verregaand door de gemeente
gekozen. Daarvan spreekt de meerderheid van de nochtans karige bronnen.
Dat was de tijd, waarin de gezamenlijke
gemeenschap in de vergaderruimte van
de kerk paste. Juist het uitroepen van de
H. Martinus tot bisschop van Tours is
een (nochtans laat, men schreef al het
jaar 371) voorbeeld voor deze “overzichtelijkheid”. Volgens het bericht van
Sulpicius Severus was de hele stad op
de been en ook aanwezig, toen in de
kerk enkele opponerende bisschoppen
hun weerstand tegen Martinus moesten
opgeven. In de eerste eeuwen van het
christendom vond dus de benoeming
van de bisschoppen onder de ogen en
ook met toedoen van de plaatselijke gemeenschap plaats.
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Met de Constantijnse kentering van
313 begon de Kerk te groeien. Aan de
ene kant maakte de massale toestroom,
die het christendom nu ervoer, een bisschopskeuze door alle gedoopten steeds
moeilijker. Aan de andere kant kreeg
het bisschopsambt plotseling publieke
betekenis en in toenemende mate ook
politiek gewicht: dus mengden de keizer en de vorsten zich meer en meer in
de benoeming van de bisschoppen. De
verdere ontwikkeling verliep in het oosten anders dan in het Westen.– De keuze van de bisschoppen was theoretisch
nog zaak van “clerus en volk” – Maar op
zijn laatst tegen het einde van het eerste christelijke millennium hadden de
machtigen zich van een bepaalde invloed op de bezetting van de bisschopszetels verzekerd.
De investituurstrijd was het gevolg.
Dat wil zeggen die lange twist van de
pausen met de keizer en de koningen
van het christelijke avondland. In 1077
in de boetetocht vond deze strijd van
keizer Hendrik IV naar paus Gregorius
VII in Canossa een spectaculair hoogtepunt, maar hij zou zich onder veranderde omstandigheden in de volgende eeuwen voortzetten.Uitgangspunt van deze
strijd was een hervormingsbeweging in
de Kerk, die in de elfde eeuw inzette.
Die regelde om te beginnen de pauskeuze opnieuw. Tijdens de grote “Gregoriaanse Hervorming” werden ook de
bisschopsbenoemingen aan de invloed
van de staat onttrokken.
Een tweede belangrijke gebeurtenis
was het vierde concilie van Lateranen
van 1215, dat voor de Latijnse Kerk de
domkapittels als enige kiesraden voor
de bisschopskeuze bepaalde. Meer en
meer kon de Kerk de machtswellust van
de heersers voor de inspraak bij de beslissing van personeelskwesties binnen
de Kerk beteugelen en indammen. “Het
volk” – van koning of keizer als hoogste leken in de staat tot en met de eenvoudige gelovigen – werd uit het proces
van de bisschopsbenoemingen uitgesloten. Het enige recht om bisschoppen
te kiezen ging over op de domkapittels.
Vanaf de veertiende eeuw bekrachtigden de pausen deze verkiezingen over
een vérstrekkend gebied te bekrachtigen. Mede doorslaggevend hiervoor was
het reeds op het derde Lateraans concilie van 1179 geformuleerde devolutierecht. Het bepaalde, dat het recht van

de bisschopsbenoeming op de in rang
onmiddellijk hoger staande instantie –
dat wil zeggen op de metropolitaanse
bisschop en daarna op de paus – overgaat, wanneer de keuze in het betrokken
bisdom niet binnen drie maanden heeft
plaatsgevonden.
Ook al zou in de volgende eeuwen
verschillende vorsten, koningen en keizers het benoemingsrecht als pauselijk
privilege krijgen en dit weer inschakelen van de wereldlijke macht nog lange tijd blijven gelden, toch hadden zich
daardoor de essentiële elementen uitgekristalliseerd, zoals het Concordaat van
Wenen van 1448 ze voor de “natie van
de Alemannen” vastlegde: de vrije bisschopskeuze door het domkapittel werd
beschermd en het pauselijk recht tot bekrachtiging erkend. Tot de secularisatie van 1803 was daardoor een grondpatroon gemaakt, waarnaar het proces
van het vinden van een bisschop verliep. Vooral in de geestelijke vorstendommen, die de secularisatie evenwel
niet zouden trotseren, waren de domkapittels de beslissende factor bij de bisschopsbenoeming. In de overige bisdommen hadden de landsheren het
privilege van de bisschopsbenoeming
vaak behouden.
De Franse Revolutie kwam, en na de
politieke reorganisatie van Europa kwamen de concordaten met de staten, en
tenslotte kwam ook de tijd om, buiten
de traditioneel katholieke landen in Europa, om zo te zeggen op tot dan toe
onberoerd terrein, nieuwe hiërarchieën
op te bouwen: om te beginnen in Amerika, daarna in Afrika, Azië en Oceanië.
Terugkijkend moet men constateren, dat de bisschopsbenoemingen sedert de tijd dat het christendom onder
Constantijn de “illegaliteit” verliet en
vervolgens de door de heersers erkende
godsdienst van hun volken en onderdanen werd, gekenmerkt waren door de
twisten ofwel de overeenstemming met
de wereldlijke macht. Het “ideale geval”, dat het hele “volk” van een diocees
met inbegrip van clerus en leken in de
bisschopskerk paste, was alleen in het
begin gegeven. Toen kan de bisschopskeuze door het volk ook praktisch mogelijk geweest zijn. Toen de Kerk in de
openbaarheid trad en een politieke factor werd, was het daarmee gedaan.
Nu bestaat er helemaal geen noodzaak, het ineengrijpen van geloof en po-

litiek, de soms nauwe verbinding van
Kerk en wereldlijke macht alsook de persoonlijke verwikkelingen tussen regerende en bisschoppen goed te keuren of
als ideaal te kwaliﬁceren. Juist in tegendeel. Veel mensen spreken van een vijftienhonderd jaar durende Babylonische
ballingschap, die de Kerk aan de hoven
van de vorsten en koningen vastgehouden heeft – en die met de secularisatie
aan het begin van de negentiende eeuw
nog niet haar abrupte einde, eerder het
begin van wederzijdse bevrijding vond.
Steeds hebben pausen – als heersers van
een kerkstaat – oorlogen gevoerd, hebben kardinalen en bisschoppelijke vorsten landen geregeerd, hun macht verdedigd, tegenstanders uit de weg geruimd,
verdragen gesloten en verdragen gebroken. Maar wie wilde zich aanmatigen,
hier voor rechter te spelen?
Over de aanpassing van de Kerk aan
de wereldlijke macht schrijft de theoloog Gerhard Lohﬁnk: “Met dit alles
moet de geschiedenis van de Kerk niet
als geschiedenis van verval beschreven
worden – ongeveer op de manier alsof
de Kerk, vooral sedert de Constantijnse
kentering, langzaam maar zeker steeds
meer degenereert. De ontwikkeling tot
de rijkskerk en tenslotte tot de staatsgodsdienst werd de Kerk door de constellatie van de late Oudheid bijna opgedrongen. Misschien moest zij deze weg
gaan. Het was een grandioze poging, en
christelijk “rijk” tot stand te brengen en
zo geloof, leven en cultuur tot de eenheid te brengen” (Heeft God de Kerk
nodig? Freiburg 1998, blz. 268).
Dat deze – wellicht grandioze – poging van het tot stand brengen van christelijke naties, waarin de geestelijke arm
van de bisschoppelijke macht met de
wereldlijke macht van de vorstelijke of
koninklijke macht door het ene geloof
van de Kerk verbonden is en beide gezamenlijk een harmonisch christelijke levensruimte te scheppen, in Europa zowel als in Amerika het tijdperk van de
Verlichting alsook het ontstaan van de
pluralistische democratie niet overleefd
heeft en in de andere werelddelen bijna
nergens tastbare successen kon boeken,
betekent op een bepaalde manier ook
een vrijheidswinst: een investituurstrijd
zou het vandaag de dag niet meer kunnen geven, en een verbanning van de
pausen naar verre vorstenhoven is ook
niet meer voor te stellen.
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Terug naar de bisschopsbenoemingen. Sinds de bisdommen van de Wereldkerk vrij en in de regel onafhankelijk van iedere beïnvloeding door de
staat met leiders van het bisdom bezet kunnen worden, is er een systeem
van bisschopsbenoemingen gewoonte
geworden, dat elementen van de deelname van de gelovigen met het benoemingsrecht van de paus verbindt. Ook
het Vaticaan wil geen bisschoppen buiten de wil van een diocees benoemen.

Dus gaat hij vóór een bisschopswisseling uitzoeken, hoe de mening aan de
basis is. In landen die diplomatiek met
Rome verbonden zijn voeren de nuntii, als vertegenwoordigers van de paus
zogenaamde informatieprocessen uit.
Men verzamelt stemmen, raadpleegt clerici en leken, bovendien sturen de bisschoppen regelmatig lijsten met namen
van geschikte kandidaten naar Rome.
Het geheel voltrekt zich uiterst discreet,
zodat na het oordeel van de paus op

grond van de binnenkomende voorstellen respectievelijk na de keuze van het
domkapittel op grond van een drievoudige lijst uit Rome niemand er publiek
als “afgewezen kandidaat” voor staat.
Het systeem heeft zijn zwakke kanten,
nu en dan moet er ook een klaarblijkelijke misgreep vermeld worden. Maar
voor de Kerk van de latere nieuwe tijd
heeft het voldaan – toekomstige veranderingen zijn daarbij natuurlijk niet uitgesloten.

gon Carlo aan de rechtenstudie
in Padua, die hij in 1559 met
de hoogste onderscheidingen
afsloot.

met een grote liefde voor de kunst, hij
ontwikkelde zich tot een grote hervormer van de katholieke Kerk en benutte
alle familiebanden om succes te hebben. Hij reisde veel door zijn bisdom,
de voorbeeldige manier waarop hij zijn
leven leidde, maakte indruk op de mensen. Hij zette zich vooral in voor de
discipline binnen de Kerk en voor het
godsdienstonderricht aan kinderen.
Voor de scholing van priesters en leken stichtte Carolus verscheidene seminaries en andere inrichtingen. Zijn ascetische strengheid, die hij ook van de
ordegeestelijken verlangde, en zijn ophefﬁng van de orde van de Humiliaten
brachten een monnik ertoe, op hem te
schieten. De door hem ingevoerde verzorgingsmaatregelen tijdens de grote
pest in de jaren 1576 tot 1578 redden
talrijke mensen het leven, maar tastten
zijn gezondheid aan. In 1578 stichtte Borromeus de uit dit werk voortgekomen orde van de Oblaten van de H.
Ambrosius.

Zijn oom Giovanni Angelo Medici werd in 1559 paus
en koos voor de naam Pius
IV. Deze haalde zijn neef naar
Rome; als 21-jarige werd Carolus Borromeus geheim secretaris, daarna kardinaal-diaken.
Zijn voorbeeldige levenswandel en de manier waarop hij
zijn plicht vervulde werden geroemd. De heropening van het
Concilie van Trente in 1561,
daarna de krachtige doorvoering en tenslotte de afsluiting
in 1563 waren hoofdzakelijk
aan zijn inspanningen te dan-

H. Carolus Borromeus,
bisschop en belijder,
4 november

C

arolus Borromeus werd op 2 oktober 1538 in de nabijheid van
het Lago Maggiore geboren als
zoon van een invloedrijke adellijke familie. De leden van de familie Borromeus waren ofﬁcieren, bankiers en politici,
en zij waren verwant aan de Italiaanse
hoge adel. Carlo werd door zijn familie
tot de geestelijkheid bestemd. Al toen
hij twaalf jaar oud was benoemde men
hem tot abt van de Benedictijnerabdij
van Arona; de familie maakte aanspraak
op deze functie, waaraan een aanzienlijk
inkomen verbonden was. Met 14 jaar be-
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ken. Hij voerde invloed uit op de besluiten en zorgde voor hun uitvoering
door paus Pius IV. Hijzelf hield meerdere synodes om de besluiten te realiseren.
Na de dood van zijn geliefde broer
Frederico besloot Carolus, priester te
worden. In 1563 werd hij gewijd. Korte tijd later ontving hij de bisschopswijding en werd tot kardinaal en tot
aartsbisschop van Milaan benoemd; hij
kon het ambt echter pas in 1565 aanvaarden. De kardinaal gold als een bescheiden, ascetisch levende weldoener

Op de leeftijd van slechts 46 jaar
kreeg Carolus een koortsaanval, die zijn
door de onvermoeibare arbeid verzwakt
lichaam niet kon overwinnen. “Heer, ik
kom” waren zijn laatste woorden. Een
reusachtige mensenmenigte begeleidde hem naar zijn laatste rusplaats in de
Dom van Milaan.
Een gelofte van de Duitse keizer Karel VI leidde na het pestjaar van 1713
tot de bouw van de Carolus-Borromeuskerk in Wenen.
In 1602 werd Carolus Borromeus
zalig verklaard en in 1610 door paus
Paulus V heilig verklaard.
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Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben
Alfonsus Rodrigues

D

e H. Bernardus de woorden
van de Psalmist verklarend:
op adder en basiliscus zult gij
wandelen, en leeuw en draak vertreden,
zegt, dat enige van deze dieren door
hun blik en adem doden; andere met
hun tanden en klauwen verscheuren,
en wederom andere door hun gebrul
schrik en ontsteltenis verspreiden. Op
zulke verschillende wijzen tracht ook de
duivel in ‘t verborgen, de mens kwaad
te berokkenen. Terwijl nu de Heilige de
verschillende eigenschappen van die
dieren met de verschillende soorten van
bekoringen en ondeugden, waarmede
de duivel ons aanvalt, vergelijkt, komt
hij tot de basiliscus, waarvan sommige
schrijvers over de natuurlijke geschiedenis hebben gezegd, dat hij iemand, enkel door zijn blik, kan doden. Dit past
hij toe op de ondeugd van de eerzucht.
Hiertoe haalt hij de woorden van Christus aan: ziet toe, dat gij uw rechtvaardigheid niet voor de mensen oefent, om
door hen gezien te worden. Neem u in
acht, zegt hij, voor de basiliscus; want
weet het wel: hij doodt enkel degene,
die hij het eerste aanziet; ziet gij hem
echter aan vóórdat hij u bemerkt, dan
kan hij u niet alleen geen kwaad doen,
maar hij zal zelf ogenblikkelijk sterven.
Evenzo, gaat de Heilige voort, doodt de
eerzucht enkel de nalatigen en onvoorzichtigen, die zich roekeloos aan haar
ogen vertonen, om door haar gezien te
worden, en die haar niet het eerst willen
aanschouwen om zich van haar zwakheid en krachteloosheid te overtuigen.
Want ziet gij haar op deze wijze het eerste aan, dan hebt gij niets van die basiliscus te vrezen, integendeel gij zult hem
overwinnen en doen sterven.
Daarin bestaat derhalve het eerste
hulpmiddel tegen de eerzucht, dat wij
die basiliscus het eerst onder de ogen
zien, dat wil zeggen, opmerkzaam en

aandachtig overwegen, dat het gevoelen en de lof van de mensen slechts
rook en ijdelheid zijn, omdat zij ons
niets geven en niets ontnemen, en omdat alles wat men van ons kan zeggen,
ons noch beter noch slechter maakt. De
H. Chrysostomus behandelt, bij het uit-

leen in eer en achting te zijn; want omdat de eer of de smaad van de mensen
ons niets geven of ontnemen kan, hebben wij ook geen reden om er ons over
te bekreunen. Ik hecht er volstrekt geen
waarde aan, zei de apostel Paulus, dat
ik door u of door enige menselijke vier-

Van enige hulpmiddelen
tegen de eerzucht
leggen van de woorden van de koninklijke profeet: “de rechtvaardige zult gij
zegenen”, dit onderwerp uitstekend en
zegt, dat David door deze woorden de
rechtvaardige aanspoort de vervolgingen, het kwaadspreken en het lasteren
van de mensen te verachten. Want welk
nadeel kunnen hem al de smaad en beledigingen van de mensen veroorzaken,
indien God hem prijst en looft? En wat
kan hem integendeel de goedkeuring
en lofspraak van de gehele wereld baten, indien hem Gods zegen ontbreekt?
Tot bewijs daarvan toont hij ons de heilige man Job. Met wonden en akelige
zweren overdekt, vol wormen en ongedierte, vervolgd en versmaad door zijn
vrienden, door zijn vrouw en door geheel de wereld, zat hij toch gelukkig op
de mesthoop neer, omdat God hem zegende, en de getuigenis van hem aﬂegde, dat hij een eenvoudig en oprecht
man was, die God vreesde, zich van het
kwaad onthield, en zijn onschuld nog
bewaarde. Dat maakte hem waarlijk
groot en gelukkig, zodat de verachting
van de mensen hem niet kon schaden
noch het geluk van zijn ziel verstoren.
Daarom moeten ook wij, zegt de H.
Chrysostomus, met alle ijver en zorgvuldigheid ons best doen, om bij God al-

schaar geoordeeld word. Die mij oordeelt, is de Heer. De H. Bonaventura
maakt omtrent dit punt nog de volgende opmerking: wanneer gij verneemt
dat de mensen kwaad van u spreken, wil
dan niet gramstorig worden. Want wat
zij van u zeggen is óf waar óf vals. Is het
waar, verwonder u dan niet dat zij durven zeggen, wat gij hebt durven doen;
is het vals, dan schaden u hun woorden niet. Ontstaat er evenwel in uw hart
een gevoel van onwil en wrevel, onderdruk het, en lijd met geduld, gelijk men
het vuur verdraagt, waarmee een wond
wordt gezuiverd, of het mes van den
wondheler, dat een aangestoken lidmaat afsnijdt: evenzo zal de smaad der
mensen, die gij te verduren hebt, u misschien van een geheime neiging tot hovaardigheid genezen, waaraan gij sinds
enige tijd geleden hebt.
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Geestelijk leven

D

e Farizeeër, die zo groot gaat
op een rechtvaardigheid die
niet deugt, stelt het oude volk
voor; de vrouw, die aan de voeten van
de Heer komt schreien, het bekeerde
nieuwe volk. Zij kwam met een albasten kruik, storte balsem, stelde zich achter de voeten van de Heer op, besproei-

geur van goede naam, storten wij dus
balsem over het Lichaam des Heren. De
vrouw stelde zich op achter de voeten
van Jezus: wij toch hebben ons opgesteld vóór de voeten van Jezus, toen wij
op de weg van de zonde zijn reisplaan
tegenstreefden. Maar als wij in oprechte
boete de zonde de rug toekeren, staan

Homilie van de H. Gregorius
Over het evangelie van de H. Lukas 7, 36 - 50

de zijn voeten met tranen, droogde ze
met haar haren, en hield onderwijl niet
op met ze te kussen. Wij zijn het dus,
die deze vrouw heeft uitgebeeld, indien
wij na onze zonde van ganser harte tot
de Heer zijn teruggekeerd, indien wij
deze smartelijke boetedoening volgen.
Wat wordt er wel door de balsem uitgedrukt? De geur van een goede naam. Daarom zegt Paulus: “Overal
verspreiden wij voor God de goede geur
van Christus.”
Wanneer wij goede werken doen,
waardoor wij de kerk vervullen met een

wij weer achter zijn voeten, dan volgen
wij verder de schreden van Hem die wij
vroeger bestreden.

leedwezen van de ziel ook wordt uitgedrukt door een breed gebaar van de
hand. Want wie zijn naaste alle soorten medelijden biedt, maar niets geeft
uit zijn overvloed, besproeit de voeten
van de Verlosser wel met tranen, maar
droogt ze niet af met zijn haren. Wie
wel woorden van leedwezen geeft, maar
de oorzaak van het leed niet wegneemt
door in het ontbrekende te voorzien, die
stort tranen en droogt geen tranen af.
De vrouw kust de voeten die zij afdroogt: ook wij volvoeren dit, indien
wij hen, die wij vrijgevig ondersteunen,
blijven beminnen. De nood van onze
naaste moeten wij niet zwaar tillen, de
ondersteuning van zijn behoeften moet
voor ons geen last worden, en terwijl
onze hand het noodzakelijke uitreikt,
mag onze ziel niet in liefde verﬂauwen.

De vrouw besproeit zijn voeten met
tranen: dat doen werkelijk ook wij, wanneer wij ons over de minste ledematen
van de Heer vol medelijden neerbuigen,
wanneer wij meeleven met zijn heiligen
in verdrukking, wanneer wij hun droefheid tot de onze maken.
Wij drogen de voeten van de Heer
met onze haren af, wanneer wij van harte meevoelen, ook een liefdegift schenken van onze overtolligheden, zodat het

Aankondigingen
Nederland
zondag

4 november

Gezinsdag in Den Haag

zondag

25 november

Parochiefeest in Gerwen (St.-Clemens) - de Sint
is ook aanwezig

25 november

Sinterklaasfeest

België
zondag

30
IB229.indd 30

Informatieblad Nr. 229 november 2007

16-10-2007 17:02:43

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 HH. Missen op feest- en week-dagen,
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies
en retraites:
contact opnemen met de priorij
St. Clemens, Gerwen.

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

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

Boeken

Quiévrain

 Zoektocht door de wereld van het € 7,50
paranormale
door Martie Dieperink

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.

 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

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

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

Namen

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.

 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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voor inlichtingen kunt u bellen naar de priorij in Gerwen
Tel: 040/283 45 05

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD’s.
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Inhoud
2 EDITORIAL

Het hoort tot het opperste geluk
van de mens, vrij te zijn.

Helende handen, een leven in context

Pater Jürgen Wegner

Een geschiedenis van Pater Karel Houben
in zijn en onze tijd
drs. Peer H.M. Boselie

3 TROUWE ECHO VAN DE GODDELIJKE
NORM

Radiotoespraak over de opvoeding
van het christelijk geweten bij de
jeugd.

Pater Karel Houben: vanaf 3 juni
2007 heilig.
Een leven van dienstbaarheid,
van luisteren en van op biddende
wijze harten, hoofden en soms
ook lichamen helen, is op 11 dec.
1821 in het kleine Zuid-Limburgse Munstergeleen begonnen.

Paus Pius XII

7 CHRISTELIJK GEWETEN TOT STEUN
VAN HET RECHT OP LEVEN

Slotcommuniqué van de 13de Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven.

€ 14,95

10 WAT IS WAARHEID?

Een ﬁlosoﬁsche reﬂectie over de
oeroude Pilatusvraag.

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

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.

14 FEMINISME

Hoe het hoofd bieden aan nieuwe
ontwikkelingen?
Gérard Walliez
!
15 20 JAAR ROZENKRANSKAPEL DEN
HAAG

18 DAG VAN DE TRADITIE
19 VERZORGING VAN KLEINE KINDEREN

Het woord “opvoeding” betekent
dat ik iemand van de ene toestand
in de andere trek, dat wil zeggen, ik
moet kracht uitoefenen, om hem
van de ene toestand in een andere
te brengen,

€ 15,90

Zuster Michaela Metz

23 HEILIGE THOMAS VAN AQUINO

De kennis en de liefde van de Engelen

Maria-Teresa Tauscher
Autobiograﬁe

26 GEESTELIJK LEVEN

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.

€ 10,00
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