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INLEIDING

Boeken zijn vrienden, m aar. . . .  zij kunnen ook vijanden worden. 
W ie  echter in vrienden geen ander aspect vermag te ontdekken 
dan dat van mogelijke vijanden, wordt er terecht van verdacht het 
leven van de negatieve kant te bekijken. Toch weet ieder welden
kend mens van de zorg van ouders voor de hun toevertrouwden om 
te voorkomen dat vrienden vijanden zouden worden. W ie  zou daar
om echter durven beweren dat die zorgvolle ouders niet met een 
grote en warme sympathie hun kinderen in hun vriendschappen 
begeleiden ?

Zo is het ook gesteld met de boeken. Voor u ligt een werkje 
dat u inleidt in een wet die de Moederkerk voor haar kinderen 
heeft gemaakt: de Boekenw et. Een rustig, evenwichtig en helder 
commentaar volgt de artikelen der wet op de voet en doet haar 
sterke compositie in het oog springen. Toch zou het ook hier een 
jammerlijke vergissing zijn, te menen dat deze Moeder niet zou 
weten van al de positieve waarden die door het boek voor haar 
kinderen worden ontsloten.

*

Als ik een boek ter hand neem en er eens rustig voor ga zitten, 
dan gebeurt hier iets heel merkwaardigs, iets waarvan we ons maar 
weinig bewust zijn en waarover wij maar zelden onze gedachten 
laten gaan. Hier wordt een ontmoeting tot stand gebracht tussen 
mij en de auteur, tussen mijn wereld en de zijne, tussen zijn en 
mijn leven, en wel op een heel bijzondere w ijze: in en door het 
boek. En juist omdat de door de auteur gecreëerde wereld zo 
anders is dan de mijne, is het boek zo geëigend mijn belangstelling 
te trekken, mijn aandacht te boeien en een stille dialoog te ontlok
ken. W at gebeurt er immers ?

De schrijver komt binnen in mijn wereld! W ij allen hebben onze 
eigen wereld: het verlengstuk van onszelf in tijd en ruimte, be
staande uit tal van elementen van de meest verscheiden aard, maar 
samengebundeld en tot eenheid gebracht door mij die als persoon
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er het middelpunt van ben. Vreugde en verdriet, zorgen en plezier, 
werk en gebed, opvattingen en gebruiken constitueren dat geheel, 
dat we het dagelijks leven noemen. Een wondere directheid en 
vertrouwdheid ermee kenmerken het. Deze realiteit schokt me dan 
ook niet, emotionneert me niet, tenzij die vertrouwdheid door bij
zondere gebeurtenissen of omstandigheden doorbroken wordt. Dit 
wereldje bezit een zekere volledigheid en geslotenheid waardoor de 
behoefte aan anders en méér niet direct gevoeld wordt.

Natuurlijk sluimeren er wel verlangens, behoeften en mogelijk
heden, maar ze worden in de dagelijkse sleur niet geactiveerd. Zo 
is het met mij, zo is het met anderen, telkens weer anders en toch 
zichzelf steeds repeterend.

In die wereld nu treedt het boek binnen. Een boek is nooit of 
bijna nooit een zuivere registratie van feiten en gebeurtenissen; er 
zit een persoon achter die zich heeft bezonnen en zich heeft weten 
los te maken en te bevrijden van zijn alledaagse wereld. W ant ook 
hij kent de grauwheid van het monotone leven, maar hij is er in 
geslaagd door zijn denkerstalent zich een situatie daaruit te isoleren 
en door zijn schrijverstalent te objectiveren en gestalte te geven.

Voor een groot deel zal het van zijn schrijverstalent afhangen of 
hij er in zal slagen mij inderdaad in zijn geisoleerde en geobjecti
veerde situatie binnen te voeren.

Toch ligt de macht van het boek niet alleen in het talent van de 
auteur, maar ook in de lezer. Deze immers is het die zich gewonnen 
moet geven: hij moet toelaten dat hij uit zijn dagelijkse sfeer wordt 
uitgehaald en binnengevoerd in de wereld van het boek. Hij moet 
zich openstellen! En naar de mate dat de lezer tot overgave komt, 
naar die mate zal hij het boek assimileren in zijn wereld.

Het is een bekend verschijnsel dat er geleerde mensen gevonden 
worden die vele boeken lezen en er toch niets meer van assimileren. 
Hoe komt dit ? Ligt dit aan de auteur ? Neen, maar de lezer heeft 
zijn wereldbeeld afgerond, heeft zijn wetenschappelijk systeem ge
sloten : geen wereld van verlangens naar méér en anders sluimert 
nog in hem, en het boek schampt af op een defensieve houding.



INLEIDING 7

De begenadigde auteur zal er ook dan nog in kunnen slagen dit 
bolwerk te nemen, en eenmaal binnen gekomen zal hij een groter 
en blijvender invloed hebben dan bij hen die al te gemakkelijk lezen 
en zich gewonnen geven.

De auteur die zich hiervan bewust is, gaat in de geest een steek
spel aan met degene onder zijn lezers die de sterkste verdedigings
linie heeft opgebouwd, hij zal de zwakke plekken zoeken en vinden 
en weten te appelleren aan de sluimerende verlangens die in ieders 
levensbeeld worden gevonden.

Maar er is nog meer. Juist de vorm van het contact tussen schrij
ver en mij, die in het boek is gelegen, draagt op een heel bijzondere 
wijze bij tot de invloed die het boek kan hebben. Het is immers een 
heel bepaalde ontmoeting die door het boek tussen mij en de schrij
ver tot stand komt.

De psychologie heeft in de laatste decennia uitgewerkt hoe bij 
een ontmoeting tussen twee mensen tal van onbewust werkende 
factoren mij vertrouwen doen geven of gereserveerd doen staan.

W at ligt er al niet besloten in het benaderen van zijn medemens, 
in een oogopslag, een handdruk, de toon van spreken. Allemaal 
gegevens die mij in een oogwenk tot het besluit kunnen brengen 
de man binnen te laten of het met hem aan de deur af te maken. 
Dit alles is bij het boek niet of niet goed mogelijk: het is binnen 
doordat ik het in handen neem, ik begin te lezen, maar wie is degene 
aan wie ik mij toevertrouw? Ik geef tenslotte mijn vertrouwen aan 
deze mens zonder de reserve die ik misschien in acht zou nemen 
als ik hem in levende lijve zou ontmoeten.

Recapitulerend zouden we misschien kunnen zeggen dat de 
macht van het boek is gelegen in de geïsoleerde situatie die in mijn 
grauwe dagelijkse wereld wordt binnen gevoerd door iemand die 
de kunst verstaat om mijn sluimerende verlangens en behoeften te 
activeren en mijn overgave te veroveren in een directheid, welke de 
reserve van een persoonlijke ontmoeting mist.

Het is nu wel duidelijk welke ontzaggelijke mogelijkheden er voor 
het boek openliggen. W elk een verrijking kan het boek betekenen!
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W elke tot nu toe voor de in de saaiheid van zijn bestaan levende 
mens ontoegankelijke gebieden van wetenschap, cultuur en ont
spanning worden hem ontsloten! Hoe kan de persoonlijkheid van 
de lezer groeien wanneer hij in staat is de hem geboden stof te 
assimileren! Maar hoezeer is het ook noodzakelijk dat de lezer met 
een wijze reserve het boek benadert, en waar eigen ervaring te kort 
schiet, anderen om raad vraagt opdat zijn persoonlijkheid worde 
opgebouwd en niet afgebroken.

*

Het hoeft wel geen betoog dat we bij onze min of meer psy
chologische beschouwing over de macht van het boek en de ont
moeting van de lezer met de auteur, abstractie hebben gemaakt van 
de godsdienstige kant van de zaak. Maar we kunnen het leven niet 
abstraheren van de godsdienst, dat is duidelijk. Concreet betekent 
dit in de hierboven gebruikte terminologie, dat de door de schrijver 
uit zijn levensbeeld geïsoleerde situatie intreedt in mijn katholieke  
levenssfeer en wel door het boek dat zo geeigend is mijn aandacht 
te wekken en vast te houden.

Evenals iedere andere levenssfeer wordt ook de katholieke opge
bouwd uit verschillende elementen. Het geloof van de Heilige 
Roomse Kerk, katholieke opvattingen en gebruiken, alles samen
gevat in de sensus catholicus, worden samengebundeld door mij als 
kind van God in Christus Jesus en Zijn Kerk. Bovendien is die 
katholieke levenssfeer totalitair: geen waarde van wetenschap
pelijke, culturele of welke aard ook ontgaat haar invloed. Alles 
neemt zij op, alles kerstent zij, alles draagt haar signatuur.

Ook deze levenssfeer kent de grauwheid van de dagelijkse dag, 
maar ook hier sluimeren allerlei verlangens naar meer en beter. Het 
is dan ook God zelf, die op de allereerste plaats door het Boek der 
Boeken voeding geeft aan de verlangens en vragen van het kind 
Gods, want zoals het Vaticaans Concilie het uitdrukte: „Deze Boe
ken hebben God tot auteur”. Dit Boek, het Heilige Boek, is dan 
ook het prototype van het goede boek, uitputtend de mogelijkheden 
die door het goede boek kunnen worden bewerkt. De volmaaktheid
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ervan valt nooit te evenaren om de eenvoudige reden dat de men
selijke schrijver de goddelijke inspiratie in strikte zin mist. Maar wel 
is en blijft het een ideaal dat in alle menselijke onvolkomenheid de 
schrijver voor ogen moet staan. Het springt hier in het oog welk 
een schone roeping de auteur heeft om de persoonlijkheid van het 
kind Gods in al zijn aspecten te doen groeien, te sterken en te voe
den. Ik zeg uitdrukkelijk: in al zijn aspecten. Immers gaat het niet 
alleen om het strikt godsdienstige terrein maar om alle gebieden die 
door het geloof een christelijke signatuur hebben gekregen, en daar 
is geen enkel gebied, welk dan ook, van uitgezonderd. Hier zou bij 
kunnen aansluiten een bezinning op de kerstening van het beroep 
van de auteur waaruit de conclusie zou volgen dat hij op een heel 
bijzondere wijze de apostolische opdracht die Christus aan Zijn Kerk 
gaf, mee vervult.

★

Het boek treedt dus binnen in mijn katholieke  levenssfeer. Als 
kind van God zal ik de schrijver gaan ontmoeten in zijn boek, in 
die wereld van gestalten en personen die mij zullen boeien. Ik zal 
mij moeten overgeven, mij openstellen om zijn invloed te ondergaan. 
Kan ik hem vertrouwen ? Mag ik rekenen op de trouw van zijn hart 
dat hij niet zal afbreken maar opbouwen ? Zal hij zijn verantwoor
delijkheid als schrijver erkennen ? Ziedaar de klemmende vragen.

Als moderne mens is men geneigd te antwoorden dat men zelf wel 
zal uitmaken wat men zal lezen. Dit is inderdaad onze mentaliteit 
van vandaag : men ontmoet die overal met wie men ook spreekt en 
wie men er ook naar vraagt. Gevolg is dat velen alles lezen wat 
hun in handen komt. Een wet die hen op voorhand zou gebieden 
bepaalde boeken ongelezen te laten, wordt maar moeilijk gesmaakt. 
En het ontbreekt hen niet aan motieven. Past het niet bij de men
selijke persoonlijkheid dat men een persoonlijk oordeel vormt ? Zien 
we niet de funeste gevolgen van een louter onderhouden van van 
buiten opgelegde wetten die niet innerlijk beleefd worden ? Is het 
niet beter, ook in deze zaken, door schade en schande wijs te wor
den, dan ver weg te blijven van alle gevaren ? Brengt de veelbespro-
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ken mondigheid van de katholieke leek en het feit dat vele katho
lieke leken zeer degelijk onderlegd zijn in het geloof en sensus 
catholicus bezitten, niet met zich mee, dat het oordeel wat te lezen 
en niet te lezen aan henzelf wordt overgelaten ? Is het woord van 
Paulus ook niet tot hen gericht: „Onderzoekt alles en behoudt wat 
goed is" ? Voelen we in het oecumenische contact niet dikwijls dat 
ons oordeel niet steunt op eigen ervaring en moeizaam verworven 
inzicht, maar op het zich hebben laten gezeggen, het op gezag aan
nemen, ook in punten van ondergeschikt belang ?

Het zijn alle opwerpingen die men veelvuldig hoort en waarover 
we ons een verantwoord oordeel moeten vormen.

Zeker is het waar dat in eerste en laatste instantie het kind van 
God zelf een onderscheid moet maken bij het lezen. Het is de na
tuurwet die ons zegt dat we boeken die ons schaden ongelezen moe
ten laten. Maar er is meer ! Boven zagen we reeds hoe het boek een 
grote macht bezit, deels tengevolge van de geïsoleerde situatie, deels 
tengevolge yan de directheid die de reserve van de persoonlijke 
ontmoeting mist. Een boek bezit uitteraard de macht om te over
rompelen. Daarom is het de plicht reeds van iedere mens om op 
voorhand raad in te winnen bij ervaren personen om zich te wa
penen tegen die overrompelende macht. Dit klemt nog veel meer 
waar het gaat om de katholiek die zijn levenssfeer moet bescher
men. W ij allen dragen ons geloof in broze vaten. En tenslotte steunt 
heel onze levensvisie op het geloof dat altijd als object heeft de 
onzichtbare dingen, en het is en blijft voor de mens van vlees en 
bloed moeilijk om door de bedriegelijke schijn der dingen de waar
heid van het geloof en de glans die het geloof geeft aan alle maar 
dan ook aan alle waarden te onderkennen.

Tot wie anders zouden we dan gaan om raad en voorlichting dan 
tot haar die onze Moeder is. Zij weet van de gevaren die haar kin
deren bedreigen, zij weet welke verwoestingen worden aangericht 
door het zonder enige reserve lezen van al wat verschijnt.

Zij weet ook dat er een laudabilis subjectio (een prijzenswaardige 
onderwerping) nodig is om de katholieke levenssfeer te behouden.
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En laat het zijn dat de moderne katholieke leek beter in staat is 
zelf te oordelen, dat de groei in persoonlijkheid die er ontegen
zeggelijk te bespeuren valt een sterker inwendig beleven verlangt, 
dat het oecumenisch contact ook een kennisname vraagt van andere 
zienswijzen, altijd zal een bescherming van onze katholieke levens
sfeer, die voortkomt uit de positieve waardering van de rijkdom die 
we bezitten in Christus en de Kerk, nodig zijn. Misschien zal de 
boekenwet zoals die er in zijn huidige vorm ligt in de loop der jaren 
veranderingen ondergaan, misschien zal met name de mogelijkheid 
tot het verkrijgen van licentie om verboden boeken te lezen vergroot 
en vooral vergemakkelijkt worden, een boekenwet zal er altijd blij
ven, omdat de diepe betekenis van deze wet niet gelegen is in een 
negatieve kijk op het leven, maar in een moederlijke bescherming 
van waarden die alle andere waarden te boven gaan.

En als het waar is dat humanistische en naturalistische opvattin
gen op heden onze sterke geloofsvisie ondermijnen, komt het mis
schien dan ook niet hierdoor, dat we de wijsheid van de Kerk der 
eeuwen die in de boekenwet is neergelegd veronachtzaamd hebben?

De hiervolgende bladzijden zullen u vertrouwd maken met de 
grote zorg die de Kerk voor haar kinderen vervult, en zullen u 
aantonen hoe deze wet in al zijn gestrengheid tenslotte voortkomt 
uit liefde. Een liefde die met een warme sympathie de mogelijkheden 
van het goed e boek  en de verspreiding ervan volgt, maar ook wil 
voorkomen dat boeken die vrienden  moeten zijn vijanden zouden 
worden.

Mr. J. R IE T M E IJE R  S.J.



HOOFDSTUK I

A LG EM EN E O PM ERK IN G EN

De huidige mens, die de dingen zelf wil zien en beoordelen en 
zich van zijn mondigheid bewust is, komt bijna vanzelf in opstand, 
wanneer het woord boekenverbod of voorafgaande boekencensuur 
hem onder de ogen komt. Vele katholieke intellectuelen beschouwen de 
volledige vrijheid van meningsuiting en drukpers, die door de Franse 
Revolutie als reactie op de willekeurige en tyrannieke bemoeiingen 
van vorsten en koningen is geproclameerd en door de Nederlandse 
en Belgische Grondwet wordt gesanctionneerd, als de meest nor
male toestand. De volledige vrijheid van meningsuiting en de vrij
heid van het publiek om zich op de hoogte te stellen van alles wat 
er gesproken en gedrukt wordt, vinden nog altijd vele verdedigers.

De Kerk beschouwt echter deze onbeperkte vrijheid aan iedereen 
zonder onderscheid toegekend als een inbreuk op de ware vrijheid, 
een aanranding van de heiligste rechten van de mens. Daarom leert 
Paus Leo X I I I : „Het is volstrekt niet geoorloofd de onbeperkte vrij
heid van gedachte en van drukpers___te vorderen, te verdedigen
of te verlenen als evenzovele rechten die de natuur aan de mens 
zou gegeven hebben” 1. Die vrijheid door de Staat in zo onbeperkte

1 Leo X III, ene. Liberfas, 20 Juni 1888, n. 81. Dezelfde Paus legt deze leer 
uit met de volgende woorden : „Het is nauwelijks nodig te zeggen, dat men op 
die vrijheid (van woord en drukpers), als zij niet binnen paal en perk gehouden 
wordt, maar alle maat en grens overschrijdt, geen recht kan hebben. Recht im
mers is een zedelijke bevoegdheid, en zoals wij reeds herhaaldelijk zeiden en nog 
meermalen moeten herhalen : de mening, dat deze bevoegdheid door de natuur 
zonder onderscheid, evenzeer is gegeven aan waarheid en leugen, aan zedelijk
heid en onzedelijkheid is een ongerijmdheid. Het ware, het zedelijk goede in 
een Staat, vrij en op een verstandige wijze te verbreiden om zovelen als moge
lijk is ermee bekend te maken : dat is een recht. Valse theorieën, die het grootste 
bederf zijn voor de geest, en ondeugden, die het bederf zijn voor het gemoed en 
de zedelijkheid, moeten door het openbaar gezag met zorg bedwongen worden 
om te verhinderen, dat zij tot bederf van de Staat voortwoekeren. De billijkheid 
vordert, dat de aanslagen van een bandeloze geest, die vanzelf uitlopen op
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mate toegekend, kan beperkt worden en wordt feitelijk beperkt door 
de Kerk. Haar bemoeiingen steunen op haar plicht de gelovigen, die 
haar zijn toevertrouwd, te beschermen tegen beïnvloedingen die 
hun geloofsleven en hun zedelijk leven in gevaar brengen. Het 
is deze plicht, die de Kerk een tweevoudig recht geeft, dat wordt 
omschreven door het Kerkelijk Wetboek in canon 1384 § 1 : „De 
Kerk heeft het recht te eisen, dat de gelovigen geen boeken uit- 
geven, die niet eerst aan haar oordeel zijn onderworpen, en boeken 
door wie ook uitgegeven om een wettige reden te verbieden.”

Feitelijk heeft de Kerk van haar recht om preventieve en repres
sieve maatregelen te nemen gebruik gemaakt. W elke die preventieve 
maatregelen zijn, vinden wij in can. 1385— 1394, waar de vooraf
gaande boekencensuur nader wordt omschreven. Repressief treedt 
de Kerk op in het kerkelijk boekenverbod, dat in twee delen uiteen
valt : vooreerst can. 1395— 1405 van het Kerkelijk Wetboek, waarin 
algemene richtlijnen worden gegeven; vervolgens de Index of de 
lijst van verboden werken, die door de H. Stoel in de loop der laatste 
eeuwen werden veroordeeld. Behalve deze preventieve en repres
sieve normen omvat de kerkelijke boekenwet nog enkele strafbepa
lingen in can. 2318.

onderdrukking van de onervaren menigte, evengoed door het gezag der wetten 
bedwongen worden als onrecht, dat door openlijk geweld aan zwakkeren wordt 
aangedaan. Dit moet des te meer geschieden, omdat de mensen voor verreweg 
het grootste gedeelte niet of nauwelijks opgewassen zijn tegen valse dialectische 
kunstgrepen, vooral als deze de hartstochten in het gevlij komen. Als men 
iedereen onbeperkte vrijheid laat om zich in woord en geschrift te uiten, dan. 
zal niets meer heilig zijn of onaangerand blijven.” Ene. Libertas, n. 50 en 51', 
vert. Ecclesia Docensreeks.

Dat men recht heeft om door middel van de pers het goede en het ware 
bekend te maken, en dat men geen recht kan hebben op de verspreiding van het 
onware en het onzedelijke, verklaarde Paus Plus X II in een toespraak tot 
Amerikaanse uitgevers en journalisten : „Een vrije pers is een noodzakelijkheid, 
maar — evenals dit met alle andere vrijheden het geval is —• houdt dit nog 
geen toestemming in om datgene te publiceren wat er op berekend is de morele 
en godsdienstige weerstand der individuen en de vrede en de eendracht onder de 
naties te ondermijnen en te vernietigen. Persvrijheid is evenals elke andere vrijheid 
beperkt. Zij staat de mens niet toe te drukken wat verkeerd is, wat bekend staat 
als vals te zijn.” Vertaling Kath. Archief, I (1946) 385.
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Verbiedt de natuurwet inzake lectuur op de eerste plaats alles 
wat het persoonlijk belang van de individuen schaadt, het positieve 
boekenverbod beoogt op de eerste plaats het gemeenschapsbelang, 
het algemeen welzijn. Overtreedt men de positieve wet, dan schendt 
men een gemeenschapsbelang. De positieve wet is gegeven in het 
belang van de gemeenschap en bindt de gemeenschap. Ook al zou 
door de overtreding van het positieve boekenverbod het persoonlijk 
belang op geen enkele wijze geschaad worden, dan nog blijft de 
positieve wet, ook voor die enkeling, van kracht. W ant ook hier 
geldt can. 20 van het Kerkelijk W etboek: „W etten die zijn uitge
vaardigd om een algemeen gevaar te voorkomen, blijven verplich
ten ook, als in een bepaald geval er geen gevaar aanwezig is”. Het 
verplichtend karakter van het kerkelijk boekenverbod vervalt alleen, 
öf door een positief ingrijpen van de kerkelijke overheid (dispen
satie), ofwel door een botsing van het positief verbod met een hogere 
en voornamere verplichting (excusatie of epikeia), welke ons nood
zaakt te handelen in strijd met de positieve wet.

De positief rechtelijke normen van het Kerkelijk W etboek bedoe
len de gemeenschap te beveiligen tegen gevaren die het geloof of 
de zeden bedreigen. Maar wegens hun algemeenheid zijn ze niet 
altijd in staat de eenling te vrijwaren van de gevaren, die de lectuur 
voor hem persoonlijk met zich kan mee brengen. Toch is het zeker, 
dat het lezen van slechte of gevaarlijke lectuur, ook al valt het niet 
onder de termen van de positieve wet, verboden is. De grond van 
dit verbod is het algemeen beginsel, dat het goede gedaan en het 
kwaad vermeden moet worden, een beginsel dat in het hart van de 
mens staat geschreven en natuurwet wordt genoemd. De natuurwet 
verbiedt echter niet alleen het kwade te doen, maar ook het zich in 
gevaar begeven  het kwade te doen.

Het is echter niet altijd eenvoudig uit te maken wat precies door 
de natuurwet verboden wordt. W ant, wat op het gebied van lec
tuur voor de een verkeerd of gevaarlijk is, kan voor een ander goed 
zijn, daar het soms van de omstandigheden van tijd, plaats en per
soon afhangt, of een boek een goede of een slechte invloed zal uit-
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oefenen. Het is daarom vaak ondoenlijk een juiste formulering te 
geven van wat in dit concrete geval volgens de natuurwet geoorloofd 
is of niet. Gewoonlijk kan men het slechts benaderen. Zegt men, dit 
boek is door de natuurwet verboden, dan bedoelt men te zeggen, dat 
dit boek voor bijna iedereen gevaarlijk zal zijn. Bestaat dit gevaar 
voor een bepaalde persoon niet, of is iemand —  om welke reden dan 
ook —  verplicht dit gevaar te trotseren, dan overtreedt hij niet 
alleen de natuurwet niet, maar hij handelt geheel overeenkomstig 
de natuurwet, die ofwel toestaat ofwel verplicht het goede te doen, 
d. w. z. het lezen van dit boek, iets wat voor andere personen en 
voor hem in andere omstandigheden grotelijks zondig zou zijn.

Overigens moeten wij niet te gauw geneigd zijn te menen, dat 
een boek, dat als verboden door de natuurwet wordt gekwalificeerd, 
door ons gelezen moet worden of voor ons geen gevaar oplevert. 
Men is nu eenmaal zelden een goed rechter in eigen zaak. Hoe
wel de recensent, gewoonlijk de uitdrukking: verboden door de na
tuurwet, alleen maar gebruikt, als een boek ongeveer voor iedereen 
verboden is, kan men individueel deze uitdrukking met het volste 
recht ook in andere gevallen gebruiken. Lectuur alleen geschikt voor 
geestelijk volwassenen zal verboden lectuur zijn krachtens de na
tuurwet voor de meeste geestelijk niet volwassen lezers. Boeken 
waarvan men moet zeggen, dat ze om gegronde redenen en slechts 
bij uitzondering door rijpere lezers mogen gelezen worden, mogen 
op grond van de natuurwet ontspanningshalve niet gelezen worden.

Men dient dus steeds voor ogen te houden, dat de formulering 
van de natuurwet altijd maar een benadering is van de waarheid. 
Is een boek voor deze bepaalde persoon verkeerd, dan verbiedt de 
natuurwet hem dit boek te lezen; brengt een boek geen gevaren 
met zich mee, of gevaren die men moet trotseren, dan verbiedt de 
natuurwet de lezing niet, ook al wordt het voor de meeste mensen 
als verboden lectuur gekwalificeerd.

Personen die regelmatig boekbesprekingen onder ogen krijgen, 
hebben zich onwillekeurig reeds dikwijls afgevraagd, aan wie het
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toekomt een bevoegd oordeel uit te spreken over de al of niet zede
lijke toelaatbaarheid van een boek, en welk gezag men aan der
gelijke beoordelingen moet toekennen.

Het oordeel, of een boek voor een bepaalde persoon, een bepaalde 
groep van personen of voor alle mensen gevaarlijk of verderfelijk 
moet worden geacht, komt zonder enige twijfel toe aan de Kerk, 
d. w. z. aan de H. Stoel en aan de afzonderlijke Bisschoppen. Even
eens komt het aan de H. Stoel toe te oordelen of een boek valt onder 
de termen van de voorschriften van het Kerkelijk Wetboek. Deze 
uitspraken van de H. Stoel en van de Bisschoppen zullen gewoonlijk 
gezaghebbende beslissingen zijn, die geen discussie toelaten en van 
de mens een eerbiedig stilzwijgen en gehoorzaamheid eisen. Der
gelijke auctoritatieve uitspraken van de H. Stoel zijn verzameld in 
de Index  van de verboden boeken.

Vervolgens is het duidelijk, dat ieder die met gezag is bekleed, 
hetzij vaderlijk gezag, hetzij welk burgerlijk gezag ook, het lezen 
van boeken die hij gevaarlijk acht, de hem toevertrouwde personen 
kan verbieden.

Maar de grote moeilijkheid ligt in de vraag, wie kan en mag uit
maken, of een boek door de natuurwet verboden is of valt onder de 
termen van de positieve kerkelijke wet. M. a. w. wie kan een boek 
kwalificeren m et: verboden lectuur.

Op een verantwoorde wijze uitmaken, of een boek valt onder de 
algemene verbodsbepalingen van het Kerkelijk Wetboek komt toe 
aan hem, die vooreerst in staat is te oordelen, steunend op eigen 
inzicht of op het gezag van anderen, wat de juiste inhoud en de 
draagwijdte is van een of andere verbodsbepaling van de kerkelijke 
boekenwet, en die tevens de nodige ontwikkeling bezit om een 
bevoegd oordeel te kunnen uitspreken over de aard en de strekking 
van het boek in kwestie, en bijgevolg over het feit, of dit boek door 
een of andere verbodsbepaling wordt getroffen of niet. Het oor
deel, of een boek door de natuurwet verboden wordt, veronderstelt 
een meer dan middelmatige ontwikkeling op gebied van geloofs- 
en zedenleer en psychologie. Dit is immers nodig om het zedelijk
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gehalte en de zedelijke waarde van de inhoud te kunnen beoor
delen en enigszins bij benadering te kunnen aangeven, voor welke 
personen een of ander boek een reëel gevaar betekent en welke 
personen er praktisch geen nadeel van zullen ondervinden.

Een beoordeling door zulke personen gegeven kan veilig door 
anderen aanvaard worden en zij die bovenvermelde eigenschappen 
niet bezitten, hebben zelfs geen enkele reden, dat niet te doen. De 
deugd van voorzichtigheid eist van hen, dat zij zich bij de uitspra
ken van mensen aan wier bekwaamheid en kennis zij niet redelijk 
twijfelen, neerleggen. Dit wil echter geenszins zeggen, dat een kwa
lificatie door bekwame recensenten gegeven niet aanvechtbaar zou 
zijn. Integendeel. Als andere recensenten op redelijke gronden 
kunnen aantonen, dat dit oordeel niet steunt op degelijke argumen
ten, behoeven zij hun mening niet te verzwijgen en hebben het volste 
recht met de eerste in openlijke discussie te treden, in de hoop op 
deze manier tot een eensluidende beoordeling te komen.



HOOFDSTUK II

D E BEPA LIN G EN  V A N  H E T  K ERK ELIJK  W E T B O E K

In dit hoofdstuk wordt een letterlijke vertaling gegeven van titel X X III van 
het derde boek van het Kerkelijk Wetboek, over de voorafgaande boekencen
suur en over het boekenverbod (can. 1384— 1405). Daaraan wordt toegevoegd 
een eveneens letterlijke vertaling van can. 2318 uit titel X I van het vijfde boek 
van het Kerkelijk Wetboek, over de misdrijven tegen het geloof en de eenheid 
der Kerk. Aan deze vertaling van • de canons, die met een groter lettertype is 
gedrukt, wordt bij iedere canon of bij ieder onderdeel daarvan in kleiner letter
type een korte praktische verklaring toegevoegd.

® Can. 1384. —  § 1. De Kerk heeft het recht te eisen, dat de gelo
vigen geen boeken uitgeven die niet eerst aan haar oordeel zijn 
onderworpen, en boeken door wie ook uitgegeven om een wettige 
reden te verbieden.

Dit recht steunt op de plicht van de Kerk het geloofsleven en het zedelijk 
leven van de gelovigen te beschermen en is de grondwettelijke basis van de 
volgende rechtsbepalingen, die slechts een uitwerking zijn van dit fundamentele 
recht van de Kerk.

De niet-gedoopten kunnen niet verplicht worden om hun publicaties aan een 
voorafgaande kerkelijke censuur te onderwerpen, daar alleen de gelovigen aan 
de JCerk onderworpen zijn ; wel kan de Kerk de lezing van boeken door onge
lovigen geschreven of uitgegeven aan haar onderdanen verbieden.

Can. 1384. —  § 2. W at onder deze titel met betrekking tot boe
ken wordt geschreven, behoort ook toegepast te worden, tenzij het 
tegendeel blijkt, op dagbladen, op tijdschriften en op welk ander 
uitgegeven geschrift ook.

Deze norm geldt dus alleen voor can. 1384— 1405, niet voor de andere ge
deelten van het Kerkelijk Wetboek, evenmin voor de Index van de verboden 
boeken of voor andere kerkelijke documenten. —  Boek in de technische beteke
nis waarin het in deze titel wordt gebruikt, is ieder uitgegeven geschrift.

Vooreerst wordt vereist, dat het uitgegeven is, d. w. z. in ruim aantal ver
spreid en voor iedereen die het wenst, gratis of tegen betaling verkrijgbaar. De 
manier waarop het geschrift vermenigvuldigd wordt, of het gedrukt, gestencild, 
gehectografeerd of gefotocopieerd wordt of door licht- of steendruk is vermenig
vuldigd, doet niets ter zake. Ieder geschrift wat voor een beperkte groep van 
personen is bestemd en alleen voor hen verkrijgbaar is, wordt niet beschouwd als 
zijnde uitgegeven, b.v. lessen van een universiteitsprofessor „pro manuscripto” 
of „pro auditorio” gedrukt.
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Een tweede vereiste is, dat het een geschrift is. Kalenders met plaatwerk zonder 
tekst of uitgaven van religieus of profaan plaatwerk zonder tekst vallen niet 
onder de juridische term boek. Behalve dus dagbladen en tijdschriften worden 
hier ook als boeken beschouwd kalenders en uitgaven van plaatwerk met tekst, 
illustraties, brochures, vlugschriften en folders, zelfs al zouden deze maar uit 
een of twee bladzijden bestaan.

In de andere gedeelten van het Kerkelijk Wetboek en ook onder deze titel, 
als dat uit het zinsverband valt af te leiden, en tevens in verschillende andere 
kerkelijke documenten heeft het woord boek een andere technische betekenis, 
die door de kerkelijke rechtsgeleerden algemeen werd aanvaard en ook nu nog 
algemeen aanvaard wordt. Men pleegt dan onder boek te verstaan ieder uit
gegeven geschrift van een zekere omvang en eenheid. Een werk wat bestaat 
uit 10 grote vellen of katernen, d. w. z. 160 blz. in 8° of 80 in 4° heeft volgens 
de opvatting van de auteurs voldoende omvang om als boek te worden beschouwd. 
Er moet dan ook een zekere eenheid aanwezig zijn. Deze ontbreekt in een samen
gebonden verzameling van brochures of kleinere studies, in ingebonden jaar
gangen van tijdschriften of weekbladen en in bloemlezingen.

A. O V ER  D E VOORAFGAANDE BOEKENCENSUUR

@ Can. 1385. -—■ § 1. Als geen kerkelijke goedkeuring vooraf is 
gegaan, mogen ook door leken niet worden uitgegeven:

Deze kerkelijke censuur bestaat in de goedkeuring van de inhoud van het 
boek overeenkomstig de normen in can. 1393 vermeld. In deze paragraaf wordt 
alleen aangegeven, welke boeken aan deze goedkeuring moeten worden 
onderworpen.

1°. Boeken van de H. Schrift of aantekeningen en commentaren 
daarop;

De z.g. bijbelse geschiedenissen of bijbelse monographieën vallen hier niet 
onder. Deze vallen echter onder het volgende nummer. Voor het belang van dit 
onderscheid vgl. can. 1399, n. 5.

2°. Boeken die betrekking hebben op de H. Schrift, de heilige 
godgeleerdheid, de kerkelijke geschiedenis, het kerkelijk recht, de 
natuurlijke godsleer en zedeleer, en op andere dergelijke godsdien
stige en zedekundige wetenschappen; gebeden- en devotie-boeken 
en boekjes, werken en werkjes met godsdienstige, morele, ascetische
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en mystieke onderrichtingen, ook al schijnen zij nog zo geschikt te 
zijn om de godsvrucht op te wekken; en in het algemeen geschrif
ten die iets bevatten wat voor de godsdienst of voor de goede zeden 
van bijzonder belang is ;

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen boeken, boekjes en 
geschriften ; er blijkt dus uit het zinsverband, dat boek hier niet moet genomen 
worden, zoals can. 1384 § 2 het omschrijft. Hier wordt dus onder boek verstaan 
alle uitgegeven geschriften van een zekere omvang en eenheid. Zie onder 
can. 1384 § 2.

Zodra boeken handelen over een van de hierboven genoemde wetenschappen 
of men te doen heeft met devotieboekjes of met godvruchtige werkjes, moeten 
deze van te voren gekeurd worden; ieder ander geschrift echter, hetzij een 
brochure, hetzij een artikel in krant of tijdschrift, moet aan een voorafgaande 
keuring onderworpen worden, niet, als de inhoud betrekking heeft op boven
vermelde terreinen, evenmin, als het daarvoor van belang is, maar alleen als 
het onderwerp voor de katholieke godsdienst of de goede zeden van speciaal 
belang is. Zo dienen b.v. artikelen die de wenselijkheid van de volkstaal in de 
liturgie bepleiten, die de bestaande misbruiken in de Kerk critiseren —  vooral 
als dit gebeurd in niet katholieke tijdschriften —, artikelen die nieuwe devoties 
willen invoeren, die voor verschijningen die nog niet door de Kerk zijn goed
gekeurd bewuste propaganda maken, aan een voorafgaande keuring onderworpen 
te worden. —  Voor de uitgave van een eenvoudig gebed afgedrukt op een 
blaadje of op een reeds uitgegeven plaatje is per se geen voorafgaande censuur 
vereist, daar het hier niet altijd gaat over iets wat van bijzonder belang is voor 
de godsdienst of de goede zeden.

In dit verband bepaalde de Congregatie van het Concilie aangaande tijd
schriften die gebedsverhoringen en gunsten verhalen, die bij heiligdommen zou
den verkregen zijn, dat de Bisschoppen en de hogere kloosteroversten dergelijke 
tijdschriften aan een voorafgaand onderzoek móeten onderwerpen.

3°. Religieus plaatwerk, op welke wijze het ook gedrukt wordt, 
of het nu met of zonder gebeden wordt uitgegeven.

De uitgevers van religieus plaatwerk zijn derhalve verplicht de produkten die 
zij op de markt wensen te brengen door de kerkelijke overheid te laten keuren. 
Zij die op reeds gedrukte prentjes een tekst of een gebed laten afdrukken en 
deze verspreiden onder familieleden of kennissen kunnen niet beschouwd worden 
als uitgevers en daarom zijn de z.g. bidprentjes en de gedachtenisprentjes van 
een eerste H. Mis of van een eerste H. Communie niet onderworpen aan de 
voorschriften over de voorafgaande censuur. Zie'echter onder can. 1388. Onder 
religieus plaatwerk verstaat men geen medailles of beelden, evenmin filmstroken 
of foto’s, daar deze niet gedrukt worden. Zelfs worden hier alleen maar bedoeld 
uitgaven die bestemd zijn om de godsvrucht der gelovigen op te wekken en niet 
die uitgaven, die alleen een artistiek doel beogen. Zo behoeven geen voorafgaande
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goedkeuring een collectie van reproducties van religieuze schilderijen, tekeningen 
of beeldhouwwerken van een of meer kunstenaars, evenmin folders waarop enkele 
religieuze kunstwerken staan gereproduceerd en die bestemd zijn om propaganda 
te maken voor een tentoonstelling van religieuze kunst.

Can. 1385. —  § 2. Het verlof om boeken en plaatwerk, waarover 
sprake is in § 1. uit te geven, kan verstrekken, ofwel de eigen plaat
selijke Ordinaris van de auteur, ofwel de Ordinaris van de plaats 
waar de boeken of het plaatwerk wordt uitgegeven, ofwel van de 
plaats waar het gedrukt wordt, onder deze voorwaarde echter dat, 
als iemand van deze Ordinarissen het verlof niet heeft willen geven, 
dit niet aan een andere Ordinaris gevraagd mag worden, tenzij men 
deze op de hoogte stelt van het door de andere geweigerde verlof.

In tegenstelling met § 1, waar gesproken wordt over de voorafgaande goed
keuring van de inhoud van het boek, is hier sprake van het verlof tot uitgeven, 
gegeven aan de auteur of de uitgever. Dit verlof volgt meestal op de censuur; 
maar ook kan het ooit gebeuren, dat het recht geen censuur eist, doch alleen 
een eenvoudig verlof.

De eigen plaatselijke Ordinaris van de auteur is de Bisschop van de plaats 
of van het diocees waarin de auteur zijn woonplaats heeft gevestigd; is de 
auteur een kloosterling, dan is het de Bisschop van het diocees waarin het 
klooster waartoe de religieus behoort, is gelegen.

Can. 1385. —  § 3. Van te voren echter moeten kloosterlingen 
ook verlof krijgen van hun eigen hogere Oversten.

Hier wordt bedoeld, dat eerst de kloosteroverste verlof geeft en daarna pas 
de Bisschop. —  Soms is in de eigen wetgeving van een religieus instituut dit 
verlof voorbehouden aan de hoogste Overste.

Onder hogere Overste wordt verstaan de Provinciaal, onder hoogste Overste 
de Generaal.

® Can. 1386. —  § 1. Het is aan wereldgeestelijken zonder toestem
ming van hun Ordinaris, aan kloosterlingen echter zonder verlof 
van hun hogere Oversten en van de plaatselijke Ordinaris verboden 
ook boeken die over profane zaken handelen, uit te geven en in 
dagbladen, tijdschriften en periodieken te schrijven of deze te 
redigeren.

Voor dergelijke publicaties van geestelijken en kloosterlingen kan verlof gege
ven worden, zonder dat een onderzoek van de inhoud van het geschrift vooraf
gegaan is.
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Uit de vergelijking met paragraaf 2 van deze canon kan men afleiden, dat 
onder het schrijven in kranten of tijdschriften alleen verstaan moet worden een 
regelmatig schrijven in dagbladen en tijdschriften, een min of meer vaste mede
werking. Vandaar hebben zij dus krachtens het Kerkelijk Wetboek geen verlof 
nodig voor een of ander artikel.

Het Provinciale Concilie van Mechelen (n. 232) Acta et decreta 1938 eist 
bovendien verlof van de Ordinaris, wanneer geestelijken in tijdschriften of kran
ten willen antwoorden op laster of beledigingen, of wanneer ze een artikel willen 
publiceren over een godsdienstige, sociale of politieke kwestie die actueel is of 
van bijzonder belang.

Het Provinciale Concilie van Utrecht schrijft voor (Acta et decreta 1924, p. 
209) : „Alle geestelijken, zowel saeculieren als kloosterlingen, moeten al de ge
schriften die zij uitgeven met hun eigen naam voluit ondertekenen, uitgezonderd 
het geval, dat iemand van de plaatselijke Ordinaris waaraan hij onderworpen is, 
verlof heeft gekregen om onder pseudoniem of om anoniem te schrijven, ofwel 
dat men berichten van plaatselijke aard of van minder belang laat publiceren.

Exempte religieuzen, d. w. z. die religieuzen, die in de meeste gevallen aan de 
rechtsmacht van de Bisschoppen onttrokken zijn en rechtstreeks aan de H. Stoel 
zijn onderworpen, kunnen krachtens can. 615 van het Kerkelijk Wetboek volstaan 
met het verlof van hun hogere Oversten.

Can. 1386. —  § 2. In dagbladen echter, tijdschriften en periodie
ken, die gewoon zijn de katholieke godsdienst of de goede zeden te 
bestrijden, mogen zelfs katholieke leken niets schrijven, tenzij om 
een billijke en gegronde reden door de plaatselijke Ordinaris goed
gekeurd.

Hier wordt niet alleen een min of meer vaste medewerking verboden, maar 
iedere medewerking, hetzij het een artikel, hetzij het een beschouwing, ingezonden 
stuk of een recensie is. Het plaatsen van advertenties of van nieuwsberichten in 
dergelijke bladen wordt hier niet bedoeld, maar kan om andere redenen verboden 
zijn. Door deze bepaling beoogt de Kerk van de ene kant het gevaar te voor
komen, dat katholieke schrijvers zouden verdacht worden van indifferentisme — 
een gevaar dat vooral dreigt, als zij over neutrale onderwerpen schrijven — en 
tevens wil zij verhinderen, dat katholieke lezers dergelijke kranten zouden gaan 
lezen ; van de andere kant ziet zij wel degelijk het grote nut ervan in, dat zelfs 
in anti-katholieke bladen af en toe verschillende kwesties van positief katholiek 
standpunt uit worden behandeld. Daarom is zij ook bereid om voor afzonderlijke 
publicaties verlof te geven.

® Can. 1387. —  W at op welke wijze ook tot de zalig- en heilig- 
verklaringsprocessen behoort van de Dienaren Gods, mag zonder 
verlof van de Congregatie van de Riten niet worden uitgegeven.

Het gaat hier alleen over die processen die reeds bij de H. Congregatie van
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de Riten in Rome zijn aanhangig gemaakt en die daar nog niet beëindigd zijn. 
Deze processen worden in Rome aanhangig gemaakt, wanneer het bisschoppelijk 
proces is beëindigd en dit samen met de geschriften van de Dienaar Gods in 
Rome is onderzocht.

© Can. 1388. —  § 1. Alle boeken, uittreksels, werkjes en bladen enz. 
waarin wordt vermeld, welke aflaten zijn verleend, mogen niet wor
den uitgegeven zonder verlof van de plaatselijke Ordinaris.

De plaatselijke Ordinaris is hier een van de Ordinarissen die in can. 1385 § 2 
worden opgenoemd. Als op een gedachtenisprentje of op een blaadje een of ander 
gebed of schietgebed wordt afgedrukt, dat met aflaten is verrijkt, valt dit niet 
onder de in deze canon vermelde uitgaven. Niettegenstaande dit, bepaalt het 
Provinciaal Concilie van Utrecht (Acta et decreta 1924, p. 209) : „De zielzor
gers moeten de gedachtenisprentjes van een overledene of van een eerste H. Mis 
waarop teksten van de H. Schrift en gebeden met aflaten verrijkt voorkomen, 
nauwkeurig vergelijken voor ze ter perse gaan.”

Can. 1388. — § 2. Er wordt echter uitdrukkelijk verlof van de 
H. Stoel vereist om in druk te mogen uitgeven, in welke taal het ook 
zij, zowel de authentieke verzameling van gebeden en vrome werken 
waaraan de H. Stoel aflaten heeft verbonden, alswel de lijst van 
de apostolische af laten, alsw-el een af laat ( gebeden) verzameling die 
ofwel vroeger reeds was samengesteld, maar nog nooit is goedge
keurd, ofwel nu voor het eerst uit verschillende aflaatconcessies is 
samengesteld.

De laatste authentieke uitgave van de z.g. „Gebeden en vrome werken” da
teert van 1952. Onder de titel „Aflatencodex” bestaat er in het Nederlands een 
vertaling van de editie van 1937. De aflaten die iedere Paus bij het begin van 
zijn pontificaat laat publiceren, worden apostolische aflaten genoemd.

© Can. 1389. —  De verzamelingen van de decreten van de Romeinse 
Congregaties mogen niet opnieuw uitgegeven worden, tenzij na 
voorafverkregen verlof en met onderhouding van de voorwaarden 
door de leiding van iedere Congregatie gesteld.

© Can. 1390. —  Bij het uitgeven van de liturgische boeken of van 
hun onderdelen, eveneens van door de H. Stoel goedgekeurde lita
nieën moet uit een verklaring van de Ordinaris van de plaats waar
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deze gedrukt of uitgegeven worden, vaststaan, dat zij met de goed
gekeurde uitgaven overeenkomen.

De liturgische boeken zijn : het Romeins missaal, het Romeins brevier, het 
Romeins rituaal, het Romeins martelaarsboek, het ceremoniaal van de Bisschop
pen, het memoriale rituum, het Romeins octaviarium en de verzameling van de 
decreten van de Ritencongregatie.

In een decreet van de Ritencongregatie van 10 Augustus 1946 wordt het recht 
om deze liturgische boeken te drukken aan de Vaticaanse Drukkerij gegeven. 
Andere drukkers hebben uitdrukkelijk verlof nodig van de Ritencongregatie. 
Een zelfde verlof is nodig voor het uitgeven en drukken van de gregoriaanse 
zangboeken.

® Can. 1391. — Vertalingen van de H. Schrift in de volkstaal 
mogen niet gedrukt worden, tenzij ze door de Apostolische Stoel zijn 
goedgekeurd, ofwel deze worden uitgegeven onder toezicht van de 
Bisschoppen en met aantekeningen die vooral zijn ontleend aan de 
Heilige Kerkvaders en geleerde katholieke schrijvers.

Het schijnt, dat ook de H. Stoel gewoonlijk geen verlof tot uitgeven geeft, 
tenzij de vertaling van bovenbedoelde aantekeningen is voorzien. Deze aanteke
ningen echter behoeven niet te worden aangebracht in de uitgaven van evan
gelie- en epistelpericopen bestemd voor liturgisch gebruik en evenmin in de 
vertalingen van de liturgische boeken.

® Can. 1392. —  § 1. De goedkeuring van de oorspronkelijke tekst 
van een werk geldt noch voor de vertalingen daarvan in een andere 
taal, noch voor andere uitgaven. Daarom moeten en de vertalingen 
en de nieuwe uitgaven van een goedgekeurd werk van een nieuwe 
goedkeuring worden voorzien.

Enkele auteurs menen, dat voor een ongewijzigde herdruk binnen enkele 
maanden geen nieuwe goedkeuring vereist is. Daar echter de wet zelf geen 
onderscheid maakt, is het tegendeel waarschijnlijker.

Can. 1392. —  § 2. Uittreksels uit tijdschriften, die afzonderlijk 
zijn uitgegeven, worden niet beschouwd als nieuwe uitgaven en 
behoeven bijgevolg geen nieuwe goedkeuring.

Onder uittreksels kan men overdrukken van bepaalde artikelen verstaan, die 
afzonderlijk verkrijgbaar zijn, ofwel artikelen die afzonderlijk of met andere 
samen opnieuw worden uitgegeven.
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® Can. 1393. —  § 1. In alle bisschoppelijke curies moeten officieel 
aangestelde boekenkeurders aanwezig zijn, die de uit te geven ge
schriften aan een onderzoek moeten onderwerpen.

Can. 1393. —  § 2. De censoren moeten bij het uitoefenen van hun 
ambt, met terzijdestelling van alle partijdigheid, alleen voor ogen 
houden de dogma’s van de Kerk en de algemeen door katholieken 
aanvaarde leer, die vervat ligt in de decreten van de algemene Con
cilies of in de bepalingen of voorschriften van de Apostolische 
Stoel en in het eenstemmig gevoelen van gezaghebbende geleerden.

Door dit voorschrift wil de Kerk voorkomen, dat in vrije kwesties wegens 
de opvattingen van de persoon van de censor of van de school waartoe hij 
behoort, de vrije meningsuiting zou worden beperkt. Het oordeel echter, of de 
uitgave van een boek, wegens de inhoud of wegens de vorm, inopportuun is, 
komt evenwel niet toe aan de censor, maar aan de persoon die het verlof tot 
uitgeven geeft. W el kan de censor hem op de inopportinuteit opmerkzaam maken.

Can. 1393. —  § 3. Tot censoren moeten worden gekozen uit de 
saeculiere en religieuze geestelijkheid, zij die wegens hun leeftijd, 
wetenschap en voorzichtigheid geschikt zijn om in het goed- of 
afkeuren van leerstellingen de veilige middenweg te bewandelen.

Can. 1393. —  § 4. De censor moet zijn oordeel schriftelijk geven. 
Als dit gunstig is, verlene de Ordinaris de bevoegdheid tot het uit
geven, waaraan echter het oordeel van de censor met vermelding 
van diens naam moet voorafgaan. Slechts in buitengewone omstan
digheden en zeer zelden zal de vermelding van de censor, volgens 
het voorzichtig oordeel van de Ordinaris, kunnen worden weg
gelaten.

Can. 1393. —  § 5. Aan de schrijver mag de naam van de censor 
nooit bekend worden, voordat deze een gunstig oordeel heeft 
gegeven.

<•> Can. 1394. —  § 1. Het verlof waarmee de Ordinaris de bevoegd
heid tot uitgeven verleent, moet schriftelijk gegeven worden en moet 
voor of achter in het boek, boven of onder op het blad of de afbeel-
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ding worden afgedrukt met vermelding van de naam van degene die 
verlof geeft, en van de plaats en de datum waarop het verlof ge
geven is.

Dit verlof is alleen maar vereist voor die geschriften die aan de voorafgaande 
censuur zijn onderworpen. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt door de woorden : 
„Imprimatur" (het worde gedrukt), „Imprimi potest” (het kan gedrukt worden), 
of door „Evulgetur” (het worde uitgegeven).

Het „Imprimatur” bedoelt geen goedkeuring te zijn van de in het boek ver
vatte leer en verleent aan de daarin verdedigde leer geen groter gezag ; alleen 
kan men veilig veronderstellen dat het boek niets tegen geloof of zeden zal 
bevatten. —  Dit „Imprimatur” moet voor of achter in het geschrift worden 
afgedrukt met vermelding van degene die het verleent en van de plaats en de 
datum van het verleende verlof. Soms wordt aan de censor door de Bisschop 
de macht geschonken om dit verlof te verlenen. Gewoonlijk plaatst deze dan 
achter zijn naam: a.h.d. (ad hoe delegatus, daartoe gedelegeerd).

Uit can. 1394 § 1 volgt niet, dat het oordeel van de censor, gewoonlijk uit
gedrukt door de woorden: „Nihil obstat” (er is geen bezwaar), in het boek moet 
worden afgedrukt. Dit kam dus wegblijven. Hoewel deze canon eist, dat ook 
op religieus plaatwerk worde afgedrukt het „Imprimatur” met de vermelding van 
diegene die het verlof verleent, en van de plaats en de tijd van het gegeven 
verlof, wordt dit voorschrift algemeen niet onderhouden. Na verloop van enkele 
jaren zal zich een algemene gewoonte hebben gevormd krachtens welke min
stens de vermelding van de persoon die het verlof geeft, en van de plaats en 
datum niet meer verplichtend zijn zal. Dikwijls vinden wij op religieuze prentjes 
het verlof uitgedrukt met de woorden : „cum approbatione ecclesiastica” (met 
kerkelijke goedkeuring).

In dagbladen waarin een artikel verschijnt dat aan de voorafgaande censuur 
is onderworpen, behoeft het „Imprimatur” niet te worden afgedrukt.

Can. 1394. —  § 2. Als echter blijkt, dat het verlof geweigerd moet 
worden, moeten op verzoek van de schrijver aan deze de redenen 
worden bekend gemaakt, tenzij een zwaarwichtige reden daarvan 
excuseert.

De schrijver kan dan de nodige correcties aanbrengen of desnoods tegen de 
genomen beslissing in hoger beroep gaan.
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® Can. 1395. —  § 1. Het recht en de plicht boeken om een wettige 
reden te verbieden komt niet alleen toe aan het hoogste kerkelijk 
gezag voor de gehele Kerk, maar ook aan de particuliere Concilies 
en aan de plaatselijke Ordinarissen voor hun onderdanen.

De Paus, het hoogste kerkelijk gezag, oefent deze macht gewoonlijk uit door 
middel van de Congregatie van het H. Officie, aan wier beslissingen ook de 
gelovigen van de Oosterse Kerk zijn onderworpen. Tot de onderdanen van de 
Bisschoppen of van particuliere Concilies behoren niet de vreemdelingen en de 
exempte religieuzen. Zelfs de onderdanen die zich buiten het rechtsgebied van de 
Bisschop of van het Concilie bevinden, zijn krachtens het positief recht niet 
aan hun wetten en beslissingen onderworpen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel 
in de wet is bepaald.

Can. 1395. —  § 2. Tegen dit verbod, dat intussen van kracht 
blijft, kan men zich beroepen op de H. Stoel.

Bedoeld is een verbod van een plaatselijke Ordinaris of van een particulier 
Concilie. In deze gevallen moet men zich wenden tot de Congregatie van het 
H. Officie.

Can. 1395. —  § 3. Ook de Abt van een zelfstandig klooster en 
de hoogste Overste van een exempte clericale kloosterinstelling, sa
men met hun kapittel of hun raad, kunnen aan hun onderdanen 
boeken verbieden; hetzelfde kunnen, als uitstel gevaar met zich 
mee zou brengen, de andere hogere Oversten, samen met hun raad, 
onder deze voorwaarde echter, dat ze de zaak zo spoedig mogelijk 
aan de hoogste Overste voorleggen.

Ook de andere kloosteroversten, zelfs de plaatselijke Oversten, kunnen aan 
hun onderdanen boeken verbieden, met dit verschil evenwel, dat alleen aan een 
verbod van Oversten in can. 1395 § 3 genoemd de wettelijke gevolgen zijn 
verbonden die beschreven zijn in can. 1398.

® Can. 1396. — Boeken die door de Apostolische Stoel veroordeeld 
zijn, moeten overal en in welke taal ze ook vertaald worden, ver
boden worden geacht.

Onder Apostolische Stoel moet hier ook verstaan worden de Congregatie van 
het H. Officie.

Daar in de tekst van de canon staat: „vertaald worden” en n iet: „vertaald
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zijn", worden krachtens deze canon alleen als verboden beschouwd de vertalingen 
na de veroordeling tot stand gekomen. De voorafgaande edities .en vertalingen 
worden getroffen door de veroordeling van het boek zelf, zoals uitdrukkelijk 
werd geleerd in de voorrede van de Index.

© Can. 1397. —  § 1. Het is de plicht van alle gelovigen, vooral ech
ter van geestelijken, kerkelijke waardigheidsbekleders en van dege
nen, die door geleerdheid uitmunten, de boeken die zij verderfelijk 
achten, bij de plaatselijke Ordinarissen of bij de H. Stoel aan te 
brengen. Deze plicht rust heel bijzonder op de Legaten van de 
H. Stoel, op de plaatselijke Ordinarissen en op de Rectoren van de 
katholieke universiteiten.

Can. 1397. —  § 2. Het is wenselijk, dat bij het aanbrengen van 
slechte boeken niet alleen de titel van het boek wordt aangegeven, 
maar ook, inzover het mogelijk is, de redenen worden uiteengezet 
waarom, naar men meent, het boek verboden dient te worden.

Can. 1397. —  § 3. Degenen bij wie boeken worden aangebracht, 
moeten het als een heilige plicht beschouwen de namen van de aan
brengers geheim te houden.

Can. 1397. —  § 4. De plaatselijke Ordinarissen moeten, ofwel 
zelf, ofwel, waar het nodig is, door middel van daartoe geschikte 
priesters waken over de boeken die in hun eigen rechtsgebied wor
den uitgegeven of verkocht.

Can. 1397. —  § 5. Boeken die een nauwkeuriger onderzoek eisen, 
of die met meer succes kunnen worden veroordeeld door een uit
spraak van het hoogste gezag, moeten door de Ordinarissen aan 
het oordeel van de Apostolische Stoel worden onderworpen.

© Can. 1398. —  § 1. Het verbieden van boeken heeft tengevolge, 
dat een boek zonder het vereiste verlof noch uitgegeven, noch gele
zen, noch bewaard, noch verkocht, noch in een andere taal ver
taald, noch op een of andere wijze aan anderen medegedeeld mag 
worden.
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Deze verbodsbepaling heeft betrekking op ieder geschrift dat ofwel door het 
recht zelf verboden is (can. 1399) ofwel door de H. Stoel op de Index is ge
plaatst ; per se echter niet op boeken die krachtens de natuurwet als verboden 
moeten worden beschouwd.

W at onder uitgeven moet verstaan worden, zie onder can. 1384 § 2. —  Hij 
alleen wordt beschouwd een boek te lezen die een merkelijk deel van een boek 
met eigen ogen doorloopt en de tekst begrijpt Het terloops inzien of het horen 
voorlezen wordt dus hier niet bedoeld. —  Men wordt geacht een boek te bewa
ren, als men het geruime tijd bij zich houdt, welke ook daarvan de bedoeling 
mag zijn. Een boekbinder of bibliothecaris wordt niet beschouwd verboden boe
ken te bewaren, wel echter een boekhandelaar die verboden boeken in voor
raad heeft. —  In deze canon wordt alleen het verkopen van verboden boeken 
bedoeld aan personen die geen verlof hebben om die boeken te lezen. Zou dus 
een boekhandelaar geen verlof hebben om verboden boeken te bewaren, dan kan 
hij deze wel bij een uitgever bestellen en aanstonds aan zijn klanten die ver
boden boeken mogen lezen, doorsturen. —  Over de betekenis van het verbod om 
verboden boeken aan anderen mede te delen zijn de auteurs het niet eens. Som
migen zien hierin een verbod om de inhoud van het boek aan anderen mede te 
delen, b.v. door het voorlezen van de tekst. Anderen echter volgen de meest 
voor de hand liggende oplossing en menen, dat hier alleen maar sprake is van 
het mededelen van het boek zelf, d. w. z. van het doorgeven, uitlenen, ruilen of 
schenken van het boekwerk. W at bibliothecarissen betreft, deze mogen per se 
aan personen die geen boekenverlof hebben, geen verboden boeken uitlenen. 
Zijn zij echter verbonden aan neutrale bibliotheken, dan zullen zij bijna altijd 
geëxcuseerd zijn van dit verbod, als tenminste iemand om een verboden boek 
vraagt.

Is alleen een artikel in een tijdschrift, in een dictionnaire, encyclopedie of in 
z.g. miscellanea door het recht zelf of door een uitspraak van het H. Officie ver
boden, dan wordt de aflevering of de ingebonden jaargang van het tijdschrift, 
het deel van de dictionnaire of encyclopedie of de miscellanea in zijn geheel, 
niet als een verboden boek beschouwd. Deze kan men dus bewaren, verkopen, 
daarin lezen of aan anderen doorgeven. Het verboden artikel mag niet gelezen 
worden. — Het zelfde geldt voor bloemlezingen uit verschillende werken van 
een of meer auteurs of voor verzamelde opstellen. Zou een van die opstellen 
verboden zijn of zouden in een bloemlezing meerdere fragmenten aan veroor
deelde of verboden werken zijn ontleend, dan zouden die verzamelingen of 
bloemlezingen in hun geheel niet onder de verboden boeken moeten gerekend 
worden. Zelfs als een bloemlezing uit niets anders zou bestaan dan uit onschul
dige passages uit de werken van een auteur waarvan alle werken zijn veroor
deeld, dan behoeft men een dergelijke bloemlezing niet als verboden te beschou
wen. Zouden echter die bloemlezingen of tijdschriften in hun geheel beschouwd 
vallen onder de algemene verbodsbepalingen van can. 1399, dan zijn ze in hun 
geheel als verboden te beschouwen en is can. 1398 § 1 op hen zonder meer 
toepasselijk.

Can. 1398. —  § 2. Een boek op welke wijze ook verboden mag



OVER HET BOEKENVERBOD 31

niet opnieuw in het licht gegeven worden, tenzij —  nadat de verbete
ringen zijn aangebracht —  degene die het boek verboden had, zijn 
Overste of zijn opvolger, daartoe verlof heeft gegeven.

Omdat in deze paragraaf duidelijk een persoonlijk ingrijpen van het kerkelijk 
gezag wordt verondersteld, worden hier niet bedoeld de boeken die door het 
recht zelf verboden zijn, maar alle boeken die door de Bisschoppen of door het 
H. Officie worden veroordeeld, ook al wordt aan de veroordeling de clausule : 
„Donec corrigatur” (totdat de nodige verbeteringen zijn aangebracht) toegevoegd. 
Op deze wijze van veroordeling slaan de woorden: op welke wijze ook verboden.

Het oordeel over het feit, of het boek op de juiste wijze is verbeterd, wordt 
hier gereserveerd aan de instantie die het boek verbood, zodat niemand anders 
zich officieel dit oordeel mag aanmatigen.

© Can. 1399. —  Door het recht zelf worden verboden:
De hier opgesomde geschriften zijn dus door het feit zelve, dat ze hier wor

den genoemd, verboden boeken ; geen enkele verklaring van het kerkelijk gezag 
behoeft er nog bij te komen.

1 °. De uitgaven van de oorspronkelijke tekst en van de oude ka
tholieke vertalingen van de Heilige Schrift, ook die van de Oosterse 
Kerk, als zij door niet-katholieken zijn uitgegeven; tevens de ver
talingen van de H. Schrift in welke taal ook, door dezelfde personen 
vervaardigd of uitgegeven.

Onder „uitgeven” wordt hier verstaan : het bezorgen van de tekst.
Uit deze bepaling blijkt de zorg van de Kerk, dat de zuivere en onvervalste 

schriftuurtekst in de handen van haar gelovigen komt. Het kan immers gemak
kelijk gebeuren, dat niet-katholieken wegens hun dogmatische vooroordelen de 
schriftuurtekst minder juist interpreteren en weergeven. Onder niet-katholieken 
moeten we in deze canon verstaan al degenen, zowel gedoopten als ongedoop- 
ten, die niet tot de katholieke Kerk behoren. Zo zijn b.v. verboden de critiscbe 
handuitgaven van de hebreeuwse bijbel en van de Septuagint, omdat ze door 
niet-katholieken zijn uitgegeven; de Statenbijbel, de Leidse vertaling, de nieuwe 
bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap en de vertalingen door de 
bijbelgenootschappen of door de Getuigen van Jehova verspreid, daar deze door 
niet-katholieken zijn vervaardigd. Zie verder can. 1400.

2°. De boeken van welke auteur ook, die ketterij of schisma ver
dedigen of de grondslagen van de godsdienst op welke wijze ook 
trachten te ondermijnen.

Onder ketterij of ketterse leer wordt verstaan het ontkennen of in twijfel
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trekken van iedere leerstelling die door de Kerk duidelijk als dogma wordt aan
vaard. Schisma is de ontkenning van het gezag van de Paus en bijgevolg van 
de noodzaak hem te gehoorzamen. Het is dus niet voldoende, als ketterse of 
schismatieke leerstellingen alleen maar worden geponeerd, of hun oorsprong, 
ontwikkeling en juiste inhoud wordt beschreven ; er wordt vereist, dat de auteur 
uitdrukkelijk de waarheid van ketterse leerstellingen of de geoorloofdheid, nood
zaak of wenselijkheid van schisma wil aantonen en bewijzen.

In deze canon komt verschillende malen het woord godsdienst voor. Over de 
juiste inhoud en betekenis van dit woord bestond reeds voor 1917, het jaar van 
de afkondiging van het Kerkelijk Wetboek, onenigheid onder de auteurs. Som
migen verstonden er de katholieke, de enig ware godsdienst onder; anderen ech
ter meenden, dat alleen de godsdienst in het algemeen bedoeld werd. Het Ker
kdijk Wetboek heeft in can. 1399 in dit meningsverschil geen partij gekozen, 
zodat de ware betekenis van het woord godsdienst in can. 1399 ook nu nog 
twijfelachtig blijft. Vandaar moeten wij volgens de algemene regels van de inter
pretatie van de kerkelijke wetgeving in ieder geval die betekenis kiezen die zowel 
door de ene als door de andere opvatting niet wordt verworpen en die bijgevolg 
de minste beperkingen aan de vrijheid oplegt.

In dit nummer van can. 1399 moeten wij dus praktisch onder de grondslagen 
van de godsdienst verstaan de grondslagen van de godsdienst als zodanig, d.w.z. 
die grondwaarheden die gemeenschappelijk zijn aan iedere godsdienst, hetzij na
tuurlijke, hetzij bovennatuurlijke. Grondslagen van de godsdienst als zodanig 
zijn b.v. het bestaan en de kenbaarheid van een persoonlijke God. De mogelijk
heid echter van de openbaring of de historiciteit van de evangelies en dergelijke 
waarheden vallen daar niet onder, daar zij behoren tot de grondslagen van de 
katholieke of christelijke godsdienst. Het is voldoende, dat deze grondslagen van 
de godsdienst als zodanig in het algemeen eenvoudig worden ontkend, in twijfel 
getrokken of belachelijk gemaakt.

3°. Boeken die de godsdienst of de goede zeden, met opzet, 
bestrijden.

Ook hier moeten wij onder godsdienst verstaan de godsdienst in het alge
meen ; en worden dus vooral die werken bedoeld die het atheïsme en het mate
rialisme verdedigen en iedere vorm van godsdienst verwerpen. Boeken die de 
katholieke godsdienst bestrijden, vallen onder n. 6 van deze canon. Boeken die 
de goede zeden bestrijden : daaronder valt ieder geschrift dat zowel theoretisch 
als practisch de goede zeden aanrandt of ondermijnt (pornografie).

De uitdrukking met opzet (opzettelijk, moedwillig) eist in de auteur van het 
geschrift een welbewuste bedoeling om de godsdienst of de goede zeden aan te 
vallen. Het is dus niet voldoende, als de auteur uit schuldige onwetendheid de 
godsdienst of de goede zeden nadeel toebrengt. Gewoonlijk beschouwt men de 
uitdrukking met opzet gelijkluidend met het elders in deze canon voorkomende 
ex professo.

Hier dient ook vermeld te worden een decreet van het H. Officie van 1 Juni 
1949, waarin nog eens uitdrukkelijk wordt verklaard, dat boeken en geschriften
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waarin de leer en de politiek van de Communisten wordt verdedigd, vallen 
onder de in can. 1399 verboden boeken.

4°. De boeken van ieder niet-katholiek die ex professo over de 
godsdienst, handelen, tenzij vaststaat, dat zij niets bevatten wat in 
strijd is met het katholieke geloof.

Een boek handelt ex  professo  over de godsdienst, als de welbewuste strekking 
en de opzet van het gehele boek of van een groot gedeelte daarvan op de gods
dienst betrekking hebben. Hier wordt dus het geval uitgesloten, dat het boek 
slechts terloops over een godsdienstig onderwerp spreekt.

Over de betekenis van het woord godsdienst in dit nummer zijn de auteurs 
het niet eens. Sommigen menen, dat hier bedoeld wordt ieder geschrift dat ex 
professo over een godsdienstig onderwerp handelt; anderen zijn van mening, dat 
men hier moet lezen : boeken die ex professo over de katholieke godsdienst han
delen, d. w. z. een katholiek godsdienstig onderwerp behandelen. Vanwege de 
twijfelachtige inhoud van het woord godsdienst, moet men er hier de katholieke 
godsdienst onder verstaan. Deze boeken immers worden door beide opvattingen 
verboden beschouwd. Derhalve vallen boeken waarin door niet-katholieken ex 
professo wordt gehandeld over protestantisme, jodendom of over heidense gods
diensten, niet onder deze bepaling. W el als dezelfde personen over de katho
lieke godsdienst schrijven. Over de katholieke godsdienst handelt men niet, als 
men schrijft over de geschiedenis of de actuele toestand van de katholieke gods
dienst of beter van de katholieke Kerk.

Zelfs boeken van niet-katholieken die ex professo over de katholieke gods
dienst handelen, mogen gelezen worden, als op een of andere wijze vast is 
komen te staan, dat zij niets tegen het katholieke geloof en derhalve de recht
zinnige leer bevatten. Men moet er dus van uitgaan, dat zij wel iets tegen het 
katholieke geloof zullen bevatten, totdat het tegendeel bewezen is.

5°. Boeken waarover sprake is in can. 1385 § 1, n. 1 en in can. 
1391 ; en eveneens van de geschriften waarover sprake .is in de 
aangehaalde can. 1385 § 1, n. 2, die boeken en boekjes die nieuwe 
verschijningen, openbaringen, visioenen, voorspellingen en wonde
ren verhalen of die nieuwe devoties invoeren, ook al gebeurt dit 
onder voorwendsel, dat het private devoties zijn, als deze uitgegeven 
zijn in strijd met de kerkelijke voorschriften.

Als verboden lectuur moeten dus beschouwd worden: de boeken van de 
H. Schrift, de aantekeningen en commentaren daarop, als ze zijn uitgegeven 
zonder voorafgaande censuur en zonder verlof van de plaatselijke Ordinaris; 
eveneens de vertalingen van de H. Schrift die gedrukt zijn zonder dat deze door 
de H. Stoel zijn goedgekeurd, ofwel uitgegeven zijn zonder aantekeningen ofwel 
niet onder bisschoppelijk toezicht zijn tot stand gekomen. Tenslotte boeken of
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boekjes —  dus niet ieder geschrift — die nieuwe verschijningen, openbaringen, 
visioenen, voorzeggingen en wonderen verhalen of nieuwe devoties invoeren, als 
ze vallen onder de categorieën van boeken en boekjes die in can. 1385 § 1, n. 2 
worden opgesomd, en als ze uitgegeven worden zonder voorafgaande censuur 
en zonder verlof. —  Als nieuwe verschijningen en dergelijke moeten niet alleen 
beschouwd worden verschijningen die onlangs hebben plaats gehad, maar ook die 
welke vroeger onbekend waren en nu voor het eerst bekend worden gemaakt. —  
Nieuwe devoties zijn al diegene, die niet door de Kerk zijn goedgekeurd of nog 
niet reeds enige tijd geduld werden.

De in can. 1385 § 1, n. 2 genoemde geschriften die niet tot de hier opgesomde 
behoren, zijn dus niet verboden, ook al zijn ze zonder de vereiste kerkelijke 
goedkeuring uitgegeven.

6°. Boeken die een of ander katholiek dogma bestrijden of be
lachelijk maken, die dwalingen door de H. Stoel veroordeeld ver
dedigen, die met minachting over de goddelijke eredienst spreken, 
die de kerkelijke tucht trachten te ondermijnen en die opzettelijk de 
kerkelijke hiërarchie of de geestelijke of kloosterlijke staat bespotten.

Onder dwalingen door de H. Stoel veroordeeld worden niet alleen de per
soonlijk door de Paus veroordeelde leerstellingen gerekend, maar ook die leer
stellingen die door het H. Officie of door de Bijbelcommissie of door een andere 
Romeinse Congregatie zijn veroordeeld. —  Ieder boek wat op een merke
lijke wijze de eerbied, achting en waardering voor de goddelijke eredienst of 
voor haar onderdelen vermindert valt onder deze bepaling. —  De kerkelijke 
tucht wordt ondermijnt door boeken die het gezag van de Paus of van de Bis
schoppen of hun bekwaamheid als bestuurders openlijk ontkennen of in twijfel 
trekken, die de kerkelijke wetgeving in haar geheel of in haar voorname onder
delen als nutteloos of onredelijk bestempelen.

Men dient goed voor ogen te houden, dat het bespotten van een of andere 
Paus, een of andere Bisschop, priester of religieus niet per se een bespotten is van 
de hiërarchie of van de priesterlijke of kloosterlijke staat. Tenslotte dient ver
meld te worden, dat alleen in het laatste geval het Kerkelijk Wetboek opzet eist. 
Voor de eerste in dit nummer opgesomde categorieën van boeken is dit dus 
niet vereist.

7°. Boeken die welk soort ook van bijgeloof, waarzeggerij, tove
narij, spiritisme en andere dergelijke dingen leren of aanbevelen.

Derhalve worden niet die boeken bedoeld die dergelijke feiten alleen maar 
verhalen of beschrijven. Bovendien beoogt dit nummer alleen die vormen van 
bijgeloof en tovenarij die op een natuurlijke wijze niet te verklaren zijn en dus 
alleen maar door tussenkomst van de duivel tot stand kunnen komen. Het zijn 
dus vormen van duivelverering die hier bedoeld worden. Vandaar dat hier niet 
verboden worden die boeken die bepaalde ongewone dingen leren en aanbevelen



die op natuurlijke wijze verklaarbaar zijn, zoals goochelen, helderziendheid, mag- 
netisme, radioaestesie en hypnotisme.

8°. Boeken die het duel, zelfmoord of echtscheiding voor geoor
loofd verklaren, die over vrijmetselaarssecten en andere dergelijke 
verenigingen handelen en daarvan beweren, dat ze voor de Kerk en 
de Staat niet verderfelijk, maar nuttig zijn.

Als soortgelijke verenigingen als de vrijmetselarij moeten hier beschouwd 
worden die verenigingen, die openlijk of in het geheim de Kerk of de Staat 
belagen en die op een of andere wijze van hun leden geheimhouding eisen. Niet 
alle anarchistische of communistische verenigingen worden dus bedoeld.

9°. Boeken die wellustige en onzedelijke dingen ex professo be
handelen, verhalen of leren.

Deze bepaling slaat niet op boeken die betrekking hebben op de genees
kunde, anatomie of moraal, alhoewel zij misschien minder eerbare gedeelten 
bevatten, maar alleen op die werken die wellustige en gemene dingen behan
delen, verhalen of leren omwille van de onzedelijkheid zelf; met andere woor
den vuilschrijverij of pornografie.

De uitzondering omtrent zedeloze boeken van oudere en nieuwere z.g. klas
sieke schrijvers, vroeger gemaakt voor letterkundigen en leraren in de letter
kunde, is in het Kerkelijk Wetboek niet meer opgenomen en derhalve krachtens 
can. 6 no. 6 van het Kerkelijk Wetboek komen te vervallen.

Op 2 April 1952 publiceerde het H. Officie een vermaning omtrent het lezen 
en uitgeven van zedeloze geschriften. Daarin wordt aan alle gelovigen de zware 
plicht voorgehouden, zich te onthouden van het lezen van dergelijke boeken en 
tijdschriften. Tevens wordt er met nadruk op gewezen, dat het een plicht is van 
alle opvoeders er voor te zorgen, dat de hun toevertrouwde personen dergelijke 
geschriften niet in handen krijgen. Tenslotte wordt benadrukt, dat de burgerlijke 
overheid er voor moet waken, dat er geen geschriften worden uitgegeven die 
de grondslagen van de natuurlijke zedelijkheid ondermijnen.

10°. Uitgaven van de door de H. Stoel goedgekeurde liturgische 
boeken waarin iets veranderd is, zodat ze met de authentieke door 
de H. Stoel goedgekeurde uitgaven niet meer overeenkomen.

Welke de liturgische boeken zijn, zie onder can. 1390. Vanzelfsprekend gaat 
het hier over opzettelijke veranderingen en niet over drukfouten en dergelijke.

11°. Boeken waarin onechte of door de H. Stoel verboden of 
herroepen aflaten worden verspreid.

Zeker onecht of. minstens herroepen zijn aflaten van duizend of meer jaren 
en gedeeltelijke aflaten van een ongewoon en vreemd aantal dagen of jaren, 
b.v. 555 dagen.

OVER HET BOEKENVERBOD , 35
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12°. Afbeeldingen, op welke wijze ook gedrukt, van Onze Heer 
Jezus Christus, van de H. Maagd Maria, van engelen, heiligen of 
van andere dienaren Gods die strijdig zijn met de geest en de 
decreten van de Kerk.

Van de geest en de decreten van de Kerk wijken zonder twijfel af prenten 
of platen die een dogmatische dwaling weergeven, die heiligen in ongepaste 
kleding voorstellen, die zo realistisch het lijden van Christus uitbeelden, dat het 
afkeer en walging bij de gelovigen opwekt, die Christus of heiligen uit de oud
heid in moderne of nationale klederdracht voorstellen, die een wereldse geest 
ademen, en die dienaren Gods die nog niet zijn zaligverklaard met aureool of 
lichtglans weergeven.

® Can. 1400. —  Het gebruik van boeken waarover in can. 1399 n. 1 
sprake is, en van boeken die uitgegeven zijn tegen het voorschrift 
van can. 1391, wordt alleen aan hen toegestaan die zich op welke 
wijze ook op theologie- of bijbelstudie toeleggen, als tenminste deze 
boeken getrouw en volledig zijn uitgegeven en in de inleidingen of 
aantekeningen de katholieke dogma’s niet bestreden worden.

Uit het doel van deze uitzondering valt af te leiden, dat hier een meer weten
schappelijk zich toeleggen op de theologie en op de H. Schrift bedoeld wordt, 
zoals dat pleegt te gebeuren op de seminaries en op de universiteiten en door 
priesters en ontwikkelde leken die hun theologische en bijbelse kennis naderhand 
verdiepen. Dergelijke personen mogen dus gebruik maken van uitgaven en ver
talingen door niet katholieken bezorgd of van vertalingen van katholieken die niet 
door de H. Stoel of de Bisschop zijn goedgekeurd.

Moeilijk valt aan te nemen, dat deze uitzondering ook geldt voor hen die gods- 
dienstcursussen volgen of bijbelkringen bezoeken.

Op het eerste gezicht schijnt de clausule : „als tenminste deze boeken getrouw 
en volledig zijn uitgegeven”, zowel op de uitgaven van de oorspronkelijke tekst 
en van de oude katholieke vertalingen (vgl. can. 1399 n. 1) betrekking te heb
ben, alswel op de vertalingen in de volkstaal (vgl. can. 1391). Gelet echter op 
de ontwikkeling van deze tekst en op de letter van deze canon, nl. het woord: 
„uitgegeven”, moeten we concluderen, dat deze clausule alleen slaat op.de uit
gaven van de oorspronkelijke tekst en van de oude katholieke vertalingen en 
niet op de vertalingen in de volkstaal, waarover in can. 1391 sprake is ; want 
zou dit het geval zijn, dan zou er moeten staan : „als tenminste deze boeken 
getrouw en volledig zijn uitgegeven en vertaald." W at de uitgaven betreft van de 
oorspronkelijke tekst en van de oude katholieke vertalingen, wordt er volgens de 
letterlijke uitleg geëist, dat deze uitgaven een getrouwe en onverminkte weergave 
zijn van de oorspronkelijke schriftuurtekst of van de oude vertalingen. Der
halve zouden alle critische edities van de hebreeuwse bijbel verboden zijn, om
dat daarin de deuterocanonieke boeken ontbreken. Deze letterlijke uitleg komt 
in strijd met de bedoeling van de wet, met de opvatting van de meeste auteurs
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en met de algemeen geldende gebruiken. Vandaar kan men veilig aannemen, 
dat alle tegenwoordig bestaande kritische uitgaven van de oorspronkelijke schrif- 
tuurtekst of van de oude katholieke vertalingen, als in de inleidingen of aan
tekeningen de katholieke dogma's niet bestreden worden, door allen, die zich 
op theologie- of bijbelstudie toeleggen, gebruikt kunnen worden.

® Can. 1401. —  Kardinalen van de H. Roomse Kerk, Bisschoppen, 
ook Titulairbisschoppen en andere Ordinarissen zijn, met inacht
neming van de nodige voorzorgen, niet onderworpen aan het ker
kelijk boekenverbod.

Onder andere Ordinarisen worden onder anderen gerekend: de Vicaris- 
generaal, de Apostolische Praefecten en de hogere Oversten van clericale exempte 
kloosterinstellingen.

® Can. 1402. —  § 1. De Ordinarissen kunnen aan hun onderdanen 
voor boeken d ie . door het recht zelf of door een decreet van de 
H. Stoel verboden zijn, slechts verlof geven voor afzonderlijke boe
ken en alleen in dringende gevallen.

Dit wil niet zeggen, dat zij maar voor één werk tegelijk verlof kunnen geven ; 
zij kunnen het ook voor meerdere afzonderlijk te noemen boeken tegelijk. Een 
algemeen verlof wordt dus uitgesloten. Dringende gevallen zijn dan aanwezig, 
als men verplicht is een verboden boek te lezen en men geen tijd heeft dit in 
Rome aan te vragen.

De Congregatie van het H. Officie verleende aan de Nederlandse en Bel
gische Bisschoppen de volgende uitgebreidere volmacht nl. : „Om aan de hun 
onderworpen gelovigen voor niet langer dan -drie jaar verlof te geven om ver
boden boeken en tijdschriften te lezen en achter slot te bewaren, zodat ze niet 
in de handen van anderen kunnen komen; en dit slechts met voorzichtigheid en 
óm een billijke en redelijke grond, namelijk aan hen alleen die deze boeken en 
tijdschriften werkelijk moeten lezen om ze te bestrijden ofwel om hun ambt uit 
te oefenen ofwel om hun studies te voltooien ; hiervan zijn uitgezonderd wer
ken die ex professo ketterij of schisma verdedigen, of ook die boeken die de 
fundamenten van de godsdienst trachten te ondermijnen, eveneens werken die 
ex professo wellustige zaken behandelen.”

Na afloop van drie jaar moet men de dispensatie weer opnieuw aanvragen 
en kan de Bisschop deze opnieuw verlenen. Het aanvragen van deze dispensaties 
kan men het best doen langs de pastoor van de parochie waar men woont.

Ook bezitten verschillende Oversten van exempte clericale kloosterinstellingen 
krachtens bijzondere voorrechten de volmacht om te dispenseren in het kerkelijk 
boekenverbod.

Can. 1402. —  § 2. Als de Ordinarissen van de Apostolische Stoel 
een algemene volmacht hebben verkregen om hun onderdanen ver-
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lof te geven verboden boeken te bewaren en te lezen, mogen zij dit 
slechts met voorzichtigheid en om een billijke en redelijke grond 
toestaan.

® Can. 1403. —  § 1. Zij die een pauselijke volmacht hebben ver
kregen om verboden boeken te lezen en te bewaren, mogen dien
tengevolge nog geen enkel boek lezen wat door hun Ordinarissen is 
verboden, tenzij in het pauselijk indult hen uitdrukkelijk verlof wordt 
gegeven om boeken door wie dan ook veroordeeld te lezen en te 
bewaren.

Het boekenverlof van de H. Stoel moeten zowel geestelijken als leken als 
kloosterlingen aanvragen aan de Congregatie van het H. Officie. Deze eist bij 
iedere aanvraag van saeculiere geestelijken een aanbeveling van de plaatselijke 
Ordinaris, bij die van kloosterlingen van hun Overste en bij de aanvraag van 
leken van hun pastoor of biechtvader. Tevens moeten de redenen van het ver
zoek om dispensatie worden aangegeven.

Can. 1403. —  § 2. Bovendien zijn zij streng verplicht de verboden 
boeken zo te bewaren, dat zij niet in de handen van anderen kunnen 
komen.

® Can. 1404. —  Boekhandelaren mogen boeken die ex professo over 
wellustige zaken handelen, niet verkopen, uitlenen of bewaren; de 
overige verboden boeken mogen ze niet ter verkoop in voorraad 
hebben, tenzij ze het vereiste verlof van de H. Stoel verkregen heb
ben, en ze mogen ze aan niemand verkopen, tenzij ze veilig kunnen 
veronderstellen, dat ze door de koper rechtmatig gevraagd worden.

Heeft een boekhandelaar dit verlof niet, dan kan hij wel een verboden boek 
voor iemand met boekenverlof bestellen en het hem aanstonds doorsturen.

@ Can. 1405. —  § 1. Het boekenverlof door wie ook verkregen ont
slaat niemand op enigerlei wijze van de natuurwet, die verbiedt om 
boeken te lezen die voor hem een naaste gelegenheid tot zondigen 
zijn.

Can. 1405. —  § 2. De plaatselijke Ordinarissen en andere ziel
zorgers moeten de gelovigen waarschuwen voor het gevaar en het 
nadeel van het lezen van slechte en vooral van door de Kerk ver
boden lectuur.
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C. STRAFBEPALINGEN

® Can. 2318. —  § 1. De excommunicatie, aan de Apostolische Stoel 
op een speciale wijze voorbehouden, belopen door het feit zelve: 
als het werk gepubliceerd is, de uitgevers van boeken van afvalligen, 
ketters en scheurmakers die geloofsafval, ketterij of schisma verde
digen, en tevens zij die deze boeken en andere boeken die door een 
apostolisch schrijven met name zijn verboden, verdedigen of die ze 
opzettelijk zonder het vereiste verlof lezen of bewaren.

Afvalligen zijn zij die als christen gedoopt zijn en die geheel het christelijk 
geloof vaarwel zeggen. Ketters zijn die gedoopten die een van de door de Kerk 
voorgehouden geloofswaarheden ontkennen of in twijfel trekken. Scheurmakers 
worden die gedoopten genoemd die het kerkelijk gezag ontkennen.

Door deze straf worden op de eerste plaats de uitgevers getroffen, dus niet 
de auteur of de drukker. Vervolgens de personen die deze boeken verdedigen, 
en die, klaarbewust van deze strafbepaling, met volle kennis en volledig vrije 
wil, deze boeken lezen of bewaren. Dezelfde straf belopen ook deze laatste per
sonen, als het gaat over boeken die met name door de Paus zijn veroor
deeld. Deze boeken worden in de Index van de verboden boeken aangegeven 
met f-

Met nadruk zij er op gewezen, dat men in deze canon onder boek niet mag 
verstaan ieder uitgegeven geschrift, zoals in can. 1384 § 2 boek werd omschre
ven. Maar hier moet men boek nemen in de meest strikte z in : een publicatie 
van een zekere omvang en eenheid. Zie p. 20.

Gewone biechtvaders kunnen van deze straf, die men door het feit van de 
overtreding beloopt, niet zonder meer ontslaan.

Can. 2318. —  § 2. Auteurs en uitgevers die zonder het vereiste 
verlof boeken van de H. Schrift of aantekeningen of commentaren 
daarop laten drukken, belopen door het feit zelf de excommunicatie, 
die aan niemand is voorbehouden.

Ook in deze paragraaf worden de drukkers niet genoemd ; wel beloopt men 
de straf door het laten drukken en niet door het uitgeven, zoals in de eerste 
paragraaf.
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D E  IN D E X  V A N  V E R B O D E N  BO EK EN

Naast de algemene normen, volgens welke sommige boeken als 
verboden moeten worden beschouwd, heeft de Kerk ook een lijst 
samengesteld van boeken, welke met name veroordeeld zijn.

Z o ’n lijst werd voor het eerst opgesteld door Paus Paulus IV  in 
1559; in 1564 bekrachtigde Paus Pius IV  een aangevulde lijst, 
welke op verzoek van de Vaders van de Kerkvergadering van 
Trente was opgesteld, en die genoemd wordt De Index van d e  
K erkvergadering van Trente. Na verschillende kleinere wijzigingen 
en aanvullingen liet Paus Leo X III in 1900 deze lijst nauwkeurig 
herzien en verbeteren. Hierbij werden ongeveer 800 boeken en 
geschriften weggelaten, nl. alle boeken, welke gezien de veranderde 
tijdsomstandigheden als niet meer zo gevaarlijk werden beschouwd ; 
verder alle boeken die door de Pausen of algemene Kerkvergade
ringen vóór het jaar 1600 waren veroordeeld (zoals b.v. de werken 
van de ketters uit de 15e en 16e eeuw).

Later volgden nieuwe edities, welke slechts van de voorafgaande 
verschilden doordat de latere veroordelingen hierin waren opge
nomen. De laatstverschenen editie van de Index librorum prohibi- 
torum  werd op bevel van Paus Pius X II uitgegeven in 1948.

De na deze datum verschenen veroordelingen worden gepubli
ceerd in hét officiële orgaan van de H. Stoel, de A cta A postolicae 
Sedis.

VERKLARING D ER TER M EN

W anneer een bepaald werk door de H. Stoel veroordeeld wordt, 
vallen onder die veroordeling ook alle op dat tijdstip reeds versche
nen uitgaven, tenzij de veroordeling tot een bepaalde druk wordt 
beperkt. Latere uitgaven zijn eveneens verboden, tenzij door de 
bevoegde instantie is uitgemaakt, dat het boek op de juiste wijze is 
verbeterd. Vergelijk hierover de bovenverklaarde canon 1398 § 2.

W ordt een boek in de oorspronkelijke taal aangegeven, dan zul-
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len ook alle reeds verschenen vertalingen als veroordeeld moeten 
worden beschouwd. Dit blijkt uit het vroegere voorwoord op de 
Index. Indien alleen een bepaalde vertaling is veroordeeld, dan valt 
alleen deze er onder, niet het oorspronkelijke werk of andere reeds 
bestaande vertalingen. Latere vertalingen zijn verboden krachtens 
canon 1396.

Van sommige schrijvers worden in de Index opera omnia (alle 
werken) veroordeeld. Onder „opera” worden hier alle boeken in 
de strikte zin verstaan, dus een uitgegeven geschrift van een zekere 
omvang en eenheid, en niet andere geschriften, tenzij het gaat over 
geschriften, welke reeds door can. 1399 verboden worden. Verge
lijk hieromtrent hoofdstuk II onder can. 1384 § 2.

Door een dergelijk verbod worden vervolgens alleen die werken 
van zo’n auteur getroffen, welke op het tijdstip van de veroordeling 
reeds verschenen waren. Gewoonlijk moet men van de later ver
schenen werken veronderstellen dat ze onder een van de categorieën 
der in can. 1399 verboden boeken vallen. Dergelijke later versche
nen werken mogen dus niet gelezen worden, zolang niet uitdruk
kelijk het tegendeel vaststaat.

W at betreft de reeds verschenen werken, daarbij dient nog een 
onderscheid te worden gemaakt: viel de veroordeling vóór Januari 
1940 dan zijn er uitzonderingen mogelijk zoals blijkt uit het voor
woord op de Index (afgedrukt in de uitgaven van 1911 tot aan die 
van 1929 exclusief). Vóór die datum gold de term „opera omnia” 
als een algemene waarschuwing tegen zo’n auteur, maar de draag
wijdte van een dergelijke waarschuwing was verschillend naarge
lang het ging over een niet-katholieke dan wel over een katholieke 
schrijver.

Betreft het een niet-katholieke schrijver, dan zijn al diens wer
ken, welke ex professo over het geloof handelen, zonder meer ver
boden ; zijn overige werken alleen dan als zij onder een van de 
verbodsbepalingen van can. 1399 vallen. Betreft het daarentegen 
een katholieke auteur, dan zijn al zijn werken, welke ex professo
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over het geloof handelen, verdacht en mogen dus niet gelezen wor
den, zolang niet uitdrukkelijk vaststaat dat ze niet onder een van 
de verbodsbepalingen van can. 1399 vallen.

In de editie van de Index van Januari 1940 wordt echter uitdruk
kelijk opgemerkt, dat de woorden „opera omnia” voortaan in hun 
meest voor de hand liggende betekenis moeten genomen worden, en 
dat dus volgens de thans geldende praktijk daaronder vallen : alle 
werken van zo’n auteur zonder uitzondering.

Kort samengevat kan men dus zeggen :
1. Zijn van een auteur na Januari 1940 alle werken veroordeeld, 

dan valt daaronder ieder werk van zo’n schrijver, dat op het tijd
stip van de veroordeling reeds verschenen was.

2. Is een dergelijke veroordeling geschied vóór Januari 1940, dan 
zijn krachtens deze kwalificatie alle werken, welke ex professo over 
het geloof handelen, zonder meer veroordeeld, wanneer het gaat 
over een niet-katholieke auteur ; alleen verdacht, wanneer het een 
katholieke schrijver betreft.

Om deze reden worden als niet verboden geacht : L e rêve van 
Zola ; Essai d e  grammaire générale  van Proudhon ; L e crime de  
Silvestre Bonnard  van An. France.

Soms worden omnes fabu lae am atoriae (aile romans) van een 
auteur veroordeeld. Daaronder vallen alleen zijn romans en dus 
niet drama’s, blijspelen e.d. ; wel echter ook die romans welke geen 
eigenlijke liefdesromans zijn. Dit verbod wordt door de auctores 
probati (de tot oordelen bevoegden) algemeen zo geinterpreteerd, 
dat daardoor alle romans van zo’n schrijver verdacht zijn, en dus 
niet gelezen mogen worden tenzij uitdrukkelijk vaststaat dat ze 
niet vallen onder de bepalingen van can. 1399. Op deze titel be
schouwt men o.m. als niet verboden : Eugénie G randet van Balzac ; 
L e  mare du diable, L a  petite fad ette  en François le Champi van G. 
Sand ; L e  com te d e  M onte-Christo, L e  capitaine Pam phile en /e- 
hanne la Pucelle van Alex. Dumas (vader). Bij de beoordeling van 
dergelijke romans lette men echter niet alleen op de bepaling van
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can. 1399 n. 9, die opzettelijk zedeloze geschriften veroordeelt, maar 
ook op n. 3, over boeken, welke de vrije liefde, neo-malthusianisme 
e.d. willen goedpraten, en op n. 8, waardoor boeken worden ver
boden, die het duel, de echtscheiding e.d. verdedigen. Dit geschiedt 
immers niet zelden in romans met een leerstellige strekking, zoals 
enige van Alex. Dumas (zoon).

W ie  zekerheid wenst over een of andere bepaalde titel van een 
auteur (b.v. H. de Balzac) wiens geschriften door een verbods
bepaling werden getroffen, kan (wat de in het Nederlands vertaalde 
werken betreft) steeds met vrucht het Lectuur-Repertorium  raad
plegen (uitgegeven door het A. S. K. B. bij Vlaamsche Boekcentrale 
te Antwerpen en Nederland’s Boekhuis te Tilburg).
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L IJST  VAN D E VOO RN AA M STE VERBO D EN  W ER K EN

In deze lijst zijn alle werken opgenomen, welke na 1900 veroor
deeld zijn ; van de werken voor 1900 veroordeeld zijn alleen die op
genomen, welke op het ogenblik nog van meer belang zijn. Het 
jaartal tussen haakjes geeft het jaar van veroordeling aan.

I. ALLE W ERKEN  ZIJN V ER - 
O ORDEELD V A N :

Bayle, Pierre (1757).
Bruno, Giordano (1600). 
Buonaiuti, Ernesto (1944).
Croce, Benedetto (1934). 
D ’Annunzio, Gabriele (1928). 
France, Anatole (1922).
Gentile, Giovanni (1934).
Gide, André (1952).
Guignebert, Charles (1933). 
Hobbes, Thomas (1703).
Hume, David (1827).
Loisy, Alfred (1932).
Maeterlinck, Maurice (1914). 
Molinos, Michael de (1687). 
Moravia, Alberto (pseud, van Alb. 

Pincherle, 1952).
Oriani, Alfredo (1940).
Proudhon, Pierre-Jos. (1852). 
Sartre, Joh. Paulus (1948).
Van Espen, Zegerus Bern. (1732). 
Verona, Guido da (1920).
Zola, Emile (1898).

II. ALLE ROMANS ZIJN V E R 
O ORDEELD V A N :

Balzac, Honoré de (1864). 
Champfleury (pseud. van. J. Fleury, 

1864).

D ’Annunzio, Gabriele (1911). 
Dumas, Alexandre (Vader en 

Zoon, 1863).
Feydeau, Ernest (1864).
Murger, Henry (1864).
Sand, George (pseud. van Mme 

A. Dudevant, 1863).
Soulié, Frederic (1864).
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me Théologique (1930).

Petre, Maud D. : Autobiography 
and life of George Tyrrell (1913).

Pey-Ordeix, Segismundo : Crisis 
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GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

De Feestrede1, op een verjaringsfeest als dit, scheen te moeten 
worden : een tot jubel stemmend relaas van alles, wat de feestvie
rende stichting heeft verwezenlijkt in een kwarteeuws-verloop en dat 
in feite drie decennia blijkt te hebben bestreken !

Onverbeterlijk heterodox als ik van nature ben, heb ik me voor
genomen die verwachting bij een zo voornaam publiek als het Uwe 
opzettelijk te ontgoochelen. Immers : de jubilerende IDIL-afdeling: 
Katholieke Keurraad voor Jeugdlectuur, de spreuk gedachtig : Die 
zichzelf prijst, moet 's avonds niet ongeprezen naar bed ! —  heeft 
bij de welversneden pen van haar werkzame, dynamieke Voorzitter, 
Frater Martinio Fritschy, gezorgd voor een Jubileum-brochure2, 
die tevens een volledig beeld tekent van de veelzijdige actie, in die 
dertig jaar ontwikkeld op hét schijnbaar beperkte gebied dat zij be
heert. Het werd een gids van blijvende waarde in de vele, en vaak 
delicate vraagstukken die gesteld worden bij de ordening en voor
lichting inzake Jeugdlectuur in het algemeen, en meer bijzonder voor 
katholieke, ja, voor de algemeenheid van kristelijke jeugd. Ik moge 
mij beperken tot het brengen van een geestdriftig compliment voor 
zijn gelukkig initiatief, en van een oprechte en hartelijke gelukwens 
aan de jubilerende Afdeling, om haar zegenrijke werking van volle 
dertig jaar, in dienst van een ons allen heilig beginsel : M axima 
debetuc pueris reverentia 3 . . . .

Tot eigenlijk thema voor vandaag heb ik gemeend te mogen kie

1 Verslag van de Feestrede, uitgesproken op 28 Juli 1954 te ’s-Hertogenbosch.
2 Fr. Martinio Fritschy, Lectuur voor kind en jeugd. Opvoedkundige Bro- 

churenreeks 1954.
3 Hier bracht spreker een ontroerde hulde aan Z. E . H. Lud. van W inkel, 

de jeugdschrijver Lod. Lavki die op dat moment nog „in lijke lag” te Hasselt. 
Z . H. Excellentie de Bisschop van ’s-Hertogenbosch, bad staande de vergadering 
een Onze Vader en W eesgegroet voor de overledene.
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zen: K atholieke lectuurleiding en d e  daarbij betrokken  verantwoorde
lijkheden. Dat thema is, dunkt mij, niet te behandelen, los van het 
beeld der tijdscultuur, zoals die zich in de laatste vijftig jaar heeft 
ontwikkeld, helaas, ook in het oude, „gekerstende” Europa. Dat 
beeld vertoont weinig verheffends of opwekkends voor ons, 
katholieken.

Een specialist in de cultuur —  en meer bepaald de literatuur- 
critiek —  universitair van hoge standing, niet van katholieke, eer
der van existentialistische obediëntie, Prof. Dr. H e r m a n n 
P o n g s, tekent het, in een boek van 1952 : lm  Umbruch der Zeit, 
met het volgende, donkere signalement. Gespletenheid, innerlijke 
verscheurdheid, sociale, politieke, zedelijke anarchie: dat ziet hij, 
als hoofdkenmerken van de laatste halve eeuw literatuurproductie. 
En hij klaagt aan : het nihilisme, het cynisme, het onbeperkt mate
rialisme, de schaamteloze zedenverwildering, de ziekelijk gezochte, 
als artificieel aangekweekte gecompliceerdheid van het moderne 
zielebeeld, zoals de wereldliteratuur het tekent. Onze tijd schijnt —  
mag men de „leidende” literatuur geloven —  weg te kwijnen, in 
innerlijke spanningen en conflicten, aan zijn gewilde, zelfverkozen 
onzekerheden, zijn opzettelijke twijfelzucht, zijn ingekankerde com
plexen en aangeleerde levensangst. Het aandeel, dat de literatuur 
zelf heeft in de verantwoordelijkheid om die evolutie, laat Pongs 
niet onbesproken. En de meest representatieve schrijvers van wereld
faam, uit de letterkundige actualiteit, roept hij op tot getuigen van 
dat ziektebeeld.

E r n s t  J ü n g e r  verzucht, dat in onze treurige eeuw „der Nihi- 
lismus normal wird”. Eenvoud en onschuld zijn uitzondering gewor
den in het huidige cultuurbeeld. En nochtans staat daar geschre
ven : „Zalig zijn de armen (d. z. de eenvoudigen) van geest, want 
hun behoort het Rijk der Hemelen”.

J a m e s  J o y c e  laat in Ulysses, zijn held Leopold Bloom de 
klacht slaken: „dat een eenvoudige ziel zich maar eens om het 
jubeljaar laat vinden” —  en, in Strahlungen ( 1949) getuigt dezelfde 
Jünger van zoéven, oververzadigd als hij is van alle moderne „com
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plexen” : „Ich bin einfältig gewesen und ich werde mich wieder 
einfalten”.

Zó zijn, in de modeliteratuur van de dag, tientallen echo’s óp te 
vangen van het heimwee, de hunker naar effen onschuld en heldere 
eenvoud, in ruil voor de splitsingen, de dupliciteit in de moderne 
gewetens. In zijn Jerom inkinder legt E r n s t  W  i e c h e r t aan de 
Gravin deze woorden (profetische woorden?) in de mond: „Aber 
einmal wird die Hand kommen, die alles ganz einfach machen wird, 
so einfach, wie es nach der Sindflut war”. En reeds uit 1935 zijn 
de woorden van W e r n e r  B e r g e n g r ü n ,  de convertiet, die de 
taak van de dichter ziet in de verkondiging der eeuwige verbindin
gen : „Und so leben die Menschen im Doppelten, und es kann sie 
niemand aus ihrer Zwiesinnigkeit führen als der H err und Freund  
der Einfachen, in welchem allein d ie Vollkomm enheit und Ein
fa lt der groszen G efühle gefunden werden kann”. En in zijn cyclisch 
gedieht Four quartets (1943) hunkert de katholiserende Anglicaan 
T h . S. E l i o t :

Een houding van volkomen eenvoud 
—  (het kost niets minder dan alles!) —  
en alles zal goed zijn !

Zó hijgt naar de oorspronkelijke zuiverheid van het Paradijs en 
van het Kristendom onze „entgötterte W elt”, een wereld van ge
splitste gewetens in tijden van gesplitste atomen!

W ie, in deze tot oordelen bevoegde vergadering, zal durven be
weren, dat het katholieke volksdeel volledig gevrijwaard bleef van 
die onthutsende noodtoestand?

Een dag, zoals die van heden, dunkt ons een tempus propitiabile, 
een gepaste tijd tot bezinning over de vraag: hoe is dat alls zó 
kunnen worden, en hoe heeft —  meer bepaald in aangelegenheden 
van kunst en letterkunde —  het Kristendom zich zó de leidsels laten 
ontrukken, dat het beginsel zelf ener katholieke, ener kristelijke 
cultuurbeoordeling moet verdedigd worden, óók tegenover. onbe
twijfelbaar oprechte, katholieke cultuurdragers en scheppers van 
schoonheid ?



Ik antwoord met de juridische formule: Daar is gedeelde aan
sprakelijkheid !

Zeer zeker is daar geweest: de veldwinnende verheidensing van 
de moderne maatschappij, sinds de achttiende eeuw, doch vooral in 
de twintigste, nadat twee gruwelijke wereldoorlogen het verwor- 
dingsproces in dravende vaart hadden bevorderd. Daar is geweest, 
reeds in de tweede helft van de X lX e  eeuw, d e  proclam atie van een  
onbeperkt estheticisme als nieuwe levensbeschouwing. De kunst zou 
voortaan niet enkel meer zijn een hoge, een onmisbare levenswaarde, 
als waarvoor Thijm en Gezelle haar reeds hadden gehouden; maar 
nu dé absoluut hoogste, neen, de enige op de scala der cultuurwaar
den : Perk, Kloos, van Deyssel wierpen zich op, in onze Neder
landse cultuurkring, als de profeten van dat nieuw geloof, dat het 
oude diende te verdringen. Corollarium hiervan was dat andere dog
ma van de recentere kunstkritiek: d e  autonomie van d e kunst. Kunst 
is een autonoom gebied, dat zich van geen naburige gebieden de 
wet laat stellen. De kunstenaar is autonoom als zodanig: hij is aan 
niemand rekenschap verschuldigd om de eventuële uitwerking zijner 
schepping op de wereld der zielen. En zelfs het kunstwerk —  een
maal van zijn schepper losgekomen —  geniet diezelfde autonomie!

Dat is een mooie opeenstapeling van autonomieën, waarvan wij 
ons echter mogen afvragen, hoe zij zich zullen handhaven tegen
over de enige werkelijk bestaande autonomie: die van God. Men 
kan zich voorstellen, dat het hele geval te herleiden is tot een be
gripsverwarring : autonoom  wordt gebruikt voor autofinaal. Nie
mand onder ons zal loochenen, dat de kunst haar eigen object heeft, 
haar eigen doel: nl. het scheppen van schoonheid. Doch, dat de 
schepper van schoonheid zou ontsnappen aan de, ook ethische, ver
antwoordelijkheid voor zijn schepping —  daar tegenover stellen wij 
de vraag : quis ut D eus ? W ie is als God ? Hij alléén is autonoom !

Maar, wij gewaagden van „gedeelde aansprakelijkheid”. Ook de 
katholieke gemeenschap, ja de kristelijke wereld over het algemeen, 
ze gaat niet vrij uit, vooral in de 18e en 19e eeuw, in deze hoek 
van W est-Europa en inzonderheid in Germaanse landen. Het is

62 GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID



GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 63

geen toeval dat, rond 1900, in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en 
Vlaanderen stemmen zijn opgegaan, katholieke stemmen en van een 
onbetwistbare orthodoxie, om te klagen over een „Tekort” aan 
cultuur- en kunstbelangstelling bij het gros onzer geloofsgenoten. 
Daar, waar toch de Kerk schepster is geweest van de hele Gotische 
kunst- en cultuurbloei; daar, waar Zij de hele Renaissance- en 
Barokkunst tot Maecenas had gediend; welk een onverschillig
heid legde Zij aan de dag tegenover de dingen van schoonheid, 
in de door ons gewraakte eeuwen! Het stichtelijke als zodanig, ja 
een vrome, doch naïeve, vaak simpele „Bon-Dieuserie”, lachwek
kend ontledigd van elke diepere problematiek, werd in onze kringen 
al te geredelijk opgevijzeld tot hoge kunst. De strijd van Thijm, Ge- 
zelle en Schaepman tegen de zoetelijke iconografie rond 1850, was 
een vroege episode van dat conflict. De katholieke gemeenschap las 
niet of nauwelijks, of wat zij las grensde vaak aan het infantiele. 
Musea, triënnalen voor plastische kunsten, bezienswaardige exposi
ties van religieuze kunst bezochten wij niet. Zó werd de wereld van 
het schone het uitsluitend bezit van de ontkristelijkte volksdelen. 
Voor de schaarse vereerders der schoonheid van katholieken huize 
werd die toestand een pijnlijke —  door enkelen ook wel eens gaarne 
kunstmatig overdreven —  aanleiding tot wrok, tot opstand, tot 
bekoring om elders te zoeken, wat men in eigen kring zo bedenkelijk 
meende te missen. De oppositie Thijm-Schaepman, die vroege split
sing van het katholieke eenheidsfront in kunstaangelegenheden, en 
de tragische vereenzaming van onze Gezelle, veertig jaar lang, wa
ren al duidelijke symptomen van de kwaal. En de latere opposities 
tussen H ochland  en D er G ral in Oostenrijk en Duitsland, tussen 
D e K atholiek  en Van onzen Tijd  in Nederland, tussen D ietse W a 
rande en B elfort en Vlaam se A rbeid  in Vlaanderen, tussen Revue 
G énérale  of M agazin Littéraire en Durendal verrieden eenzelfde 
te kort.

Ook toen reeds hing de dreiging van apostasieën, met literaire of 
esthetische onbevredigdheid tot voorwendsel, over onze katholieke 
gemeenschap. En was daar niet het „nomina sunt odiosa”, dan zou
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ik met weinig moeite uit mijn verste literair herinneren de pijnlijke 
ervaring opdiepen van jeugdmedestanders uit het katholiek litera- 
tuurleven rond 1904 die, na beloftevol katholiek begin, de een na 
de ander de trouw aan hun doopgelofte hebben verkwanseld voor 
een beetje literair succes bij andersdenkenden.

De laatste twintig jaar is dat proces van geloofsafval, onder voor
wendsel van esthetische onbevredigdheid in het Katholicisme, be
denkelijk vlug in zijn verloop geweest. Slag op slag hoorden wij het 
„fracas” van mensen —  broeders in het geloof! —  die, niet altijd 
trouwens om de redenen, die zij voorwendden, ons hun „Vaarwel 
dan, Lieve Gelovigen!" achternazonden. Diegenen onder ons, die 
de bedenkelijke evolutie sinds jaren hadden gevolgd en de te vrezen 
resultaten voorspeld, hebben niet gejubeld om het verkregen „gelijk", 
maar getreurd over de gespilde kunst- zowel als geloofskrachten, 
gezucht met het Evangelie: A d  quid perditio haec  ? en gebeden om 
beter inzicht bij de beklagenswaardige vaandelvluchtigen.

Niet zonder hun deel aansprakelijkheid bij dat alles zijn de hard
nekkige apostelen geweest van de zich noemende doorbraak- 
gedachte. Een zeer zeker edelmoedige opwelling heeft hun de iet
wat naïeve illusie ingegeven, dat hun omgang en voorbeeld, hun 
overredingskracht, hun talent met evenveel gemak het moderne hei
dendom, van het Kristendom afgeweken, zou terugwinnen, als het 
eerste Kristendom het echte en oorspronkelijke heidendom had ge
daan. De waarheid is, dat zij nergens zijn doorgebroken, maar dat 
het zich Nieuw of Modern Humanisme noemende heidendom dage
lijks meer verwoesting aanricht in kristelijke gelederen. En elke 
kristen, die afvalt, liefst met luidruchtig gebaar, wordt door het zich 
Nieuw  of M odern Humanisme noemende heidendom onthaald op 
een bewondering en Lobhudelei, waarvan zijn katholieke geschrif
ten, nochtans uit hetzelfde talent geboren, in dat milieu vroeger 
nooit hadden genoten. Vrijgevigheid met literaire vleierij, met sti
pendia en letterkundige prijzen, met academie-lidmaatschappen en 
eredoctoraten vermag véél bij wankele naturen, en werkt aanstekelijk 
op de katholieke literaire jeugd.
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Voeg daarbij de phobie van het „ouderwetse", de ongezonde 
jacht op moderniteit, de bijna panische angst van vele jongeren om 
hun werk niet tot het nieuwste esthetische snufje te zien gerekend : 
en men begrijpt die niets meer ontziende promiscuïteit van katho
lieke artisten, ook van onbetwiste oprechtheid in het geloof, te mid
den van het letterkundig Capharnaüm van thans. Het lijkt wel op 
een collectieve verzwakking van de sensus catholicus, dat zekere 
instinkt van de katholiek voor wat hoort en niet hoort, ook inzake 
kunstbeoefening en kunstgenieting. De veelbesproken brief van het 
Nederlands Episcopaat over D e K atholiek in het openbare Leven  
van d eze tijd kwam geen uur te vroeg, en het zou mij sterk verwon
deren, indien hij ook niet moest betrokken worden op de door mij 
bedoelde vervlakking van het katholieke groepsbesef in aestheticis.

De katholieke schepper van schoonheid —  indien hij enige zin 
heeft voor zijn menselijke verantwoordelijkheid — zal, ook bij het 
maken van zijn meest „gedurfde” kunst, de medische regel indachtig 
willen blijven : primum non n ocete l Het is de kommer van katho
lieke romanciers als Mauriac en Graham Greene steeds geweest, al 
hebben zij niet altijd de door hen gevreesde klip kunnen omzeilen en, 
meer dan zij vermoeden wellicht, onrust gesticht in gewetens die zij 
verlangden te respecteren. Henri Davignon, de Frans-Belgische ro
manschrijver, wiens boeiende Souvenirs d'un Ecrivain B elge  zopas 
zijn verschenen, kende van der jeugd af die strijd van de katholiek 
tussen het verlangen naar literaire „moderniteit” en dus „une poésie 
osée !” en de angst om onrust te stichten in de zielen van zijn lezers. 
Aan René Bazin vroeg hij raad over „la représentation romanesque 
de la vie et les droits de l’écrivain, soucieux de sa responsabilité 
quant à la répercussion dans les âmes des scènes évoquées”. En 
het antwoord van Bazin luidde : „Voilà. Vous pouvez, vous devez, 
quand il le faut, tout montrer. M ais le mal ne peut jamais être rendu 
contagieux”.

Dââr toch komt alles op aan. De dichter kan -evenmin het kwaad, 
ook het weerzinwekkendste, uit zijn wereld wegdenken, als de mo
raaltheoloog of de medicus. En hij kan niet worden verhinderd, waar
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zijn kunstvisie dat meebrengt, de gore vlekken van het kwaad op 
het door hem geschilderde milieu te evokeren. Maar één zaak is er, 
die de katholieke kunstenaar niet op zijn verantwoording kan nemen: 
d.i. het stelselmatig uitschilderen van een volledig gedegradeerde  
mensheid. En wie zal loochenen dat de door Pongs beschreven lite
ratuur wel degelijk tot dat uiterste is gegaan; wie zelfs, dat ook 
zich katholiek noemende auteurs een zekere neiging vertonen om 
van het Katholicisme zelf in hun romans een beeld te schetsen als 
van een homogeen gedegradeerde kerstenheid ? Het is een beden
kelijke afwijking van de sensus catholicus, wanneer een romancier 
in ieder katholiek milieu, dat hij in zijn werken oproept, enkel de 
tares ziet, de kleine kanten of zelfs de zondige onoprechtheden, zon
der ooit één lichtglimp van het werken der Genade in de gewetens. 
Mij zijn katholieke literatoren bekend die in een uitgebreid verbeel- 
dingsoeuvre, twintigtallen priestersilhouetten hebben Ontworpen, en 
daaronder niet een, die niet een caricatuur of erger is geworden. 
W aar blijven, in dat werk, dan de honderden nobele, bewonderens
waardige, ja heilige priesterfiguren, die ieder van ons toch op zijn 
weg heeft mogen ontmoeten ? Die, en soortgelijke hebbelijkheden 
dunken mij hun oorsprong te vinden in een soort „parti-pris” van 
het „gedurfde”, een ongezonde jacht op een oorspronkelijkheid van 
gering allooi, een eenzijdige visie op het uitzonderingsgeval, dat als 
algemeen-geldende regel wordt voorgesteld. Hebben die schrijvers 
zich wel ooit afgevraagd, wat hun aansprakelijkheid is, wanneer dat 
eenzijdig uitbeelden van de immorele uitzonderlijkheid aan ganse 
lagen van de W esterse wereld de overtuiging bijbrengt, dat zó het 
leven is van de overgrote meerderheid der mensen; dat ondeugd, 
schijnheiligheid, zedelijke wanstaltigheid de absolute regel zijn ? De 
literatuur, helaas, is niet in de allereerste plaats een bééld van de 
maatschappij: maar in véél hoger mate nog is zij exemplarisch voor 
de maatschappij, waarin zij ontstaat: zij modelleert en kneedt die en 
zij misvormt haar, wanneer zij als algemeengeldend uitbeeldt, dat
gene wat enkel sporadisch voorkomt. Zó kan de kunst een factor 
worden van ergerlijke contaminatie met het kwaad.
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Daartegen is het dat de Informatie-Dienst Inzake Lectuur, de 
I.D.I.L. zich kant met prijzenswaardige hardnekkigheid. En daar 
ligt het laatste kwart gedeelde aansprakelijkheid: nl. bij de katho
lieke, neen, bij de kristelijke kunstgenieter. Ook hij heeft plichten: 
en wel allereerst die, om bevoegde voorlichting te zoeken . Het 
teloorgaan van een goed stuk sensus catholicus is ook hier waar 
te nemen. Al te vaak hebben wij in katholieke gezinnen voorlich- 
tingsbronnen bij de cultuurspreiding zien prefereren, die dat zeker 
niet verdienen. Hoevelen hebben een neutrale Encyclopedie, dat 
méér en méér verspreide familieboek, verkozen boven de principieel 
katholieke, ook wanneer die qua bron van profane voorlichting aan 
de eerste niets hoeft te benijden ? In welk katholiek gezin is het niet 
te volprijzen Lectuur-Kepertorium  van Joris Baers c.s. de geregeld 
geraadpleegde vraagbaak ? En wordt niet dikwijls, ook in katholieke 
familiekamers, de „gepanacheerde”, zgd. estheticistische kritiek van 
neutrale of anti-kristelijke inspiratie geredelijker aanvaard, dan de 
principiële voorlichting van de Vlaamse R.K. B oekengids  of van 
de Idil ? Er ligt daar, voor het pas over de doopvont gehouden Lec- 
tuur-Centrum, een uitgebreid apostolaatsgebied ter verovering open.

En voor U, Mannen en Vrouwen van de I.D.I.L. een heerlijke 
taak van volharding en voltooiing! U hebt uw strijd, zoals al wie 
ijvert voor een edel doel. Maar U staat niet alleen. Zelf zijt U tot 
een sterke formatie uitgegroeid en de Idil-nummers, die ik inzag, 
pleiten voor de gewetensvolle ernst van uw arbeid. In België staat 
daar J o r i s  B a e r s ,  met zijn ploeg, aan het hoofd van een paral
lelle werking. Ook in Zuid-Afrika wordt het verweer georganiseerd 
tegen alle vormen van bedenkelijke lectuurverspreiding : zó pas nog 
bereikten mij nummers van het letterkundig tijdschrift H elikon 1, 
en van het Bulletin van die A frikaanse Letterkundige V ereniging2, 
waar duidelijk en moedig wordt geijverd voor een „verdieping en 
verfijning van ons volk se smaak”, en even nadrukkelijk gewaar-'

1 Maart-Nummer van 1954.
2 Juni-Nummer van 1954.
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schuwd tegen „die pornografie in Afrikaans” als tegen „die soet- 
sappige traktaatjieverhaal”, en „die oppervlakkige sensatie-storie 
met sij levensvervalsing”, beide „in wese die bloedbroer van die 
pornografie".

Het lijkt bijna of hier de hele Nederlands-sprekende wereld, in 
de ruimste zin van dat woord, een eenheidsfront wil vormen ter 
handhaving van ernstige morele maatstaven in het kunst- en cul- 
tuurbedrijf.

Dit moge U, IDIL-werkers, tot een bemoediging zijn. Laat 
U niet imponeren door de grootdoenerij van hen, die zich hul
len in de weidse toga van een exclusief estheticisme, en uw ethische 
kritiek voor onbetrouwbaar willen doodverven, omdat zij het onder
scheid wensen voorbij te zien tussen een uitsluitend belletristische 
kritiek en een ook ethische en volksopvoedende literatuurpedagogiek. 
Mij is trouwens opgevallen, dat uw Idil-praktijk, zoals ook die van 
de Vlaamse R.K. B oekengids  en van het Lectuur~Repertorium, in 
de meeste gevallen de beide standpunten op gelukkige wijze heeft 
weten te verzoenen.

Hoogwaardige Excellentie, het is een groep van goedwillende 
volksopvoeders, die U op heden met Uw hoge aanwezigheid begun
stigt. Ik moge U eerbiedig vragen hun een woord van bemoediging 
niet te onthouden op deze feestelijke dag. Zeg hun, dat zij op de 
goede weg zijn, met hun actie, zolang zij haar blijven voeren met 
kristelijke voorzichtigheid en toch niets ontziende kordaatheid, zon
der enige enghartigheid of eenzijdigheid, in een geest van begrij
pende rechtvaardigheid en katholieke caritas; lovende wat lofwaar
dig, lakende wat betreurenswaardig of voor de zielen gevaarlijk 
zou zijn, en in hun handhaving der beginselen steeds het Paulijnse 
woord gedachtig: Posuit E piscopos vegere Ecclesiam  D e i! Zegen 
hen, bid ik U, met Uw mildste zegen en leg hun andermaal het 
esthetisch C redo  van de kristen kunstenaar bij uitstek op de lippen, 
nl. Gezelle’s K leengedichtje  van 1859:
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Zinge wie dat lust te zingen, 
met onedel stof gelaän, 

van de bitter kleene dingen
door den grooten Mensch gedaan : 

’k zinge Gods werk, en Zijn name 
klinkt onsterflijk in mijn lied, 

als de grondtoon, noch 'k en schäme, 
dichter, voor mijn God mij niet.

v
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