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  Die Forcierung des Herzens, das und 

jenes für wahr zu halten, die man 

gewöhnlich Glauben nennt, hat keinen 

Sinn. Erst muß man Gott irgendwo 

finden, ihn erfahren, als so unendlich, so 

überaus, so ungeheuer vorhanden — 

dann sei's Furcht, sei's Staunen, sei 's 

Atemlosigkeit, sei's am Ende — Liebe . 

 

R.M. Rilke 

 





 

DANKWOORD 

 

Het is een alombekende paradox: de eerste zinnen van een dissertatie worden het laatst 

geschreven. Omdat tradities er nu eenmaal moeten zijn maakt mijn dankwoord hierop geen 

uitzondering. In de afgelopen jaren kreeg ik de kans me te verdiepen, soms haast te begraven, 

in wat sommigen 'oud papier' noemen en anderen zouden bestempelen als 'historische 

bronnen'. Het resultaat van dat studiewerk is – zoals men verwachten kan van een academicus 

– ... nóg meer papier. En toch, als een (kerk-)historicus tot iets in staat hoort te zijn is het wel 

de concrete werkelijkheid achter de papierberg te zien, de mensen dus. 

 

 Diezelfde vaardigheid is ook vereist bij het lezen van dit stapeltje papier, dat nooit tot 

stand zou zijn gekomen ware het niet met de hulp van vele mensen. Ik kan ze hier onmogelijk 

allemaal opsommen maar hou me er graag aan sommigen onder hen expliciet te danken. In de 

eerste plaats denk ik dan aan de collegae van de afdeling 'Geschiedenis van Kerk en 

Theologie' die met de glimlach ernstige, kritische kanttekeningen bij mijn onderzoek durfden 

te plaatsen. Vooral Jürgen Mettepenningen, Dirk Claes en Johan Leemans dank ik in dit 

opzicht van harte. Het studiewerk van de voorbije jaren bracht echter ook het aangename 

contact met vele buitenlandse 'scholars'. In het bijzonder noem ik hier graag Alexandra von 

Teuffenbach, Riccardo Burigana, Silvia Scatena en Jared Wicks. 

 

 Van onschatbare waarde voor dit proefschrift waren natuurlijk de bewakers van al dat 

papier: de archivarissen. Ik denk vooral aan Mevr. Miqol Tancini  van het Istituto per le 

scienze religiose te Bologna en Mevr. Lydia Salviucci (archieven van de PUG, Rome). Ook 

Dhr. Eddy Louchez van het Centre Lumen Gentium, Dhr. Gerrit vandenbosch van het 

aartsbisschoppelijk archief te Mechelen ben ik veel dank verschuldigd. Tenslotte noem ik 

graag Mevr. Caroline Honnoré van de bisdomsarchieven te Doornik en kan. Meynen van het 

Naamse bisdomsarchief. Ook een warm 'dankjewel' richt ik tot prof. em. Jan Grootaers voor 

zijn nooit aflatende interesse in mijn werk en Rita Corstjens voor haar hulp bij het op punt 

zetten van het manuscript. 

 

 Erg veel dank gaat natuurlijk uit naar de twee promotoren van deze studie. Mijn 

officieuze promotor, Leo Declerck, wil ik hartelijk danken voor het delen van zijn kennis van 

alles wat ook maar enigszins met Vaticanum II te maken heeft, maar net zo goed voor zijn 

gastvrijheid en de bereidheid mijn manuscript te voorzien van kritische bemerkingen. 
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VI 

Evenveel dank voor mijn officiële promotor, professor Lamberigts, wiens kritische 

begeleiding alsook het vertrouwen en de vrijheid waarin hij me liet werken ik oprecht 

waardeer. Dank! 

 

 Tenslotte dank ik mijn vele goede vrienden en vooral ook mijn ouders, zonder wie 

mijn studies in de theologie nooit mogelijk zouden geweest zijn. Dit proefschrift draag ik van 

harte op aan mijn lieve echtgenote, Veerle. Ik ben haar heel dankbaar omdat ze altijd naast me 

stond en blijft staan –met intussen een waakzaam oog gericht op ons zoontje, Miro–, omdat ze 

me steunt in de keuzes die ik maak en om oneindig veel meer dingen. Ook hier is een 

opsomming wellicht onbegonnen werk, dat maar zou leiden tot alweer een stapeltje ... papier.
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1. ACHTERGROND EN OORSPRONKELIJK OPZET 

 

Aan het begin van een wetenschappelijke studie zoals deze is het billijk en nuttig de vele 

keuzes die werden gemaakt in de loop van het onderzoek toe te lichten. Zaken als de keuze en 

afbakening van het onderwerp, de structuur en het opzet van de studie en dergelijke meer 

horen hier de revue te passeren. 

Om het opzet en de basisvraagstelling van deze dissertatie te kaderen beginnen we 

maar meteen met een toegeving: voorliggend werk is slechts een fractie van wat 

oorspronkelijk gepland was. Een eerste hoofdstuk uitgegroeid tot een dissertatie. Dit gezegd 

zijnde is enige verklaring niet misplaatst. Immers, in oorsprong hadden we onze dissertatie 

omschreven als een "historisch-kritisch bronnenonderzoek naar de bijdrage van de Belgische 

bisschoppen en theologen aan het totstandkomen van de conciliaire constitutie Dei Verbum". 

Met andere woorden, een studie naar de Belgische bijdrage aan de redactie van Dei Verbum, 

te beginnen met de conciliaire voorbereidingsperiode in de zomer van 1960 en doorlopend tot 

de uiteindelijke promulgatie van de concilietekst in november 1965. De titel van dit werk 

verraadt het al: die doelstelling werd niet gehaald. Onze theologiehistorische studie beperkt 

zich tot de conciliaire voorbereidingsperiode en behoudens een excursus bij de conclusies aan 

het einde van ons doctoraat zullen we de eigenlijke conciliezittingen ongemoeid laten. 

De verklaring voor dit alles is even legitiem als eenvoudig. In de heuristiekfase van 

het onderzoek bleek het bronnenmateriaal (alleen al in de Belgische archieven) dat de 

Belgische activiteiten rond Dei Verbum documenteert al spoedig overvloedig. Zo overvloedig 

zelfs dat één doctoraatsproefschrift onmogelijk recht zou kunnen doen aan de voorhandene 

bronnen. Liever dan een oppervlakkig overzicht daarvan te presenteren, opteerden we 

tenslotte voor een dieper gravende studie waarin enkele theologische problemen ten gronde 

worden gevolgd en bestudeerd. Aansluitend daarbij speelde ook dit: dankzij een research 

grant van de John Carroll University (Cleveland, OH, USA) werd ons de gelegenheid 

geboden tot meerdere lange studieverblijven in het Archivio segreto Vaticano, in de archieven 

van de Pontificia Universitas Gregoriana te Rome, én in de archiefcollectie van het Istituto 

per le scienze religiose te Bologna. Vooral de collecties aan archivalia van de twee 

eerstgenoemde instanties werden tot op heden slechts partiëel benut in de historiografie van 
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Vaticanum II. En na lezing ... en herlezing deed de overvloed aan onbekend materiaal 

(dagboeken, schema's, nota's, verslagen, correspondentie ...) ons met andere ogen kijken naar 

de chronologische structuur, de theologie, en algemene sfeer van de conciliaire 

voorbereidingsperiode, alsook de bestaande historiografische appreciatie ervan. 

 

Hoewel ons oorspronkelijk opzet was uit te gaan van het chronologisch framework 

voorzien door de standaardstudie over Dei Verbum van prof. dr. Burigana (en anderen2), bleek 

dit niet langer haalbaar. Althans niet voor de voorbereidende periode van Vaticanum II. 

Immers, net hier nopen de bronnen tot een herziening van de voorhandene tijdsindeling. 

Vooral de studie van archivalia uit voorheen onbenutte fondsen dwong ons hiertoe, en zo tot 

de fasering die uiteindelijk het structurele kader van deze studie is geworden. Kortweg: bij 

nader inzien loopt de ontwikkeling van de tekst vanaf het allervroegste schema 

compendiosum tot aan het uiteindelijke schema De fontibus met zijn vijfledige structuur  – 

een structuur die het conciliaire debat zal blijven bepalen en daarom alleen al van belang is – 

anders en meer complex dan de bestaande literatuur verhaalt. Hierover later meer. Voorlopig 

volstaat het te zeggen dat dit leidde tot een drastische inperking van ons onderzoeksveld, en 

tegelijkertijd een verbreding ervan. 

De inperking is van chronologische aard (niet langer de hele conciliaire periode), de 

verbreding heeft te maken met ons studieobject: de 'Belgen en hun bijdrage'. Om iets zinvols 

over de Belgische activiteiten in deze periode en over dit onderwerp te zeggen, bleek het 

onontbeerlijk ook de bredere context in ons relaas te betrekken.  Aangezien die context in de 

eerste plaats gevormd wordt door de subcommissie De fontibus revelationis en het reilen en 

zeilen hiervan, is een grondige en kritische bronnenstudie naar het geheel van haar activiteiten  

– en dus van de redactiegeschiedenis van het gelijknamige schema – op zijn plaats. Pas 

binnen deze context kunnen we de Belgische bijdrage ten volle begrijpen. 

 

                                                
2 R. BURIGANA, La Bibbia nel Concilio. La redazione della costituzione 'Dei Verbum' del Vaticano II (TRSR. 
Nuova Serie, 21), Bologna, 1998. Om verder een idee te krijgen van de gebrekkige informatie omtrent de 
genealogie van het voorbereidende schema De fontibus bekijke men ook de chronologieën aangeboden in het 
overzichtswerk over de redactie van De fontibus van F. GIL HELLÍN, Concilii Vaticani II Synopsis in ordinem 
redigens schemata cum relationibus necnon patrum orationes atque animadversiones. Constitutio dogmatica de 
divina Revelatione Dei Verbum, Vaticaanstad, 1993, pp. XXVII-XXIX; en van H. SAUER, Erfahrung und Glaube. 
Die Begründung des pastoralen Prinzips durch die Offenbarungskonstitution des II. Vatikanischen Konzils 
(Würzburger Studien zur Fundamentaltheologie, 12), Frankfurt am Main – Berlijn – Bern – New York – Parijs – 
Wenen, 1993, pp. 91-92. 
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2. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOBJECT 

 

Het bovenstaande heeft meerdere repercussies. Bijvoorbeeld: een problematisering van de 

gangbare historiografische appreciatie van het schema De fontibus. Het 'Grundanliegen' van 

onze studie heeft daarmee alles te maken. Een korte schets van de algemene teneur in de 

historiografie wanneer het schema ter sprake komt kan dit illustreren: het laat weinig twijfel 

dat het schema De fontibus revelationis staat geboekstaafd als één van de opmerkelijke 

punten in de geschiedenis van Vaticanum II. Men kan zonder overdrijving stellen dat de 

afwijzing van het schema in het conciliaire openingsdebat (weliswaar na een conciliaire 

rodageperiode met de discussie over het Liturgieschema3) algemeen wordt beschouwd als een 

ijkpunt, een symbooldossier dat getuigt van de losmaking van het concilie uit de Romeinse 

curiale sfeer – of minstens uit de greep van de congregatie van het H. Officie, waarmee de 

voorbereidende theologische commissie en haar subcommissies al te vaak vereenzelvigd 

worden. Volgend citaat van historicus Étienne Fouilloux getuigt hiervan: 

 

"Ce qui devait arriver survient … Le 20 novembre 1962, après un rude échange d'arguments 

contradictoires, l'assemblée vote l'arrêt du débat sur le De fontibus, premier schéma de la Commission 

Ottaviani à passer en  discussion, et son renvoi pour refonte à une Commission mixte entre la 

Doctrinale et le Secrétariat pour l'unité. […] Aucun document de la Commission Ottaviani ne trouvera 

ensuite grâce aux yeux de l'assemblée. Toute la préparation doctrinale du concile est par terre."4  
 

Vanaf dag één van de conciliaire bespreking kreeg het schema de wind van voren. De 

voorstelling en verdediging ervan door de voorzitters van respectievelijk de voorbereidende 

Theologische Commissie (Ottaviani) en de subcommissie De fontibus (Garofalo) hadden 

nauwelijks impact op de daaropvolgende debatten. Tenzij dan in negatieve zin: als olie op het 

vuur ... Het vermocht niets, ook al haalden beiden meerdere argumenten aan zoals: de 

subcommissie had meerdere theologische strekkingen in zich verenigd, en: zij was voldoende 

internationaal van samenstelling, zij had oprecht gepoogd een evenwichtige tekst op te stellen, 

                                                
3 Zie de bespreking van dit debat door M. LAMBERIGTS, The Liturgy Debate, in G. ALBERIGO – J.A. 
KOMONCHAK (ed.), The History of Vatican. Vol. II: The Formation of the Council's Identity, First Period and 
Intersession. October 1962-September 1963, Leuven – Maryknoll NY, 1997, pp. 106-166 
4 É. FOUILLOUX, Une église en quête de liberté. La pensée catholique française entre modernisme et Vatican II 
(Anthropologiques, 4), Parijs, p. 309. 
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had nagestreefd om niet één bepaalde theologische school te representeren, had ernaar 

gestreefd een heldere taal te gebruiken, etc.5. 

Aan de spreekwoordelijke overzijde werd het document beladen met alle zonden 

Israëls. Het zou te eenzijdig te zijn, te Romeins, ... te curiaal ook. Verder werd gestrooid met 

adjectieven als te veroordelend, te neoscholastiek, etc. Verdedigers van de tekst werden al 

snel van het label 'intransigent' voorzien, tekenend voor de eerste zittijd van het Concilie. De 

discussie is bekend en om snel een idee te krijgen van de strakke tegenstelling die zich 

vormde loont het bijvoorbeeld Xavier Rynne's overzicht te lezen6.  

Naast de kritieken uit de eerste sessie leggen we nu een ander gegeven: de appreciatie 

die de conciliegeschiedschrijving – doorgaans enige tijd na het concilie – van het schema 

heeft. Deze is even negatief als het oordeel van de concilievaders uit de eerste zittijd. Het is 

meer dan opvallend dat historici het in grote lijnen roerend eens zijn met de conciliaire 

meerderheid. Het heeft er zelfs alles van weg dat zij het conciliaire 'njet' overnemen, en in hun 

beschrijving van het schema verschijnen dan ook steevast de reeds aangehaalde epitheta7. Dit 

                                                
5 Zie bijvoorbeeld AS I/3, pp. 27-32, vnl. p. 27: "notandum est Concilium loqui concinnate, lucide, breviter et 
non ad modum praedicationis, non ad modum litterae pastoralis alicuius episcopi, nec etiam ad modum 
litterarum encyclicarum Summi Pontificis." [...] "facta est observatio, non haberi afflatum novae theologiae in 
hoc schemate. Sed afflatum locutionis conciliaris debet esse afflatum saeculorum, non alicuius scholae, quae 
hodie est et cras fortasse in clibanum mittitur" [...] "Spero fore ut, pro vestro ingenio et pro vestra doctrina, 
debitam considerationem habeatis laboris quem per duos annos exc.mi episcopi fecerunt, quibus adstiterunt 
theologi et exegetae ex universo orbe diversarum scholarum." Hoewel deze woorden makkelijk worden opgevat 
als een eerder nerveuze reactie op groeiende tegenkanting 'en coulisse' nét vóór de opening van het concilie, 
zullen wij later aantonen dat Ottaviani's relaas weinig meer is dan een herhaling van diens introductiewoorden 
voor de Centrale voorbereidende Commissie begin november 1961, toen van tegenkanting nog geen sprake was. 
6 Men dient daarbij in het achterhoofd te houden dat Francis X. Murphy – de auteur achter het pseudonym Rynne 
– allerminst onpartijdig was. Zie X. RYNNE, Letters From Vatican City, New York, 1963, p. 140 vv. Rynne's 
verslag opent als volgt: "From the very first the opposite sides in the Church were locked in heated debate, for 
this was one of the most important issues before the Council – basic, in a sense, to all else. Recent years have 
witnessed a swing by many Catholic theologians away from the view largely favored since the Council of Trent 
that the Bible and tradition are two separate, virtually independent sources of divine revelation." 
7 Om een idee te geven van de oordelen, excerpten uit enkele studies sinds de jaren 1960 tot heden: 
- H. HOPING, Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, in P. 
HÜNERMANN – B.J. HILBERATH, Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3, 
Freiburg – Bazel – Wenen, 2005, pp. 695-735, p. 720-721: "Das Schema De fontibus Revelationis, das 
insgesamt von einer 'antimodernistischen Geistesart' geprägt ist" [...] "Das Offenbarungsschema ist von einem 
Begriff der Offenbarung bestimmt, den man als 'instruktionstheoretisch' bezeichnet hat: Offenbarung wird als 
Mitteilung (instructio) übernaturlicher Glaubenswahrheiten verstanden." 
- B. VAWTER, Biblical Inspiration (Theological Resources), Londen, 1972, pp. 143-144: "... the commission that 
prepared it, composed as that was almost exclusively of curial employees and of those who could be presumed to 
share their outlook on the Church and its orthodoxy. Phrased in the language of textbook scholasticism, it was 
negative, defensive, anathematizing, having little to say that needed saying anything anew and regarding with 
unconcealed suspicion most of the serious study that had been devoted to those subjects with which it professed 
to be concerned." 
- T.R. CURTIN, Historical Criticism and the Theological Interpretation of Scripture. The Catholic Discussion of 
a Biblical Hermeneutic: 1958-1983, Rome, 1987, p. 46: "The schema De fontibus revelationis took a negative 
stance towards modern exegetical methods and the study of literary forms. It ignored recent progress in biblical 
criticism and returned to earlier positions." 
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wekt argwaan ... Te meer aangezien het schema De fontibus revelationis bepalend is voor de 

redactiegeschiedenis van de constitutie Dei Verbum. Deze tekst zal immers de basis zijn en 

blijven voor de debatten tussen 1962 en 1965. Men vraagt zich dus spontaan af waarop de 

geschiedschrijving háár oordeel over het schema De fontibus grondvest. 

 

... op een kritische studie van de redactionele arbeid van een subcommissie die twee 

jaren lang aan dit document werkte? Worden de commissie en haar vruchten beoordeeld op en 

afgemeten aan haar eigen intenties? Wat waren overigens de intenties van de subcommissie 

De fontibus? Waren zij metterdaad defensief, eenzijdig, neo-scholastiek, Romeins, etc? Wie 

zetelde er dan in deze commissie? In welke mate bepaalt haar samenstelling haar zogenaamd 

intransigente stellingnames8? Welk type theologisch discours, welke taal streefde men na in 

het redigeren van het schema en waarom? Welke theologische methode onderschraagt dit 

alles?  

Naast dit cluster dienen ook andere vragen zich aan: Wegen andere oordeelsgronden 

dan zuiver historiografische door? Weegt men niet veeleer de merites van de subcommissie 

onkritisch af tegen het oordeel, het njet, van de concilievaders zelf? We formuleren het 

anders: Baseert men zijn lezing en interpretatie van de tekst – evenals het aanverwante 

historiografisch oordeel – niet eenvoudigweg op de a posteriori veroordeling van de 

conciliaire meerderheid? Een meerderheid waarvan de leden vaak een beperkt zicht hadden 

op de preconciliaire subcommissiedebatten en de invloed ondergingen van progressief-

                                                                                                                                                   
- B.D. DUPUY, Historique de la Constitution, in DUPUY (ed.), Vatican II. La Révélation divine (Unam Sanctam, 
70a), Parijs, 1968, pp. 61-117: "Le schéma sur les sources de la révélation fut préparé sans tenir compte des 
oppositions, ou même des questions que pourraient soulever à son sujet les autres organismes intéressés par la 
question de la Révélation et de la Tradition (Commissions conciliaires, Secrétariat pour l'unité, Institut biblique, 
Facultés de théologie, etc.)." 
- BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 444: "Nella formazione di un'opposizione al De fontibus e al progetto 
dogmatica a esso sotteso apparve chiara l'esistenza di una pluralità di opzioni e al tempo stesso l'impossibilità di 
accetare l'identificazione di una scuola teologica con il pensiero della chiesa universale." 
- SAUER, Erfahrung und Glaube, p. 23: "Im Gesamtkonzept schlägt sich ein deutlicher Positivismus nieder, der 
sich weniger an Begründungszusammenhängen, sondern vielmehr an einer juridischen eindeutigen Statuierung 
van Faktizitäten, als Legitimationsgrundlage interessiert zeigt. So fällt sowohl die Frage nach der Offenbarung 
als solcher aus, als auch die Frage nach der geschichtlichen Herkunft." 
- G. RUGGIERI, The First Doctrinal Clash, in ALBERIGO – KOMONCHAK (ed.), The History, II, pp. 233-266, p. 
233: "especially the week which was devoted to discussion of the schema on the sources of revelation, 
represented a turning point that was decisive for the future of the Council and therefore for the future of the 
Catholic Church itself: the turn from the Church of Pius XII, which was still essentially hostile to modernity and 
in this respect the heir to the nineteenth century restoration, to a Church that is a friend to all human beings, even 
children of modern society, its culture, its history." 
8 Om slechts één voorbeeld te noemen, zie de bemerkingen van P. GRELOT, La Constitution sur la révélation. I. 
La préparation d'un schéma conciliaire, in Études 324 (1966) 99-113, p. 100: "Dès que la composition de cette 
commission avait été connue, on avait pu faire deux remarques: 1) la majorité de ses membres et de ses 
consulteurs avait une attitude théologique résolument conservatrice; 2) les biblistes de métier y siégaient en 
nombre très restreint, si bien qu'ils n'auraient guère la possibilité d'y faire entendre leur voix." 
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theologische lobbygroepen aan het begin van het concilie. Kortweg, leest men het schema De 

fontibus revelationis niet eenzijdig vanuit haar intraconciliaire receptie- eerder dan vanuit haar 

preconciliaire redactiegeschiedenis? 

 

Bovenstaande vragen bewijzen het belang en de noodzaak van een kritische leessleutel 

voor het schema De fontibus en vormen het punctum saliens van ons eigenlijke onderzoek. 

Deze serie vragen vindt echter alleen een antwoord doorheen en op grond van een 

bronnenkritische reconstructie van de gehele redactiegeschiedenis van De fontibus. In deze 

geldt net als voor alle conciliedocumenten de vuistregel die Gregory Baum vooropstelde9: 

alleen op grond van een grondige kennis van haar redactiegeschiedenis kan een genuanceerde 

lezing van een tekst worden doorgevoerd. Dergelijke reconstructie dient overigens aan te 

zetten met een zekere welwillendheid ten aanzien van àlle daarin betrokken partijen. 

Dit is precies wat we willen doen: Op grond van de beschikbare bronnen in binnen- en 

buitenlandse archieven; op grond van conciliedagboeken en -verslagen; briefwisseling en 

publicaties; en tenslotte op grond van de rijke literatuur omtrent deze periode trachten wij de 

wordingsgeschiedenis van het schema over de openbaringsbronnen kritisch te reconstrueren. 

Meerdere passages in deze studie berusten hoofdzakelijk op archivalia, vaak omdat de 

bestaande historiografie daarover slechts zeer weinig te melden heeft.  

Indien mogelijk geven we meerdere bewijsplaatsen voor eenzelfde bewering, feit of 

gebeurtenis, teneinde een evenwichtig relaas op te bouwen. Na enig beraad hebben we 

besloten alle literatuur behalve de dagboeken – dus primaire zowel als secundaire –in één 

gezamenlijke lijst te plaatsen. Dit om onduidelijkheden in de opdeling te vermijden. 

Afhankelijk van de context namelijk fungeren sommige publicaties hier als secundaire en 

elders weer als primaire bron. Hoewel dit dus variabel is kan men in wat volgt publicaties als 

secundair beschouwen op het ogenblik dat zijn dienen ter illustratie, ondersteuning, 

falsificatie of corroboratie, maar is niet essentieel voor de opbouw of reconstructie van het 

historisch relaas. Daarenboven nemen we de vrijheid niet alles wat ooit geschreven werd 

aangaande de geschiedenis van Dei Verbum te benutten of vermelden in deze studie. 

                                                
9 G. BAUM, Vatican II's Constitution on Revelation. History and Interpretation, in Theological Studies 28 (1967) 
51-75, p. 51: "A conciliar document must be interpreted in the light of its historical development at the Council. 
The real meaning of a document becomes clear only when we compare it with the preceding drafts and study the 
conciliar discussion which produced this development. Only if one knows that certain sentences or phrases were 
accepted into the final text after a long discussion at the Council, can one assess the weight to be given to them. 
It is equally important to know what sentences or words have been deleted from the drafts after the various 
conciliar debates. Normally an argument from silence is not worth much. However, if one learns that the silence 
on an important point came about through the deletion of a significant passage, then the silence acquires a real 
message." 
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Publicaties waarvan de vermelding niet wezenlijk bijdraagt tot onze studie vermelden wij 

niet, ook niet in de voorafgaande bibliografische lijst. De bibliografische lijst komt dan ook 

overeen met de in de voetnoten benutte literatuur. 

 

 Last but not least: een woordje wat onze aandacht voor de Belgische bijdrage aan deze 

geschiedenis betreft. Ook deze bepaalt mee onze blik op de gebeurtenissen, ook al werd 

afgeweken van het oorspronkelijke project. Immers, zoals boven gezegd: Om de Belgische 

bijdrage aan de voorbereidingsperiode van dit schema te begrijpen, is een breed uitwaaierende 

reconstructie noodzakelijk. Ondanks het feit dat onze studie chronologisch gelimiteerd (enkel 

1960-1962), doch objectmatig verbreed werd (niet enkel de Belgen), verscherpt de focus 

vanzelfsprekend waar landgenoten zich in het verhaal mengen. Zij doen dit overigens met 

regelmaat en niet zonder enige invloed. Deze studie schrijft zich daarmee uitdrukkelijk in in 

een traditie van onderzoekspublicaties verbonden aan het Leuvense Centrum voor 

Conciliestudie en het Centre Lumen Gentium. Twee onderzoekscentra waar de Belgische 

bijdrage aan Vaticanum II sinds meer dan dertig jaar onderwerp vormt van studie10. Dankzij 

vele van deze publicaties is het feit dat meerdere Belgen in de Doctrinele Commissie van 

Vaticanum II zetelden stilaan deel gaan uitmaken van de algemene kennis. Welnu, ook in de 

                                                
10 Om slechts enkele recente voorbeelden te geven, zie J. GROOTAERS, Belgi ed Olandesi al Concilio Vaticano II, 
in L. VACCARO (ed.), Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo (Europa ricerche, 6), vol. 2, Milan, 
2000, pp. 591-623; M. LAMBERIGTS, Research into the Second Vatican Council in the Low Countries. A Survey, 
in Annuarium Historiae Conciliorum 32 (2000) 387-404; A. NJOKU – M. LAMBERIGTS, Vatican II. The Vota of 
the Anglophone West African Bishops Concerning the Sacred Liturgy, in Questions Liturgiques 81 (2000) 89-
121; M. LAMBERIGTS, Der Forschungsschwerpunkt 'Vaticanum II' an der Theologischen Fakultät der 
Katholischen Universität Löwen, in P. PFISTER (ed.), Julius Kardinal Döpfner und das Zweite Vatikanische 
Konzil (Schriften des Archivs des Erzbistums München und Freising, 4), Regensburg, 2002, pp. 74-83; J. 
GROOTAERS, De plain-pied au concile. Albert Prignon, acteur et témoin à Vatican II, in RTL 33 (2002) 371-397; 
L. DECLERCK, De rol van de Squadra Belga op Vaticanum II, in Collationes 32 (2002) 341-372; M. 
LAMBERIGTS, Het Concilie Vaticanum II (1962-1965), in Collationes 33 (2003) 115-186; K. SCHELKENS, Une 
recherche critique concernant la soi-disante squadra belga, in Oecumenica Civitas 3 (2003) 233-238; L. 
DECLERCK – A. HAQUIN (eds.), Mgr. Albert Prignon, recteur du Pontificio Collegio Belga. Journal Conciliaire 
de la 4ème session. Préface de Mgr. A JOUSTEN. Introduction par C. TROISFONTAINES (Cahiers de la RTL, 35), 
Louvain-la-Neuve, 2003; M. LAMBERIGTS – L. DECLERCK, Le texte de Hasselt. Une étappe méconnue de 
l'histoire du De Matrimonio (Schema XIII), in ETL 80 (2004) 485-505; M. LAMBERIGTS, Mgr. Dondeyne's 
opvattingen over de godsdienstvrijheid. Hun relevantie voor de 21ste eeuw, in B. RAYMAEKERS – G. VAN RIEL 
(eds.), Hoe dichtbij is de toekomst? (Lessen voor de 21ste eeuw, 11), Leuven, 2005, pp. 83-112. 
 Veel meer literatuurreferenties, een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis en functie van het 
Leuvense Centrum en een descriptie van de aanwezige fondsen vindt men in K. SCHELKENS, The Centre for the 
Study of the Second Vatican Council in Leuven. Historical Developments and List of Archives, in ETL 82 (2006) 
129-153, en het eerdere M. SABBE, Les Archives de Vatican II à Louvain à la Katholieke Universiteit Leuven, in 
J. GROOTAERS – C. SOETENS (ed.), Sources locales de Vatican II. Symposium Leuven – Louvain-la-Neuve 23-25-
X-1989 (Instrumenta Theologica, 8), Leuven, 1990, pp. 39-45; aangevuld door L. GEVERS, Vaticanum II en de 
Lage Landen. Bronnen en historiografie, in Trajecta 1 (1992) 187-205. 
 Voor het Centre Lumen Gentium (CLG), zie T.P. OSBORNE, Un fond d'archives sur Vatican II à la 
Faculté de théologie, in RTL 15 (1984) 139-141. Een – weliswaar gedateerd – overzicht van de fondsen 
aanwezig in het Centre vindt men in C. SOETENS, Les Archives Vatican II à Louvain-la-Neuve, in GROOTAERS – 
SOETENS (ed.), Sources locales de Vatican II, pp. 33-37. 
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beperktere kring van de voorbereidende Theologische Commissie, en nog strikter: binnen de 

subcommissie De fontibus geven zij present, en betonen ze zich niet minder actiebereid dan 

elders. Door hun activiteiten kritisch te onderzoeken dragen wij graag ons steentje bij. 

 

 

3. OPBOUW VAN DE DISSERTATIE 

 

Object, vraagstelling en het gebruik van de bronnen kwamen reeds voldoende ter sprake. 

Presenteren we tenslotte de eigenlijke opbouw van onze studie. In een inleidend hoofdstuk 

bestuderen we de Belgische concilievota voor zover zij raakpunten vertonen met de 

openbaringsproblematiek zoals deze voorkomt in de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze 

vota vormen het eerste concrete punt waarop de Belgen een bijdrage aan de preconciliaire 

openbaringsdebatten kunnen leveren. In deze documenten passeren doctrinele onderwerpen 

als de verhouding tussen Schrift en Traditie, en het leerstellige drieluik van schriftinspiratie, 

goddelijk auteurschap van de Schrift en onfeilbaarheid van de Schrift11 de revue. Maar 

evenzeer vraagstellingen rond de acceptatie van historisch-kritisch onderzoek in de katholieke 

bijbelexegese, de historische waarde van bijbelteksten, etc. krijgen de nodige aandacht. Dit 

alles plaatsen we vervolgens binnen de internationale theologische context, teneinde een 

kader op te hangen waarbinnen men de redactiegeschiedenis van het schema De fontibus kan 

plaatsen. Meerdere namen en publicaties die in deze achtergrondschets voorkomen zullen 

trouwens opnieuw op het toneel verschijnen doorheen de redactiegeschiedenis van het 

schema. Een bespreking van modernisme en nouvelle théologie is daarbij onontbeerlijk, 

gegeven de constante referenties aan deze controverses in de latere geschiedenis. 

 Wat de vota betreft beperken we ons dus tot de Belgische vota. Dit om een dubbele 

reden. Ten eerste zou een totaaloverzicht van de vota ons veel te ver leiden en zou een 

grondige analyse van enkele duizenden documenten een doctoraat op zich eisen. Ten tweede, 

de vota als zodanig zullen naderhand slechts van beperkt belang blijken op onze 

redactiegeschiedenis. De presentatie van de Belgische vota dient vooral als illustratie van wat 

en hoe er aan openbaringstheologisch denken in de Belgische kerkprovincie bestond aan de 

vooravond van het concilie. Voor zover andere vota relevant zijn halen we ze in de loop van 

de verdere uiteenzetting aan. 
                                                
11 In het verdere verloop van deze studie wordt het frequent voorkomende Latijnse 'inerrantia' door ons vertaald 
als 'onfeilbaarheid'. Hiermee doelen we steevast op de doctrine die de Schrift omschrijft als 'foutloos', als 'vrij 
van dwaling', en deze terminologie heeft dus geen verband met de ecclesiologische problematiek van de 
onfeilbaarheid zoals deze in de katholieke theologie voorkomt. 
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 Na de uiteenzetting over de vota schetsen we in het tweede hoofdstuk een brede 

aanvangsfase waarin op meerdere vlakken de voorbereidingen worden getroffen voor het 

latere werk in de subcommissies. Te beginnen met de selectieprocedure die in de zomer van 

1960 leidt tot een eerste lijst leden en consultoren voor de voorbereidende Theologische 

Commissie. De ontstaansgeschiedenis van de Theologische Commissie is in de bestaande 

literatuur onderbelicht en -gedocumenteerd, doch een studie van haar procedure doet ons 

vatten hoe en waarom welke namen (ook welke Belgische namen) hun plaats vonden in de 

commissie. 

 Binnen de schoot van de net opgerichte commissie bekijkt het derde hoofdstuk in 

detail het ontstaan van de eerste tekstredacties voor een openbaringsschema. Vervolgens 

peilen we de reacties van de commissieleden op deze documenten. Reacties die ontstaan in 

voorbereiding op de eerste plenaire vergadering van de Theologische Commissie in oktober 

1960. De debatten in dit plenum behandelen we eveneens, aangezien men precies daar besluit 

tot de oprichting van een reeks subcommissies, waaronder de subcommissie De fontibus. 

 Vanaf dit punt spitst ons relaas zich toe op de arbeid van deze subcommissie. 

Hoofdstukken IV en V behandelen zowel het theologische debat dat zich in de besloten kring 

van de subcommissie afspeelt als de evolutie in haar ledenaantal, en de wijze waarop zij zich 

verhoudt tot externe organen (andere subcommissies, het secretariaat voor de eenheid van de 

christenen, etc.). Het openbaringsdebat dat uitmondt in het schema De fontibus verloopt in 

twee opeenvolgende fases, die elk een afzonderlijk hoofdstuk opslorpen. Het vierde hoofdstuk 

toont de ontwikkeling van het bovenvermelde schema compendiosum tot een drieledige 

Constitutio De fontibus, eind januari 1961. De debatten die hiertoe leiden betreffen 

hoofdzakelijk exegetische kwesties als de historiciteitsvraag, het belang van genrekritiek, de 

katholieke inspiratieleer ... In een excursus over de controverse tussen het Lateranum en het 

Biblicum in deze periode schetsen wij de achtergrond bij het commissiewerk. Verder is er 

aandacht voor de uitbreiding van de subcommissie en voor de voorbereidingen van de tweede 

plenaire vergadering in februari 1961 en de aldaar gevoerde debatten. Ook de kwestie van de 

interne ordening van het materiaal van de Theologische Commissie blijft het agenda van de 

subcommissie De fontibus bepalen en komt ter sprake.  

 Een tweede fase traceert de uitbreiding van de januariconstitutie tot een vierledig 

schema (en later vijfledig), dat nog in weinig overeenkomt met de hoofdstukken die in 

februari 1961 aan de plenaire vergadering werden voorgelegd. Verschillende 

subcommissievergaderingen volgen elkaar snel op, waarin men eerdere teksten omwerkt naar 

een nieuwe structuur toe. Struikelblokken zoals de verhouding tussen Schrift en Traditie 
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worden grondig bediscussieerd. Ook de naweeën van bovenvermelde Romeinse controverse 

komen aan bod, evenals de wijze waarop de Theologische Commissie zich verhoudt tot het 

secretariaat voor de christelijke eenheid. In dit laatste immers gaat men zich met groeiende 

intensiteit met de openbaringsproblematiek bezighouden. Tegen de zomer van 1961 

circuleren in de subcommissie De fontibus dan eerste voorstellen voor een vijfde hoofdstuk: 

over de lezing van de schrift in de Kerk. Na een laatste redactieronde ligt uiteindelijk op 23 

juni 1961 een nieuw schema voor. 

 In het zesde, afsluitende hoofdstuk presenteren we de receptie van al dit werk. 

Allereerst wordt het schema bediscussieerd tijdens de derde plenaire commissievergadering in 

september 1961, waarna het quasi onveranderd zal passeren naar de voorbereidende centrale 

Commissie. Daar geniet het schema een eerder koude ontvangst. De kritieken zijn legio. 

Echter, we zullen aantonen dat deze slechts in beperkte mate geïntegreerd worden in de finale 

tekstrevisie. Tussen de tekst van de subcommissie en degene die wordt voorgelegd aan de 

concilievaders in 1962 ligt maar weinig verschil.  

 Niettemin behandelen we de receptie van, het debat over, en de kritieken op de 

Constitutio De fontibus revelationis in de Centrale commissie. De klemtoon ligt daarbij op de 

bemerkingen van kardinaal Bea van het SCUF. Immers, dit betekent het keerpunt voor het 

openbaringsschema, dat meer en meer overladen raakt met negatieve connotaties. De reacties 

op de tekst aan de vooravond van het concilie nemen we dan ook op in een afsluitend 

overzicht. Aan het eind van dit alles volgen dan enkele conclusies, zowel over de 

subcommissie De fontibus, haar structuur, samenstelling en redactiewerk, als over de bijdrage 

van de Belgen in dit gremium. Tenslotte voegen we bij dit geheel een afgescheiden katern met 

enkele bijlagen. Hierin treft men de opeenvolgende tekstversies waarover sprake is in onze 

studie, en waarnaar meermaals verwezen zal worden. 



 

 

I. DE PRECONCILIAIRE VOTA EN HUN THEOLOGISCHE ACHTERGROND 

 

1. DE ANTEPREPARATOIRE VOTA 

 

a. Algemene introductie in de conciliaire voorbereidingstijd 

 

"10. Post recitationem epistulae ex parte Commissionis Antepraeparatoriae Concilii 

receptae, E. Decanus instanter petit ut singuli professores suas de rebus in Concilio 

propositiones notam faciant"12. Deze korte nota stamt uit het verslag van de gezamenlijke 

faculteitsraad van de Leuvense faculteiten Godgeleerdheid en Kerkelijk recht, gehouden op 9 

oktober 1959. Hoewel ogenschijnlijk onbetekenend, ligt hier een interessant startpunt voor 

onze studie over de voorbereidende fases van Vaticanum II. 

 Wanneer we aandachtiger kijken naar de nota van decaan Joseph Coppens13, wordt 

veel duidelijk. Om te beginnen is er sprake van een brief, een circulaire van kardinaal 

Domenico Tardini14 gericht aan de rectoren van de katholieke universiteiten.  Leuvens rector 

van Waeyenbergh15 deed weinig meer dan de brief – waarin de Antepreparatoire 

Conciliecommissie de rooms-katholieke kerkelijke faculteiten verzoekt hun wensen kenbaar 

te maken voor het komende Concilie16 – doorzenden aan de decaan van de Leuvense faculteit, 

Joseph Coppens. Deze circulaire, en niet in het minst haar specifieke terminologie 

(Commissio antepraeparatoria, vota, etc…), noopt – a fortiori voor wie weinig vertrouwd is 

met de geschiedenis van het Tweede Vaticaans concilie – tot een korte uitweiding over het 

                                                
12 CSVII: Acta Sacrae Facultatis Theologiae [ASFT], 1957-62, p. 44. 
13 Joseph Coppens (1896-1981), priester van het bisdom Gent, is professor in de exegese aan de Leuvense 
theologische faculteit en herhaaldelijk decaan van de faculteit. Zie G. THILS et al., In Memoriam Monseigneur J. 
Coppens, 1896-1981, in ETL 57 (1981) 227-340, en het eerdere L.J. SUENENS et al. (ed.), La carrière et l'oeuvre 
scientifique d'un maître louvaniste. Hommage – Hulde J. Coppens 1927-1967 (Analecta lovaniensia biblica et 
orientalia: Series IV, 49), Gembloux – Brussel – Parijs, 1969. 
14 Domenico Tardini (1888-1961), Italiaans kardinaal, sinds 1958 Vaticaans staatssecretaris en verantwoordelijke 
voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden. Tardini ondertekende deze circulaire als voorzitter van de 
antepreparatoire Commissie. Zie V. CARBONE, Il cardinale Tardini e la preparazione del Concilio Vaticano II, 
in RSCI 45 (1991) 42-88. Voor meer uitgebreide biografische data, zie G. NICOLINI, Il cardinale Domenico 
Tardini, Padova, 1980, pp. 306-315. 
15 Henri van Waeyenbergh (1891-1971), na studies aan het Grootseminarie te Mechelen en onderwijsopdrachten 
te Lier en Antwerpen wordt  van Waeyenbergh vice-rector van de Leuvense universiteit. Na het overlijden van 
rector Paulin Ladeuze in 1940, volgt hij deze op tot 1962. Zie J. COPPENS – A. DESCAMPS, Son Excellence Mgr. 
van Waeyenbergh. In Memoriam, in ETL 47 (1971) 553-560; A. DESCAMPS, In Memoriam H. van Waeyenbergh, 
Universitatis catholicae lovaniensis Rector magnificus 1891-1871, Leuven, 1971. 
16 CSVII: F.Coppens 277.141: Brief van D. Tardini aan H. van Waeyenbergh van 18 juli 1959, waarop in het 
handschrift van de rector: "Photocopie envoyée à toutes les facultés et conseils des commissions, mais surtout 
aux facultés ecclésiastiques pour étude. 23.08.59." 
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hoe, het waarom en het wanneer van de concilievoorbereidingen. Graag zetten wij onze studie 

daarom in met dergelijke algemene introductie. 

 

 Wanneer Johannes XXIII op 25 januari 1959 eerder onverwachts17 te kennen geeft een 

algemeen concilie voor de universele Kerk, een diocesane synode voor Rome en de 

voorbereiding van een nieuwe codex voor kerkelijk recht te verlangen18, begint ipsis verbis de 

aanloopperiode naar het Tweede Vaticaans Concilie: een voorbereidingsperiode die een 

kleine drie jaar later uitmondt in de concilieopening van 11 oktober 1962. Die voorafgaande 

jaren worden verdeeld in twee fases, waarvan men de eerste omschrijft als de 

'antepreparatoire fase'19, de tweede als preparatoire fase. Het eigenaardige neologisme dat fase 

één omschrijft gaat terug op Johannes XXIII en betekent: 'voorbereiding van de eigenlijke 

voorbereiding'. Voor de ruimere, algemene conciliegeschiedschrijving is de term – of 

precieser: – de fase zelf, niet zonder belang aangezien de Paus hiermee afwijkt van de traditie 

die met de onmiddellijk voorafgaande concilies in zwang was geraakt. Anders dan Trente of 

Vaticanum I bijvoorbeeld werd deze kerkvergadering níet geconvoqueerd rond een a priori en 

van bovenaf bepaalde agenda. De vroegere modus convocandi (i.e. een gegeven crisis binnen 

de Kerk wegens 'afwijkende' opvattingen, de nood aan herenigingen of hervormingen, 

waarover de verzamelde Kerk zich vervolgens gezaghebbend uitspreekt) kent een dubbele 

                                                
17 Ter nuancering: Aan de vooravond van de pauselijke toespraak had Johannes XXIII reeds kardinaal Ottaviani 
op de hoogte gebracht, zie G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, Rome – Bari, 2000, p. 126-127. 
Eveneens had hij reeds overleg gepleegd met kardinaal Tardini, G. ALBERIGO, Giovanni XXIII e il Vaticano II, in 
ID. (ed.), Papa Giovanni (Storia e società), Rome – Bari, 1987, pp. 211-243, zie pp. 211-212. 
 Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat reeds eerder Pius XI en Pius XII – zonder enig gevolg 
– initiatieven ondernamen ter voortzetting van het voortijdig afgebroken Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870). 
Reeds bij het project van Pius XII was Ottaviani betrokken. Zie hierover G. CAPRILE, Pio XI e la ripresa del 
concilio Vaticano, in La Civiltà Cattolica 117/3 (1966) 27-39; ID., Pio XII e un nuovo progetto di concilio 
ecumenico, in La Civiltà Cattolica 117/3 (1966) 209-227, en meer recent UGINET F.C., Les projets de concile 
général sous Pie XI et Pie XII, in Le Deuxième Concile (1959-1965), Rome, 1989, pp. 65-78. 
18 Een onderzoek naar de mogelijke motieven voor deze beslissingen, ligt buiten het bestek van deze studie. We 
verwijzen voor relevante literatuur echter graag naar G. ALBERIGO, The Announcement of the Council. From the 
Security of the Fortress to the Lure of the Quest, in History, I, 1-54; A. MELLONI, 'Questa festiva ricorrenza'. 
Prodromi e preparazione del discorso di annuncio del Vaticano II (24 gennaio 1959), in RSLR 28 (1992) 607-
643; G. ALBERIGO, L'ispirazione di un concilio ecumenico. Le esperienze del card. Roncalli, in Le deuxième 
Concile du Vatican (1959-1965), Rome, 1989, pp. 81-99. Voor de oorspronkelijke tekst van de toespraak in het 
Italiaans, Discorsi messaggi colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, vol. 1/6, Rome, 1960-1964, pp. 129-133. 
19 De door ons aangehouden indeling van de concilievoorbereidingen is gemeengoed in de historiografie van het 
Tweede Vaticaans Concilie, en gaat terug op de door V. Carbone uitgegeven Acta et Documenta. Men vindt haar 
dan ook zowel weerspiegeld in de studies van de zgn. Bolognese school onder leiding van Giuseppe Alberigo 
(Cfr. ALBERIGO – KOMONCHAK, The History of Vatican II) als in die van de 'Romeinse' school van auteurs als 
Agostino Marchetto (Cfr. verschillende studies in het verzamelwerk A. MARCHETTO, Chiesa e papato nella 
storia e nel diritto (Storia e attualità, 16), Vaticaanstad, 2002, en vooral diens recente Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Contrappunti per la sua storia (Storia e attualità, 17), Vaticaanstad, 2005). 
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verschuiving. Van een deductieve (voorgegeven agenda) naar een inductieve20, en van een 

hiërarchische (agenda vastgesteld van bovenaf) naar een subsidiaire. Johannes XXIII's eerste21 

institutionele beslissing met betrekking tot het concilie illustreert deze betekenisvolle 

verschuivingen. Op Pinksterdag 1959 richt de paus namelijk de 'Antepreparatoire Commissie' 

op22. Deze commissie, bestaande uit de secretarissen van de Romeinse curiecongregaties23, 

krijgt als gigantische taak het voorbereiden van de concilievoorbereidingen op de schouders. 

Dit betekent concreet: a. het verzamelen van de suggesties en vota van het wereldepiscopaat, 

de respectieve Romeinse congregaties, de katholieke faculteiten en religieuze congregaties 

met betrekking tot de agenda van het concilie24; b. de brede lijnen schetsen van te 

bediscussieren topics op grond van bovenvermelde vota; en c. organisatorische krijtlijnen 

trekken voor de groepen die zouden instaan voor de eigenlijke concilievoorbereiding. Deze 

laatste taak zal zij echter nooit volbrengen wegens tijdsgebrek. 

 

 Vanaf juli 1959 sijpelen de eerste reacties binnen op het commissiesecretariaat, 

oplopend tot een eindtotaal van 2161 reacties. Volgt een administratief huzarenstukje … De 

complete collectie wordt door de commissie gecatalogeerd en middels fichering opgedeeld in 

een reeks onderwerpen (bedoeld wordt: per votum worden per onderwerp fiches opgesteld 

met een korte weergave van de voorstellen, vragen, eisen …), welke men verzamelt in het 

zgn. Conspectus analyticus25. Dit immense overzicht wordt op zijn beurt basis voor een 

uiteindelijke synthese van werkelijk te bediscussieren onderwerpen – waaronder interpretatie 

van de Schrift, lekenapostolaat, ecclesiologie, openbaring, etc. Doch, ook deze lijst26 diende 

                                                
20 Een meer uitgebreide analyse van de katholieke conciliaire traditie voorafgaand aan Vaticanum II vindt men in 
E. FOUILLOUX, The Antepreparatory Phase. The Slow Emergence from Inertia (January, 1959 – October, 1962), 
in History, I, pp. 55-166, zie vnl. pp. 70-73. 
21 De oorspronkelijke aankondiging niet meegeteld. 
22 AD I/1, pp. 24-26, p. 25: "Ebbene eccoci, in data odierno, 17 maggio 1959, festa di Pentecoste al primo atto di 
questo straordinario impegno, cioè l'annuncio della Commissione Antipreparatoria [sic.] del grande 
avvenimento." 
23 Voor de samenstelling van deze commissie, zie ALBERIGO, The Announcement of the Council, pp. 1-54, zie 
pp. 44-49. 
24 In overeenstemming met C.I.C. 1917, die de mogelijke deelnemers aan een concilie opsomt. Zie P. GASPARRI 
(ed.), Codex iuris canonici Pii X Pontificis iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, 
1917, p. 57, can. 223: "Vocantur ad Concilium in eoque ius habent suffragii deliberativi: 1. S.R.E. Cardinales, 
etsi non episcopi; 2. Patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi residentiales, etiam nondum consecrati; 3. 
Abbates vel praelati nullius; 4. Abbas primas, abbates superiores Congregationum monasticarum, ac supremi 
moderatores religionum clericalium exemptarum, non autem religionum, nisi aliud convocationis decretum 
ferat." 
25 Deze treft men aan in AD I/1-2. De items die verband houden met de openbaringsproblematiek vindt men 
verspreid over AD I/1, pp. 3-34, onder de algemene hoofding 'Doctrinae capita'. 
26 Om een idee te krijgen van het scala aan onderwerpen in de finale synthese, kan men de indices ervan 
raadplegen in G. ALBERIGO, Passagi cruciali della fase antepreparatoria (1959-1960), in G. ALBERIGO – A. 
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beperkt te worden, waarna het gekatalyseerde eindresultaat van het commissiewerk tenslotte 

verschijnt onder de vorm van een lijst Quaestiones commissionibus praeparatoriis Concilii 

Oecumenici Vaticani II positae. Dit is, in een notendop, de structuur van de antepreparatoire 

fase. 

 Op de aansluitende preparatoire fase – met aanvang in de zomer van 1960 – gaan we 

later in. Voorlopig blijven we binnen de vroegste periode27, zij het niet vanuit het perspectief 

van de Romeinse administratie maar vanuit Leuven. Inmiddels is ook duidelijk dat het 

vroegste punt waarop een inhoudelijke bijdrage aan Vaticanum II of de voorbereiding ervan 

kan worden bestudeerd, de voorbereidingen van de vota betreft. In wat volgt verdiepen we 

ons daarom in de redactie van de Belgische vota voor Vaticanum II. Onze focus daarbij 

beperkt zich evenwel tot wat de problematiek van de christelijke openbaringsleer raakt. Keren 

we dus eerst terug naar bovengenoemde Leuvense faculteitsraad, teneinde het votum van de 

faculteit te bestuderen28. Vervolgens bekijken we ook de vota van het Belgische episcopaat, 

en enkele vota van religieuze oversten. Uit al deze vota zullen wij in een eerste beweging een 

scala aan passages distilleren die verband houden met de openbaringstheologie uit deze 

periode. Aangezien dit echter een grote variëteit aan thema's raakt, waarvan de samenhang 

niet altijd op het eerste zicht duidelijk is bieden we vervolgens een historische 

achtergrondschets over het openbaringsdebat in de eerste helft van de twintigste eeuw. In dit 

deel brengen we meteen de veelheid tot een synthese. 

 Onze beperking tot de Belgische vota op dit punt heeft te maken met onze 

'voorkeursoptie' voor de Belgische contributie aan het preconciliaire verloop. Zoals we reeds 

aanstipten in de inleiding zou het geheel van de vota ons te ver leiden. Voor een algemeen 

overzicht verwijzen we graag naar enkele bestaande analyses hetzij geordend naar 

geografische herkomst, hetzij thematisch gericht29. 

                                                                                                                                                   
MELLONI (ed.), Verso il Concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazione conciliare 
(Testi e ricerche di scienze religiose. Nuova serie, 11), Genova, 1993, pp. 28-29. 
27 Meer algemene informatie omtrent deze periode treft men o.a. aan in FOUILLOUX, The Antepreparatory Phase, 
pp. 55-166; A. MELLONI, Per un approccio storico-critico ai consilia et vota della fase antepreparatoria del 
Vaticano II, in RSLR 26 (1990) 556-576; ALBERIGO, Passagi cruciali, pp. 15-42. 
28 Hiervoor kunnen we o.m. terugvallen op de reconstructie van M. LAMBERIGTS, The 'Vota Antepraeparatoria' 
of the Faculties of Theology of Louvain and Lovanium (Zaïre), in ID. – C. SOETENS (ed.), À la veille du Concile 
Vatican II. Vota et réactions en Europe et dans le catholicisme oriental (Instrumenta Theologica, 9), Leuven, 
1992, 169-184. 
29 Wat betreft de vota op internationaal vlak, zijn in het volume van LAMBERIGTS – SOETENS (ed.), À la veille du 
Concile…, meerdere nationale studies te vinden zoals die van PH. CHENAUX, Les 'vota' des évêques suisses, pp. 
111-113; J.Y.H.A. JACOBS, Les 'vota' des évêques néerlandais pour le concile, pp. 101-102. Andere publicaties 
van die strekking zijn o.a. Y.M. HILAIRE, Les voeux des évêques français après l'annonce du concile de Vatican 
II, in Deuxième Concile …, pp. 115 vv.; en J.A. KOMONCHAK, U.S. Bishops' Suggestions for Vatican II, in 
Cristianesimo nella Storia 15 (1994) 313-371. Voor de thematische analyses, zie vnl. S. SALATI, La chiesa e la 
sua scrittura. Studio genetico del Capitolo VI della costituzione conciliare Dei Verbum, dalle prime proposte 
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b. Het Leuvense votum 

 

Refererend aan hogervernoemde faculteitsraad van 9 oktober 1959, richt decaan Coppens de 

25e van diezelfde maand een schrijven30 tot zijn professorencorps met de vraag eventuele 

voorstellen voor een votum in te dienen bij E. Massaux31, toenmalig academisch secretaris. 

Bewuste voorstellen dienen ingeleverd nog vóór de volgende faculteitsraad (in deze periode 

van de faculteitsgeschiedenis steeds gezamenlijk van Kerkelijk Recht en Godgeleerdheid32) 

begin november. Op een regenachtige 6 november worden effectief enkele teksten 

gepresenteerd, en bovendien installeert men vier facultaire subcommissies met het oog op de 

redactie van eerste, provisoire teksten. Volgens de Acta facultatis is de compositie van deze 

subcommissies als volgt33: 

 

- Canoniek recht: Onclin34, Wagnon35, Fransen36, Aubert37 

                                                                                                                                                   
degli anni 1959-1960 all'approvazione finale del 18 X 1965 (Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in 
Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Rome, 2004, die een bijzondere aandacht aan de 
dag legt voor alle vota die te maken hebben met de Schriftproblematiek. 
30 CSVII: F.Coppens, 279.125: "Ut votis fiat satis Sacr. Congr. Romanae nos rogantis ut ei ante mensem Aprilem 
anni proximi transmittantur considerationes si quae adsunt de materiis apte et efficaciter in proximo oecumenico 
concilio tractandis …" 
31 Édouard Massaux (1920-), priester van het bisdom Namen, professor exegese aan de Leuvense theologische 
faculteit, ten tijde van de concilievoorbereidingen academisch secretaris. Voor uitgebreide biografische 
informatie: J.P. VOISIN, L'histoire rapportée et inachevée d'Édouard Massaux, prêtre et recteur. De Neufchâteau 
à Louvain-la-Neuve 1920-1986 (Hommes et destins), Brussel, 1986. 
32 Deze gewoonte wordt afgeschaft in 1966, cfr. D. CLAES, Theologie in tijden van verandering. De theologische 
faculteit te Leuven in de twintigste eeuw, 1900-1968 [onuitgegeven doctoraatsproefschrift in de Godgeleerdheid, 
K.U.Leuven], 2004, p. 113. 
33 CSVII: ASFT, 1957-62, p. 49-50: "leguntur ab E. Decano propositiones Concilio faciendae et constituuntur 
commissiones ad illas propositiones examinandas et redigendas." 
34 Willy Onclin (1905-1989), priester van het bisdom Luik, en professor Kerkelijk Recht te Leuven van 1938 tot 
1975. Gedurende de antepreparatoire fase van het Concilie is Onclin decaan van de faculteit kerkelijk recht te 
Leuven, met name van 1958 tot 1961. Voor meer biografische informatie zie o.a. J.S. QUINN, Monsignor Onclin 
and the Second Vatican Council, in J. LINDEMANS – H. DEMEESTER (ed.) Liber Amicorum Monseigneur Onclin. 
Actuele thema's van kerkelijk en burgerlijk recht, Gembloux, 1976; L. DE FLEURQUIN, In Memoriam Willy 
Onclin, in ETL 65 (1989) 481-483. 
35 Henri Wagnon (1906-1983), priester van het bisdom Doornik, van 1941 tot 1969 professor kerkelijk recht aan 
de Leuvense theologische faculteit. Voor meer biografische gegevens zie G. FRANSEN, In Memoriam Henri 
Wagnon, in Revue théologique de Louvain 14 (1983) 395-398. 
36 Gerard Fransen (1915-1995), priester van het bisdom Luik. Professor kerkelijk recht aan de Leuvense 
kerkrechtfaculteit van 1948 tot 1983. Zie G. THILS, In Memoriam Gerard Fransen, in ETL 71 (1995) 519-520. 
37 Roger Aubert (1914-), priester van het aartsbisdom Mechelen. Professor in de kerkgeschiedenis, doceert van 
1952 tot 1962 eveneens het college 'Geschiedenis van het Kerkelijk Recht' wat zijn plaats in deze lijst verklaart. 
Voor verdere gegevens, zie J. PIROTTE, Le sens d'un hommage. Roger Aubert, l'histoire et le métier d'historien, 
in J.P. HENDRICKX – J. PIROTTE – L. COURTOIS (ed.), Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d'avantgarde. 
Publications du Professeur Roger AUBERT rassemblées à l'occasion de ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, 1994, pp. 
14-29; tevens D. CLAES, Theologie in tijden van verandering, p. 174. 
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- Dogmatische theologie: Philips38, Thils39, Van Roey40, Dondeyne41, Aubert 

- Moraaltheologie: Janssens42, van Steenberghen43, Vieujean44, Houssiau45 

                                                
38 Gerard Philips (1899-1972), priester van het bisdom Luik. Behaalt het doctoraat en de magistertitel in de 
theologie aan de Gregoriana te Rome. Na een professoraat aan het Grootseminarie te Luik wordt Philips 
professor in de dogmatische theologie te Leuven van 1944 tot 1969. Daarnaast is hij ook van 1953 tot 1968 
gecoöpteerd senator voor de CVP. Philips wordt in juli 1960 lid van de Voorbereidende theologische Commissie 
en in 1962 concilieperitus. Vanaf december 1963 is Philips adjunct-secretaris van de Doctrinele Commissie. 
Voor meer biografische details zie o.a. J. COPPENS, Gérard Philips. 1899-1972, in ANL 24 (1980) 254-259; J. 
COPPENS, Monseigneur Gerard Philips. In Memoriam, in ETL 48 (1972) 321-332; F. NEIRYNCK, Gerard Philips, 
in Twintig eeuwen Vlaanderen, 14 (1976) 399-402; A. DESCAMPS, In Memoriam Monseigneur G. Philips, in 
RTL 3 (1972) 378-381. 
39 Gustave Thils (1909-2000), priester van het aartsbisdom Mechelen. Thils behaalt in 1935 het doctoraat in de 
theologie en in 1937 de magistertitel bij R. Draguet te Leuven. Na een periode als docent exegese aan het 
Grootseminarie te Mechelen wordt hij te Leuven hoogleraar dogmatische theologie aan het Hoger Instituut voor 
Godsdienstwetenschappen vanaf 1947. In 1960 wordt Thils lid van het Secretariaat voor de Eenheid van de 
Christenen, waarin hij doorheen de conciliaire periode een rol blijft spelen. Voor meer biografische informatie 
zie C. FOCANT, Hommage à Mgr. Thils, in ETL 76 (2000) 545-549; E. BRITO, Le professeur émérite Gustave 
Thils, in G. VAN BELLE (ed.), Index generalis ETL/BETL, 1982-1997 (BETL, 134), Leuven, 1999, pp. 35-41; R. 
AUBERT, La carrière théologique de Mgr. Thils, in A. HOUSSIAU et al., Voies vers l'unité. Colloque organisé à 
l'occasion de l'éméritat de Mgr. G. Thils, Louvain-la-Neuve, 27-28 avril 1979 (Cahiers de la Revue théologique 
de Louvain, 3), Louvain-la-Neuve, 1981. 
40 Albert van Roey (1915-2000), priester van het aartsbisdom Mechelen, behaalt te Leuven het doctoraat in de 
theologie als student van J. Lebon. Na een periode als leraar aan het Sint-Jozefseminarie te Mechelen doceert hij 
van 1949 tot 1983 aan de Leuvense theologiefaculteit zowel kerkgeschiedenis, moraal, als dogmatische theologie 
en Oosterse talen. Zie F. NEIRYNCK, Albert van Roey, patrologieprofessor te Leuven 1949-1983. Biografie, in C. 
LAGA – J.A. MUNITZ – L. VAN ROMPAY (ed.), After Chalcedon. Studies in Theology and Church History Offered 
to Professor Albert van Roey for His Seventieth Birthday (Orientalia Lovaniensia Analecta, 18), Leuven, 1985, 
pp. IX-XX. 
41 Albert Dondeyne (1901-1985), priester van het bisdom Brugge. Dondeyne behaalt de licentie theologie en het 
doctoraat in de theologie te Leuven. Na een professoraat van vijf jaar aan het Grootseminarie te Brugge is hij 
vanaf 1933 hoogleraar aan de Leuvense universiteit, waar hij het college Metaphysica doceert aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte. In de periode 1959-1969 doceert Dondeyne ook dogmatische theologie aan de 
theologische faculteit. Voor uitgebreide data over professor Dondeyne, zie A. VERGOTE, In Memoriam Albert 
Dondeyne, in ETL 61 (1985) 445-448; A. HOUSSIAU, In Memoriam Mgr. Albert Dondeyne, in RTL 16 (1985) 
266-269; J. GROOTAERS, Een bewogen mens in een tijd van beweging, in A. DONDEYNE et al., Gelovend in de 
wereld, Antwerpen, 1972, pp. 101-162. 
42 Louis Janssens (1908-2001), priester van het bisdom Mechelen. Behaalt te Leuven het doctoraat en de 
magistertitel in de theologie. Vanaf 1942 wordt hij hoogleraar dogmatiek aan de theologiefaculteit te Leuven, en 
vanaf 1953 doceert hij op aandringen van kardinaal Van Roey moraaltheologie.  Zie R. BURGGRAEVE, Le 
personalisme holistique du professeur Louis Janssens, in ETL 78 (2002) 267-276. 
43 Fernand van Steenberghen (1904-1993), priester van het bisdom Mechelen. Behaalt het doctoraat in de 
filosofie in 1923 en de licentie in de theologie te Leuven. Zie C. TROISFONTAINES, In Memoriam Fernand van 
Steenberghen, in Revue philosophique de Louvain 91 (1993) 340-345.  
44 Jean Vieujean (1897-1970), priester van het bisdom Luik. Behaalt het doctoraat in de theologie te Leuven als 
student van Arthur Janssen, en wordt na een periode van professoraat aan het Grootseminarie te Luik docent in 
de kerkgeschiedenis aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leuven. Vanaf 1950 tot 1967 is 
hij professor aan de theologische faculteit. Zie J. COPPENS, Jean Vieujean, 1897-1970, in ID., Les six dernières 
années des Facultés unitaires de Theologie et de Droit canonique 1962-1968. Nécrologies et chronique, 1962-
1970 (ANL, 24), Leuven, 1980, pp. 240-244. 
45 Albert Houssiau (1924-), priester van het bisdom Mechelen. Houssiau behaalt het doctoraat en de magistertitel 
in de theologie te Leuven als student van Lucien Cerfaux. Vanaf 1956 wordt hij docent moraaltheologie aan het 
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leuven en vanaf 1959 professor aan de theologische faculteit, 
waar hij naast moraal ook liturgie doceert. Van 1986 tot 2001 is hij bisschop van het bisdom Luik. Voor verdere 
informatie zie J. PONTHOT, Monseigneur Albert Houssiau, évêque de Liège, in RTL 17 (1986) 259-260; C. 
LAPORTE, Mgr. Houssiau, plus évêque que prince à Liège, in ID., Portraits d'Église. Les catholiques belges du 
parvis au maître-autel, t. II (Grandes enquêtes), Brussel, 1998, pp. 147-164; A. HAQUIN, La carrière 
académique d'Albert Houssiau, évêque de Liège, in VAN BELLE (ed.), Index generalis, pp. 29-34. 
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- Schrift: Cerfaux46, Coppens, Rijckmans47, de Langhe48, Capelle49, Descamps50, Massaux. 

 

 Deze vier commissies krijgen de opdracht tekstvoorstellen te ontwerpen tegen de 

faculteitsraad van 11 december. Het verslag van die faculteitsraad meldt dan ook dat enkele 

voorstellen worden voorgelezen, inclusief het voorstel op de eerstvolgende raad reeds een 

eerste synthesetekst te bestuderen51. Dit allereerste votum facultatis dateert van 14 januari 

                                                
46 Lucien Cerfaux (1883-1968), priester van het bisdom Doornik. Cerfaux behaalt doctoraten in de filosofie en 
de theologie aan de Gregoriana, en studeert vervolgens een jaar aan het Biblicum. Van 1911 tot 1930 is hij 
professor exegese aan het Grootseminarie te Doornik, waarna hij in opvolging van professor Tobac 
Nieuwtestamentische exegese en Hellenistisch milieu doceert aan de Leuvense theologische faculteit van 1928 
tot 1930 (als maître de conférences) en van 1930 tot 1955 als hoogleraar. In 1941 wordt hij consultor van de 
Pauselijke Bijbelcommissie. Voor meer biografische informatie zie J. COPPENS, La carrière et l'oeuvre 
scientifique de Mgr. Cerfaux, in ETL 45 (1969) 8-44; A. DESCAMPS, Monseigneur Lucien Cerfaux. Ébauche d'un 
portrait, in ETL 45 (1969) 45-57; R.F. COLLINS, Cerfaux, Lucien (1883-1968), in J.H. HAYES (ed.), Dictionary 
of Biblical Interpretation, vol. I, Nashville TN, 1999, pp. 175-176. 
47 Gonzague Rijckmans (1887-1969), priester van het aartsbisdom Mechelen. Behaalt in 1919 te Leuven het 
doctoraat in de Oosterse Talen als student van A. van Hoonacker. Na een periode van tien jaar als professor in de 
H. Schrift aan het Mechelse Grootseminarie wordt hij van 1930 tot 1958 professor in het Hebreeuws en doceert 
ook Semitische en Oosterse talen. Voor meer uitgebreide informatie zie J. COPPENS, Gonzague Rijckmans. 1887-
1969, in ANL 24 (1980) 229-234; R. DE LANGHE, Les études bibliques de Mgr. Rijckmans, in ETL 39 (1963) 
418-431; J. COPPENS, In Memoriam G. Rijckmans, in Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België. Jaarboek 1969, Brussel, 1970, pp. 323-339; J. COPPENS, G. Ryckmans, in 
Biographie nationale, Brussel. 
48 Roger de Langhe (1911-1963), priester van het bisdom Gent. Behaalt te Leuven het doctoraat en de 
magistertitel in de theologie als student van J. Coppens. De Langhe doceert vanaf 1945 tot aan zijn voortijdig 
overlijden exegese en semitische talen aan de Leuvense theologische faculteit. Voor verdere informatie zie J. 
COPPENS, La carrière et l'oeuvre scientifique de Mgr. R. De Langhe, in ETL 40 (1960) 104-125. 
49 Bernard Capelle (1884-1961), benedictijn van de abdij Maredsous, en vanaf 1928 te Keizersberg. Behaalt de 
doctoraten in de filosofie en de theologie aan de Gregoriana en in de Bijbelwetenschappen aan het Biblicum. 
Van 1928 tot 1952 is Capelle abt van Keizersberg. In diezelfde periode doceert hij als opvolger van de 
vermaarde liturgist Callewaert aan de Leuvense theologische faculteit Kerkgeschiedenis van 1936 tot 1958, en 
van 1956 tot 1960 is Capelle docent aan het Institut Supérieur de Liturgie te Parijs. Zie voor meer informatie I. 
VAN HOUTRYVE, Dom Bernard Capelle. Abbé du Mont-César (1884-1961) (Regina caeli), Leuven, 1964; J. 
COPPENS, Le révérendissime dom Bernard Capelle, abbé du Mont-César. Professeur extraordinaire honoraire 
de l'Université de Louvain, in ETL 37 (1961) 886-887 – Coppens vergist zich wanneer hij het geboortejaar van 
Cappelle in 1887 plaatst. 
50 Albert Descamps (1916-1980), priester van het bisdom Doornik. Na een professoraat aan het Grootseminarie 
van Doornik wordt hij van 1955 tot 1960 professor in de nieuwtestamentische exegese aan de Leuvense 
theologiefaculteit. Op 3 november 1960 wordt hij tot hulpbisschop van Doornik gewijd, en in 1962 wordt 
Descamps rector van de Leuvense universiteit. Zie J. COPPENS, Son Excellence Mgr. Albert Descamps, In 
Memoriam, in ETL 56 (1980) 253-281. 
51 Niettegenstaande de eerder geringe relevantie voor het verdere onderzoek wijzen we hier op enkele 
eigenaardigheden  in de samenstelling van de facultaire subcommissies. Zo is onze lijst niet dezelfde als die in 
M. LAMBERIGTS, The 'Vota Antepraeparatoria', p. 170. Deze vermeldt onder 'dogmatiek' immers ook professor 
M. Cappuyns. Een derde optie is de lijst van Joseph Coppens (in CSVII: F.Coppens, 277.63) die naast Cappuyns 
ook Vieujean in de commissie dogmatiek plaatst, en bovendien de commissie moraal uitbreidt met A. Janssen. 
Wij geven in onze tekst de lijst van de Acta facultatis gegeven het officiële karakter van die bron. 
 Een tweede probleem aangaande de reconstructie van deze geschiedenis is de onzekerheid betreffende 
het of, wanneer en hoe van de (sub)commissievergaderingen. In enkele brieven (brieven van R. Aubert aan K. 
Schelkens d.d. 03.11.03 en 02.12.03) verhaalt emeritus professor Aubert geen enkele herinnering te hebben aan 
enige commissiedeelname van zijnentwege, in de commissie canoniek recht noch dogmatiek. Bij zijn weten 
vergaderden deze commissies überhaupt niet. Voorts bericht hij dat "Mgr. Coppens, qui était le doyen à l'époque, 
a rédigé les avis […] consultant individuellement ses collègues [i.e. de exegeten]". De herinneringen van Mgr. É. 
Massaux (cfr. telefoongesprek van K. Schelkens met É. Massaux d.d. 25.11.03), die slechts weet heeft van een 
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196052, en wordt herwerkt in het begin van de daaropvolgende maand. De late redactiefase 

van dit votum ziet er als volgt uit: op de faculteitsraad van 5 februari leest Willy Onclin –

decaan van de faculteit canoniek recht – de desiderata van de professoren kanoniek recht 

voor53. Vervolgens doet Joseph Coppens nog enige tekstvoorstellen54, op grond waarvan hij 

het votum later herwerkt. Eind februari zendt hij het geheel ter goedkeuring door aan rector 

van Waeyenbergh55 en aan het Belgische episcopaat56. Tenslotte, kort nadat de ramen van het 

huis van professor Philips werden ingegooid wegens diens standpuntbepalingen in de 

Belgische talenkwestie57, wordt het votum op 7 maart 1960 naar de Belgische bisschoppen58 

en het Romeinse secretariaat gezonden, en op de faculteitsraad van 29 april leest Coppens 

volgende brief van Tardini voor: 

 

"Ad hanc Pontificiam Commissionem studia et vota de rebus et argumentis in futuro Concilio 

Oecumenico pertractandis, ab ista Catholica Universitate exarata, rite pervenerunt." 

 

Een comparatieve studie van beide versies van het votum verheldert wellicht een en ander. 

Voor ons ligt immers een eerste beknopte afspiegeling van de opinies en bekommernissen die 

de Leuvense theologen anno 1960 delen rond openbaringstheologische kwesties met het oog 

op het concilie. We bespreken in eerste instantie de finale redactie van het votum59, en doen 

slechts aan tekstvergelijking waar zich relevante verschillen tussen beide versies tonen. Een 

                                                                                                                                                   
viertal vergaderingen van de subcommissie Schrift, waarvan de actieve leden naar zijn mening A. Descamps, J. 
Coppens, L. Cerfaux en hijzelf waren, corrobereren dit. Wat de andere commissies betreft geeft hij aan geen 
weet te hebben van samenkomsten. De onzekerheid met betrekking tot de participatiegraad van individuele 
professoren die dit alles creëert maakt het uiterst precair om fragmenten van het Leuvense votum te herleiden tot 
bijdrages of invloeden van namen uit de ledenlijsten. Blijkbaar werden de uiteindelijke versies slechts 
geredigeerd door Coppens en Massaux – volgens deze laatste. Een bijkomende indicatie is dat de archieven van 
professor Vieujean geen enkele informatie bevatten over deze episode. Zie F. ROSART, Fonds Jean Vieujean 
(1897-1970) (Archives de l'Université catholique de Louvain, 8), Louvain-la-Neuve, 1984. 
 Tenslotte wijzen we erop dat niet alle professoren op diverse lijsten ten tijde van de votumredactie nog 
actief lid waren van de faculteit. Met name in de subcommissie 'Schrift' zetelden drie emeriti: L. Cerfaux, G. 
Rijckmans, en B. Capelle. Ook A. Janssen, die slechts voorkomt in Coppens' lijst van 25 november (CSVII: 
F.Coppens 277.63) ging in 1959 met emeritaat, zie CSVII: ASFT, 1957-1962, p. 50: Brief van A. Janssen aan J. 
Coppens, 4.11.59. 
52 Votum faculteit van 14.01.60, in CSVII: F.Coppens, 279.134. 
53 Hoewel het er kan op wijzen dat de professoren kerkelijk recht zich wel hebben verzameld om teksten voor te 
bereiden, geeft dit feit nog geen enkele indicatie naar de werkzaamheden van de theologieprofessoren toe. 
54 CSVII: ASFT 1957-1962, p. 54-56. 
55 CSVII: F.Coppens, 277.91: brief van J. Coppens aan H. Van Waeyenbergh van 22.02.60. 
56 CSVII: F.Coppens, 279.137: brief van J. Coppens aan J.E. Van Roey en de Belgische bisschoppen van 21 
februari 1960. 
57 Zie hierover een compleet dossier in ABSEN: F.Philips, Persmap. 
58 Zie bijvoorbeelde de copie van het votum in AET: F.Himmer N/2/3. 
59 Deze studie volgt de conciliaire chronologie waarin slechts de finale versies van de vota (zie Acta et 
Documenta Antepraeparatoria) een significante rol spelen. De eerdere versies van een votum zijn slechts 
relevant voor een historisch correct begrip van hun eindtekst. 
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vluchtige eerste blik leert dat de teksten eenzelfde structuur kennen. Ze bestaan telkens uit 

twee onderdelen, waarvan het eerste te omschrijven valt als een theologisch traktaat, het 

tweede als opsomming van een reeks theses. 

 Opvallend in deel één van beide versies is de ecclesiologische focus. Dit is verre van 

onbelangrijk: het toont namelijk dat de Leuvense theologen hoofdzakelijk belang hechten aan 

een herformuleren van de katholieke ecclesiologie. Binnen dit kader liggen de klemtonen dan 

op oecumenische toenadering60 enerzijds en het subsidiariteitsprincipe anderzijds. Hun 

overwegend ecclesiologische interesse bepaalt inhoud én vorm van het document, dat is 

opgevat als een theologische reflectie op de zogenaamde notae ecclesiae61. De 

openbaringsproblematiek wordt aangekaart in die context, en dan nog alleen in verband met 

de kerkelijke apostoliciteit. Leuven verwacht dat het concilie de apostolische oorsprong van 

de Kerk koppelt aan haar gebondenheid aan de Schrift62: apostoliciteit en Schrift gaan hand in 

hand. Althans in de eerste versie van het votum, waarin het element Traditie63 nog niet met 

apostoliciteit verbonden blijkt. Vermoedelijk vanuit oecumenische bekommernissen 

presenteert men alleen de Schrift als 'onwrikbare geloofsnorm'. 

 

 Net deze passus ondergaat nu redactionele verandering naar 7 maart 1960 toe, en in de 

eindversie is er plots sprake van Schrift én Traditie. Beiden worden gekarakteriseerd als 

fontes fidei. En dus als de 'bronnen' waaruit de Kerk haar waarheid put. Men vult aan dat zij 

deze waarheid niet alleen aantreft in bovengenoemde bronnen, maar haar tevens beschermt én 

op onfeilbare wijze verkondigt64. Hier worden fragmenten van een openbaringsleer 

geintroduceerd. Eén van de kernelementen van de ecclesiologie, de apostolische oorsprong 

van de Kerk, fundeert men in de twee geloofsbronnen. De centrale rol van Schrift en Traditie 

wordt onderstreept. De eindversie van de tekst gaat dieper en fundeert de geloofsbronnen op 

hun beurt in de persoon van Christus. Daarmee raakt men het eigenlijke object van de 

christelijke openbaring, en typeert men openbaring als fundamenteel christocentrisch. 
                                                
60 Reeds sinds 1942 zijn enkele toekomstige Leuvense professoren actief geëngageerd in de oecumenische 
beweging. Zo zijn Charles Moeller, Roger Aubert en Gustave Thils aanwezig op het eerste van de Colloques 
oecuméniques te Chevetogne. Zie E. BEAUDUIN, Où en est l'oecuménisme en Belgique? in Pages documentaires 
7 (1961) 33-47, p. 39. 
61 Het votum van 7 maart (zie CSVII: F.Philips, 001; F.Coppens, 277.138; én AD I, 4/2, 221-238) bespreekt 
achtereenvolgens de kerk als apostolisch, heilig, katholiek, en één. 
62 Votum faculteit, in CSVII: F.Coppens, 279.134: "Apostolicam ergo proximum concilium Ecclesiam ostendat 
quatenus Sacras apostolicas Scripturas uti normam fidei inconcussam proclamat atque tuetur ita ub [sic!] ab illis 
numquam recedere intendat utque ex illis duce Spiritu Sancto, iuxta Christi promissa ab evangelio Sancti 
Iohannis tradita (Joh. 16,13) integram veritatem decursu saeculorum fideliter hauriat." 
63 LAMBERIGTS, The 'vota antepraeparatoria', p. 171 n.9. 
64 Deze toevoeging – is zoals later zal blijken – in aansluiting met PIUS XII, Litt. Enc. Divino afflante Spiritu de 
Sacrorum Bibliorum studiis opportune provehendis, in AAS (1943) 297-326. 
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Overlopen we de theologische lijn van Christus over de geloofsbronnen tot aan de kerkelijke 

apostoliciteit terug in de andere richting, dan wordt duidelijk dat dit 

openbaringschristocentrisme uiteindelijk ook de ecclesiologie van het votum doortrekt. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit volgend citaat: 

 

 "Apostolicam insuper ostendat [proximum concilium] esse Ecclesiam quatenus in sua 

doctrina non desinit personam muneraque Christi Redemptoris anteponere, praedicando Christum 

Dominum non solum uti summum divinae revelationis auctorem, sed ipsius revelationis, simul cum 

Patre et Spiritu  Sancto, praecipuum objectum, culmen atque quodammodo omnium dogmatum 

rationem explicativam."65 

 

 Richten we nu onze aandacht op deel II. Interessant voor ons zijn de theses V-VIII, 

over theologie en theologen, en theses IX-XIII, met de bijbel als onderwerp66. Wat de rol van 

de theologen betreft pleit men krachtig vóór de onderzoeksvrijheid van de theoloog en diens 

wetenschap, een officium dat duidelijk onderscheiden is van dat van het magisterium. Dit 

laatste heeft als opdracht de verkondiging van geopenbaarde waarheden. Toch moet het zich 

hoeden voor al te snelle interventies in nog hangende – en niet zelden ook 'prangende' – 

theologische discussies. Het komt de theologen toe deze waarheden te putten uit de 

openbaringsbronnen, hen kritisch te bestuderen en te verhelderen67. 

 De theologische vrijheidsproblematiek is ook in these XII68 aan de orde, echter 

ditmaal specifiek wat de exegeten betreft. Deze these is veruit de meest uitgebreide, wat de 

proportioneel ruime bijdrage van de exegetische subcommissie in het redactiegebeuren 

illustreert. In een pastiche van citaten uit kerkelijke documenten (waarvan men opvallend 

genoeg alleen Divino afflante Spiritu expliciet aanhaalt) stelt men dat katholieke exegeten een 

ruime interpretatievrijheid dienen te genieten. Bovendien verwachten de Leuvense 

                                                
65 Votum faculteit, in AD I, 4/2, p. 224. 
66 Indeling van de theses naar LAMBERIGTS, The 'vota antepraeparatoria', 172-173. Het betreft hier de 
nummering van de finale versie. 
67 Votum faculteit, in AD I, 4/2/, p. 227. De tekst geeft "e fontibus revelationis", formulering die later ter 
discussie zal staan, maar op dit punt equivalent schijnt aan "fontes fidei". 
68 Votum faculteit, in CSVII: F.Philips, 001, p. 6: "Ad mentem Litterarum 'Divino afflante Spiritu' auctoritate 
Concilii primatus sensus litteralis Sacrarum litteralis Sacrarum Scripturarum solemniter sanciatur. Opportune 
quoque in memoriam revocentur nonnullae citati pontificii documenti normae pro scientifica rectaque 
Scripturarum interpretatione, scilicet 'filiorum Dei libertatem' in rebus fidei ac morum non definitis aut non 
unanimi Sanctorum Patrum aut Ecclesiae Magisterio solutis esse …" Dit is een quasi letterlijke overname van 
these VII uit de eerste versie, wat verdere vergelijking van beide overbodig maakt, 
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professoren van het Concilie een bevestiging van het primaat van de sensus litteralis, zoals 

vastgelegd door Pius XII in Divino afflante Spiritu69. 

 Over het geheel genomen kan men dus stellen dat het Leuvense votum zowel uitblinkt 

in een gebalanceerde positionering op het vlak van de fundamentele dogmatiek (deel I), als in 

accentuering van exegetische bewegingsvrijheid die zich – op het methodologische veld – 

dient toe te leggen op het verhelderen van de historische betekenis van de Schrift, op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze (deel II). Overeenkomstig het literaire genre van deel II 

wordt daarin voornamelijk de praktische zijde van de zaak besproken. Interessant is alvast dat 

de tekst in zijn uiteindelijke vorm zowel aandacht heeft voor fundamenteel-dogmatische 

aspecten van openbaringstheologie, als voor kwesties van exegetisch-methodologische aard. 

Hiermee hebben we al een eerste zicht op de wijze waarop het openbaringsdenken aan het 

einde van de jaren 1950 vorm krijgt, later zullen we dit verdiepen en in een concrete 

theologische context plaatsen. Eerst richten we onze aandacht op de wensen van de Belgische 

bisschoppen. 

 

 

c. Vota van het Belgische episcopaat 

 

Men herinnert zich dat de Romeinse commissie haar verzoek om vota in te zenden ook richtte 

tot het wereldepiscopaat. Voor een vollediger beeld is het dus nodig ook de Belgische 

bisschopsvota te toetsen op hún interesse voor openbaringstheologie. De bestaande literatuur 

hierover70 raakt het onderwerp als zodanig niet aan, de interessante studie van professor 

Soetens is in dat opzicht illustratief. Soetens biedt zijn lezers een numerieke analyse van 

themata in de bisschopsvota. Een analyse die onderscheid maakt tussen de Belgische 

ordinarissen en hun hulpbisschoppen enerzijds, en anderzijds Belgische missiebisschoppen of 

in België residerende bisschoppen. Iedereen komt dus aan bod. 

                                                
69 Votum faculteit, in AD I, 4/2, p. 228. 
70 Zie onder andere: J. GROOTAERS, Actes et acteurs à Vatican II (BETL, 139), Leuven, 1998, pp. 363 vv.; C. 
SOETENS, Les 'vota' des évêques belges en vue du concile, in LAMBERIGTS – SOETENS (ed.), À la veille, pp. 38-
52.; A. PRIGNON, Évêques et théologiens de Belgique au concile Vatican II, in C. SOETENS (ed.), Vatican II et la 
Belgique (Sillages – Arca), Louvain-la-Neuve, 1996, pp. 141-184, vnl. pp. 141-149; D. CLAES, Aan de 
vooravond van het concilie. De 'Vota Antepraeparatoria' van de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse 
bisschoppen voor het Tweede Vaticaans Concilie [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L.], Leuven, 1992; 
J.L. JADOULLE, Les visages de l'Église de Belgique à la veille du Concile Vatican II, in SOETENS (ed.), Vatican II 
et la Belgique, pp. 21-70; J. FAMERÉE, Les évêques belges. Des 'vota' à la première période de Vatican II, in É. 
FOUILLOUX (ed.), Vatican II commence. Approches francophones (IT, 12), Leuven, 1993; J. GROOTAERS, Belgi 
ed Olandesi al Concilio Vaticano II, in L. VACCARO (ed.) Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo. 
Vol. II (Europa ricerche, 6), Milaan, 2000, 591-623, zie pp. 597-599. 
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 Echter, wanneer men even de lijst van 64 themata doorneemt valt op dat 'openbaring' 

als eigenlijk thema niet voorkomt. Boeiender wordt het wanneer we subthema's bekijken, 

hoewel ook dan slechts twee ervan in verband kunnen gebracht worden met een theologische 

openbaringsleer. Dit zijn enerzijds 'schriftinterpretatie' en anderzijds de 'verhouding Schrift-

Traditie'. Eerstgenoemd onderwerp komt driemaal voor, het laatste eenmaal, wat een totaal 

oplevert van vier relevante passages oplevert … Hoe nuttig ook, een aandachtig herlezen van 

de bisschopsvota leert echter dat die thematische filter niet altijd in staat is de complexiteit 

van de vota weer te geven. Ook andere themata relateren immers met de kern van het 

openbaringsdebat. We bespreken hieronder eerst de vier door Soetens aangestipte passages, 

waarna we zelf aanvullen. 

 

 Onder de residerende- en hulpbisschoppen meldt Soetens één passage betreffende 

'écriture sainte: interprétation', en één betreffende 'écriture-tradition: à mieux articuler'. 

Bedoeld worden de vota van Mgr. De Smedt van Brugge71, en Mgr. Himmer72 van Doornik. 

De Smedt vraagt om authentieke criteria voor de studie en interpretatie van de Schrift73. Deze 

vraag stelt hij in het item 'De Magisterio'74, wat aangeeft dat de kerkelijke overheid wat hem 

betreft de regels van het exegetische spel kan bepalen. Bovendien valt in vergelijking met het 

facultaire votum hier het volkomen gebrek aan theologische fundering op. Dit is kenmerkend. 

Het Brugse votum formuleert over het algemeen (op grond van de structuur van de CIC van 

1917) een reeks praktische wensen. 

 De bisschop van Doornik daarentegen waagt zich wél op doctrineel terrein, wat een 

heel ander type votum oplevert. Hier treffen we onder alle Belgische bisschopsvota dan ook 

de meest uitgebreide passage aan wat openbaring betreft. Hij drukt de hoop uit dat het 

Concilie de lacunes in de doctrine van zowel Trente als Vaticanum I zal opvullen75. Waarover 

                                                
71 Emiel Jozef De Smedt (1909-1995), die het doctoraat in de filosofie en de theologie haalt aan de Gregoriana, 
volgt in 1952 Mgr. Lamiroy op als bisschop van Brugge. Voor meer biografische informatie zie D. CLAES, Aan 
de vooravond van het Concilie, pp. 16-19; M. VAN DE VOORDE, Bisschop Emiel-Jozef De Smedt. Zijn werk en 
zijn houding in kerkelijke en maatschappelijke aangelegenheden, in M. CLOET (ed.) Het bisdom Brugge (1559-
1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge, 1984, 529-545, en het populariserende R. HOUTHAEVE, Een 
man van Pinksteren. Mgr. Emiel-Jozef De Smedt, Roeselare, 1996.  Votum Desmedt, in AD I, 2/1, pp. 103-105. 
72 Charles Marie Himmer (1902-1994), na studies aan de Gregoriana en een jarenlange betrokkenheid in de 
Katholieke Actie volgt Himmer in 1948 Mgr. Carton de Wiart op als bisschop van Doornik tot aan zijn emeritaat 
in 1977. 
73 Votum De Smedt, zie CSVII: F.De Smedt 2 én AD I, 2/1, p. 104: "Principia genuina in studio et 
interpretatione Sacrae Scripturae statuantur." Deze verzuchting is vermoedelijk afkomstig van de Brugse 
seminarieprofessor in de exegese: M. Sabbe.  
74 Net als kardinaal Van Roey ordent Mgr. De Smedt zijn votum naar de indeling van het kerkelijk wetboek van 
1917. 
75 Votum Himmer, in AD I, 2/1, pp. 117-119, hier p. 118: "De Sufficientia Scripturae. Tum ex una parte 
theologorum reflexio circa Protestantium haeresim et conditiones Ecclesiae unitatis resarciendae, tum ex alia 
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gaat het hier? De hangende kwestie is de preciese verhouding tussen Schrift en Traditie als 

vindplaatsen van openbaring, en meer nog: de vraag naar de zogenaamde 'sufficiëntie' van de 

Schrift ten aanzien van de Traditie. Dit probleem vormt één der kernkwesties van de 

openbaringstheologie, en Himmer acht anno 1959 de tijd rijp voor een 'officiële' oplossing. 

Dit op grond van twee redenen: primo, de recente oecumenische bekommernis en 

betrokkenheid van de Rooms-katholieke Kerk; en secundo, dankzij de inzichten aangereikt 

door exegese en dogmageschiedenis. Vermeldenswaard in deze context is tenslotte de 

datering van beide vota. Hun vroege verzendingsdata (oktober-september 1959) maakt het 

duidelijk dat de Leuvense faculteit geen invloed had op deze documenten. Er is ook geen 

bewijs terug te vinden dat Himmer één of meerdere van de uit zijn diocees afkomstige 

priester-hoogleraren zou hebben gecontacteerd als adviseur voor zijn tekst76. 

 

Bekijken we opnieuw Soetens' leesraster. Diens  thematische analyse van de vota 

meldt twee andere passages onder de hoofding "écriture sainte: interprétation". Ditmaal 

echter bij de lijst van de 'andere en geassimileerde' Belgen. Wellicht betreft het hier de vota 

van Mgr. Geeraerts77 en Mgr. Forni78, al weerspiegelt het overzicht andermaal niet de 

complexiteit van de eigenlijke vota. Bovendien komt Forni strikt genomen als niet-Belg niet 

in aanmerking voor onze studie. De Italiaan vraagt in zijn votum onder meer de oprichting van 

een commissie die een kritische editie van zowel de Griekse als Latijnse schriftversies 

voorbereidt. Eveneens verwacht hij dat het concilie ter bevestiging van Divino afflante Spiritu 

het primaat van de sensus litteralis zal bevestigen, en tenslotte – dit met het oog op een 
                                                                                                                                                   
parte studiorum profectus in exegesi et historia doctrinae christianae videntur hodie possibilem et optabilem 
reddere doctrinam melius enucleatam de modo quo Scriptura et Traditio mutuo complentur. Tridentina Synodus 
et Concilium Vaticanum de 'verbo scripto vel non scripto' loquuntur sed valde optandum videtur magisterii 
ecclesiastici obtineri documentum circa relationes inter doctrinam scripturisticam et traditiones quae ab 
Apostolis 'quasi per manus traditae ad nos pervenerunt'." Een voorbereidende nota voor dit votum (met slechts 
geringe, zuiver grammatische verschillen ten aanzien van de tekst hierboven) kan men aantreffen in AET: 
F.Himmer N/2/3. 
76 Himmer verzendt zijn tekst reeds eind oktober 1959 – nog vóór de oprichting van de facultaire subcommissies 
in Leuven dus – naar Rome, zie AET: F.Himmer N/2/3, Brief van Himmer aan Tardini van 26 oktober 1959: " 
Eminentissime Domine, dignetur primium Eminentia Tua excusatum me habere eo quod hoc meum responsum 
non citius Ei pervenerit. Sed negotia permulta quae ultimis his mensibus adire debui mihi usque adhuc tempus 
non reliquerunt ut hanc maximi momenti quastionem [sic] satis perscrutarer argumentorum in futuro concilio 
oecumenico utiliter pertractandorum. [...]", en ontvangt reeds enkele dagen later een reactie vanuit Rome. Zie 
AET: F.Himmer N/2/3, Brief van Felici aan Himmer, van 29 oktober 1959: "Rite pervenerunt ad hanc 
Pontificiam Commissionem litterae Excellentiae Tuae Reverendissimae, quibus Excellentia Tua, respondens ad 
epistulam Eminentissimi Cardinalis Praesidis diei 18 iunii 1959, manifestat animadversiones, consilia et vota de 
rebus et argumentis in futuro Oecumenico Concilio pertractandis [...]". Ook het votum van De Smedt werd 
verzonden naar Rome op 1 september 1959. Zie CSVII: F.De Smedt 003. 
77 Xavier Geeraerts (1894-1971), als priester van de Missionarissen van Afrika is Geeraerts van 1952 tot 1958 
apostolisch vicaris van Bukavu, Belgisch Congo. Nadien verblijft hij in België. 
78 Efrem Forni (1889-1976), Italiaans titulair bisschop. In 1949 wordt Forni nuntius te Ecuador en vanaf 1953 is 
hij pauselijk nuntius voor België en Luxemburg. Kardinaal in 1962. 
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correcte interpretatie van de Schrift – dat het concilie de ware zin van het concept van 

'goddelijke inspiratie' zou bepalen79. Evenals De Smedt is nuntius Forni voornamelijk 

bekommerd om het afbakenen van spelregels voor de katholieke exegese. Dit wordt des te 

duidelijker wanneer hij spreekt over het belang van een duidelijke doctrine voor de 

wetenschappelijke studie van de Schrift. Die bekommernis wordt gedeeld door Mgr. 

Geeraerts, die op zijn beurt de interpretatie van de Schrift linkt aan een doctrine van 

inspiratie80, en het verzoek uitdrukt om de Schriftwetenschap te bevorderen. 

 Forni gaat nog verder en lijkt zich  – de indieningsdatum van zijn tekst: 2 april 1960, 

laat dit alleszins toe – te hebben laten inspireren door het votum van de Leuvense faculteit. 

Ook dat votum ving immers aan met een analyse van de kerkelijke apostoliciteit en de rol van 

de bisschop in de Kerk, waarin de apostoliciteit van de Kerk wordt afgemeten aan haar trouw 

aan de fontes fidei: Schrift en Traditie81. Inhoudelijk zowel als terminologisch zijn de 

parallellen frappant. Uit de door Soetens aangestipte passages distilleerden we inmiddels een 

viertal themata: de verhouding Schrift-Traditie, de interpretatie van de Schrift, de noodzaak 

van een heldere doctrinele bepaling van inspiratie, de openbaring als fundament voor de 

kerkelijke apostoliciteit. Verderop wordt duidelijk dat al deze elementen behoren tot de kern 

van het katholieke openbaringstheologie zoals ze in de eerste helft van de twintigste eeuw ter 

tafel ligt. Bovendien behoren drie van de vier items gedurende deze periode niet zozeer tot het 

domein van de dogmatische theologie, alswel tot dat van de exegese, waar zij onder de 

categorie 'inleidingskwesties' vallen. Het is op dit punt echter noodzakelijk verder te kijken 

dan de vier vota die Soetens bespreekt, gegeven het feit dat 'openbaring' als thema niet in 

Soetens' lijst voorkomt. Immers, thema's als het belang van de Schrift als basis voor de 

theologie sluiten wel aan bij onze interesse. Wanneer we van daaruit vertrekken komen 

volgende drie vota evenzeer in aanmerking voor studie: 

                                                
79 Votum Forni, in AD I, 2/1, pp. 120-126, hier p. 122: "Ad mentem Documentorum Pontificalium Sacram 
Scripturam respicientem, ac praesertim iuxta Divino afflante Spiritu, Concilium statuat primatum sensus litteralis 
Sacrae Scripturae. Item, in memoriam revocatis normis ex praedictis documentis desumptis de scientifica et recta 
interpretatione SS. Scripturarum et de libertate quae gaudeant hac in re ii qui his studiis incumbunt, Concilium 
verum sensum conceptus 'divinae inspirationis' declaret." 
80 Hierbij dient opgemerkt dat Geeraerts' votum reeds afgerond werd op 21.08.59, dus een klein half jaar vóór dat 
van Forni en dat van de Leuvense faculteit. Votum Geeraerts, in AD I, 2/1, pp. 148-152, hier p. 149: "Ut detur et 
accurate definiatur doctrina circa inspirationem Scripturae Sacrae et interpretationem ipsius, ita ut evidens sit ea 
quae cum certitudine ex scientiis profanis cognoscimus contradicere non posse Scripturae Sacrae." 
81 Votum Forni, in AD I, 2/1, p. 121: "… magis magisque appareat omnibus Romanam Ecclesiam vere esse 
apostolicam quatenus et Sacras Scripturas et Apostolicas traditiones uti principales fontes fidei proclamat et 
tuetur."  
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 Het votum van de bisschop van Namen, Mgr. Charue82. Net als in het votum van de 

Leuvense faculteit, komt de openbaring hier zijdelings ter sprake, het kader is ditmaal niet dat 

van de kerkelijke apostoliciteit, maar dat van de oecumenische dialoog. Mgr. Charue's 

voorstel luidt: De Schrift en de vaders zouden meer moeten worden gehanteerd als fundament 

voor leerstellige definities83. Hiermee wijst de exegeet Charue op het belang van 

gemeenschappelijke theologische bronnen voor de verscheidene christelijke denominaties, en 

distantieert hij zich tegelijkertijd van een neothomisme dat zich slechts in beperkte mate en op 

prekritische wijze op de Schrift beroept, ten voordele van een positieve theologie. 

 Een votum dat de openbaring zijdelings, en op geheel eigen wijze ter sprake brengt is 

dat van Mgr. K.J. Calewaert84, de bisschop van Gent. Deze vraagt als allereerste 

aandachtspunt voor het nakende Concilie een hernieuwde aandacht voor fundamentele 

geloofswaarheden. Ter illustratie daarvan behandelt hij de mogelijkheid van natuurlijke 

godskennis. Calewaert reageert daarmee op hoogleraren in de filosofie die elke godskennis 

laten vertrekken vanuit de (bijzondere) openbaring85, wat een gevaar oplevert voor de 

katholieke traditie van de natuurlijke theologie. Deze laatste kan slechts worden ontvouwd 

wanneer men erkent dat God kenbaar is op grond van diens (algemene) openbaring in natuur, 

geschiedenis en geweten, en men dus zonder kennis van de Christusopenbaring tot een inzicht 

kan komen in Gods werkelijkheid. 

                                                
82 André-Marie Charue (1898-1977), priester van het bisdom Namen. Charue studeert theologie aan het 
Grootseminarie te Namen, en behaalt in 1926 het doctoraat in de theologie aan de Leuvense faculteit, waarna hij 
een jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut studeert. Na de afwerking van zijn magisterthesis te Leuven (A.M. 
CHARUE, L'incrédulité des Juifs dans le Nouveau Testament. Étude historique, exégétique et théologique 
(Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae, Series II, 21), 
Gembloux, 1929) wordt hij professor exegese aan het Grootseminarie te Namen tot hij in 1942 bisschop van zijn 
diocees wordt. Mgr. Charue, op het Concilie lid van de Doctrinele Commissie wordt in december 1963 
ondervoorzitter van diezelfde commissie. Voor een uitgebreide biografie zie W. PLAVSIC, Monseigneur Charue, 
évêque de Namur, Ottignies, 1996. 
83 Votum Charue, in AD I, 2/1, pp. 112-117, hier p. 115: "Scriptura Sacra et argumentum patristicum magis 
proponantur ut fundamentum rerum definitarum. Etsi ratio Angelici Doctoris et generatim scholasticorum 
reiicienda non sit, attamen doctrina et principia christiana ratione Sacrarum Scripturarum magis ac magis 
pertractentur et illustrentur. 
84 Karel Justinus Calewaert (1893-1963), priester van het bisdom Gent. Na studies te Sint Niklaas, het 
Grootseminarie van Gent en een licentiaatsstudie aan de Leuvense faculteit wordt hij in 1925 onverwachts 
professor aan het Centrum voor de opleiding van religieuze brancardiers (CIBI) te Leopoldsburg, en in 1927 aan 
het Gentse Grootseminarie. In 1948 volgt hij Mgr. Coppieters op als bisschop van Gent. Zie J. DELMOTTE, In 
Memoriam Mgr. K.J. Calewaert, in Collationes Brugenses et Gandavenses 10 (1964) 3-13; J. COPPENS, 
Monseigneur K.-J. Calewaert In Memoriam, in Analecta Lovaniensia 17 (1972) 3-38; A. RUBBENS, Karel 
Justinus Calewaert (1948-1963), in M. CLOET (ed.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, 
Gent, 1991, pp. 499-509. 
85 Votum Calewaert, in AD I, 2/1, pp. 105-106, p. 105: "Veritates fundamentales rursum in mentem revocentur: 
Demonstrabilitas existentiae Dei personalis, argumentis ex rebus creatis deductis. In professione Fidei quam 
clerici et sacerdotes iteratis vicibus emittere debent, haec clare et aperte affirmantur et ex altera parte non desunt 
professores philosophiae in seminariis et universitatibus qui contendunt hoc absque divinae revelationis 
divinaeque gratiae auxilio fieri non posse, aut ut ad minus hanc possibilitatem in dubium vocant." 
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 Tenslotte nog dit: kardinaal Van Roey86 rept met geen woord over openbaring. Toch 

mogen we diens votum niet over het hoofd zien, omwille van de vraag om een hernieuwde 

veroordeling van het modernisme87. Op het eerste zicht lijkt dit een enigszins perifere 

kwestie, maar het belang ervan wordt later duidelijk. Intussen ontbreken nog vele namen in 

ons overzicht. Mgr. Suenens, Mgr. Kerkhofs, etc kwamen niet aan bod. Alles in acht 

genomen, zijn er onder de 20 Belgische bisschopsvota88 een zevental die de 

openbaringstheologie aanraken, al blijft het doorgaans een perifere kwestie. Wanneer men in 

het achterhoofd houdt dat het merendeel van de bisschopsvota vanuit pastoraal-praktische 

overwegingen werd geschreven is dit resultaat relatief goed. 

 

 

d. Vota van de Belgische religieuze oversten 

 

Een laatste categorie te consulteren personen voor de Commissie Tardini zijn de oversten van 

religieuze congregaties. Meer precies, had men voordien gestipuleerd dat slechts de hoofden 

van de congregaties die een ledenaantal tellen boven de duizend recht zouden krijgen op 

concilieparticipatie. Een blik op de vota die zij instuurden leert ons dat alle vier Belgische 

reguliere oversten aan deze oproep gehoor gaven89, hoewel niemand onder hen zich inlaat met 

                                                
86 Joseph Ernest Van Roey (1874-1961), priester van het aartsbisdom Mechelen. Na studies aan het 
Grootseminarie te Mechelen behaalt Van Roey het doctoraat en de magistertitel in de theologie aan de Leuvense 
universiteit. Na een periode van professoraat vanaf 1901 wordt hij in 1907 vicaris-generaal van het aartsbisdom 
Mechelen, en in 1926 volgt hij de overleden kardinaal Mercier op als hoofd van de Belgische kerkprovincie. 
Voor een uitgebreide biografie, zie J. KEMPENEERS, Le cardinal Van Roey en son temps 1874-1961. Trente-cinq 
ans d'épiscopat (BETL, 30), Brussel – Gembloux, 1971. 
87 Votum Van Roey: Manuscript in AAM: F.Van Roey, II, A/23; en gepubliceerd in AD I, 2/1, pp. 109-112, hier 
p. 110: "A Concilio iterum clare condamnentur errores modernismi tum doctrinalis, iuxta Encyclicam 'Humani 
Generis', tum moralis, speciatim conceptus moderni de oboedientia." 
88 We volgen hier de opsomming van SOETENS, Les 'vota' des évêques Belges, p. 38, waarin ook emeriti-
bisschoppen en oud missionarissen worden meegeteld. 
89 G. Dayez (1904-1988), Belgisch benedictijner monnik, vijfde abt van de Maredsous-abdij, en algemeen 
overste van de Belgische benedictijnen. 
F. Sercu (1899-1961), Belgisch scheutist, missionaris en provinciaal overste van Hsi-wan-Tzu (China) van 1946 
tot aan zijn verbanning uit China in 1952. Vervolgens rector van het studiehuis van Scheut te Leuven tot 1957, 
en vanaf dan tot zijn overlijden algemeen overste van de orde. 
Jean-Baptiste [John] Janssens (1889-1964), Belgisch jezuïet. Na studies klassieke filologie en rechten te Brussel, 
studeert Janssens filosofie te Leuven en behaalt er in 1914 het doctoraat in de rechten. Hij vervolledigt zijn 
theologiestudies aan het Brusselse jezuïetenscholasticaat en in 1923 behaalt hij het doctoraat in kerkelijk recht 
aan de Gregoriana. Datzelfde jaar nog wordt Janssens professor aan het jezuïetenscholasticaat te Egenhoven, 
waar hij van 1929 tot 1935 rector is. In 1938 is hij als afgevaardigde van de Zuid-Belgische provincie aanwezig 
op de 28e algemene jezuïetencongregatie te Rome. Vann 1946 tot aan zijn overlijden volgt Janssens 
Ledochowski op als Generaal van zijn orde. Uitgebreide biografische informatie vindt men in M. DE 
TOLLENAERE, Juan Bautista Janssens, in C.E. O'NEILL – J.M. DOMÍNGUEZ (ed.) Diccionario hístorico de la 
Compañia de Jesús. Biográfico-temático. Vol. II: Costa Rossetti-Industrias, Rome – Madrid, 2001, pp. 1690-
1696. 
J. van Kerckhoven (-), overste van de missionarissen van het H. Hart 
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zaken die rechtstreeks de openbaringstheologie raken. Meer nog dan het geval was bij de 

bisschopsvota, is de heersende teneur die van concrete, pastorale bekommernissen, met niet 

zelden een bijzondere interesse voor liturgische vernieuwingen. Niettemin stippen we één 

onder hen kort aan. Het votum van jezuïetengeneraal Jean Baptiste Janssens, stelt deze 

opvallende vraag: 

 

'Urgeatur solida formatio clericorum in philosophia scholastica, cuius defectus serpenti favet 

relativismo'90.  

 

Samen met die van kardinaal Van Roey voorheen is ook Janssens' vraag symptomatisch voor 

deze periode in de theologiegeschiedenis. Beiden plaatsen ons immers voor de vraag naar de 

theologiehistorische context van waaruit deze en andere vota groeiden. 

 

 

2. ACHTERGROND VAN DE VOTA: EEN HALVE EEUW DISCUSSIE EN DEBAT 

 

a. Nut en noodzaak van een achtergrondstudie 

 

Uit voorafgaand overzicht blijkt dat de Belgische vota qua betrokkenheid op de 

openbaringsproblematiek een tamelijk brede waaier aan themata bespelen. Het gaat van 

onderwerpen behorende tot de fundamentele dogmatiek enerzijds (zoals de verhouding tussen 

Schrift en Traditie, Schriftinspiratie en de onfeilbaarheid van de Schrift, de analogia fidei91 en 

de mogelijkheid van natuurlijke theologie) tot eerder exegetisch-methodologische items 

(zoals discussies rond de sensus litteralis, de plaats van historisch-kritisch onderzoek in de 

theologie, de bepaling van criteria of normen voor de schriftinterpretatie, de appreciatie van 

de formgeschichtliche onderzoeksmethode, de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe 

Testament). Al deze aspecten komen dan wel aan bod in de vota, doch bovenstaande 

opsomming laat een gefragmenteerd beeld na. Eén oorzaak van deze fragmentering is wellicht 

de afwezigheid van onderlinge betrokkenheid tussen de vota. Doorgaans was er weinig 

overleg over de inhoud, met versnipperde reacties tot gevolg. Een andere reden bestaat weer 

in het ontbreken van de broodnodige verstaanshorizon. We zijn ervan overtuigd dat een schets 

                                                
90 Votum Janssens, in AD I, 2/8, pp. 124-127, hier p. 124. 
91 Onder 'geloofsanalogie' verstaan wij hier de noodzaak voor de theologie om in overeenstemming te blijven 
met het geloof zoals dat heeft vormgekregen in Schrift en apostolische Traditie. 
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van de theologiehistorische achtergrond broodnodig is om de samenhang tussen de 

fragmenten te duiden. De onderstaande schets heeft een drievoudige functie. 

 Om te beginnen illustreert zij waarom precies déze themata in de vota voorkomen, de 

onderwerpen zijn namelijk minder arbitrair dan ze op het eerste zicht lijken. Vervolgens legt 

zij verbanden tussen diverse themata bloot door hen te kaderen in de theologische stromingen 

van het tijdperk. Dit zal duidelijk maken hoe de losse fragmenten uit de vota zich inpassen in 

het openbaringsvraagstuk en waar de grenzen liggen van het openbaringsdebat in de 

voorliggende periode. Tenslotte biedt deze schets een matrix waarbinnen de debatten van de 

conciliaire voorbereidingstijd zich laten verstaan. Heel wat latere hoofdrolspelers komen 

reeds aan bod en bovendien ontbreekt het in de eigenlijke concilieperiode niet aan referenties 

aan theologische stromingen zoals het modernisme of de nouvelle theologie, noch aan de 

neoscholastieke theologie zoals die sinds het einde van de 19de eeuw vorm kreeg. Een 

achtergrondstudie van de preconciliaire vota is daarom ipso facto een achtergrondstudie voor 

het werk van de subcommissie De fontibus revelationis. Om aan al deze vereisten te voldoen 

beperken we ons niet tot de Belgische context, ook al nemen we deze wel als focuspunt. Op 

regelmatige punten echter schetsen wij het bredere internationale kader van de theologische 

discussie. Tenslotte stippen we nog aan dat onderstaande schets noodgedwongen aan de 

oppervlakte van de zaak blijft. Het is binnen dit bestek onmogelijk en ook niet noodzakelijk 

aan een dermate complexe materie recht te doen in al haar nuances en details. Voor verder 

studiemateriaal verwijzen we dan ook graag naar de literatuur in de voetnoten.  

 

 

b. Geschiedenis van een botsing. Methode en dogma in conflict, 1893-1939 

 

Net als alle vota zijn de Belgische geen 'creatio ex nihilo'. Ze ontlenen hun betekenis aan een 

concrete historische context. Vrijwel alle onderwerpen die erin voorkomen zijn terug te 

voeren op een breed debat in de rooms-katholieke Kerk dat wortelt in de modernismecrisis 

van begin 20e eeuw92 – waar bijvoorbeeld ook het votum van kardinaal Van Roey aan 

                                                
92 Bij wijze van greep uit de overvloedige literatuur terzake verwijzen we naar de pioniersstudies van de Franse 
socioloog Poulat, waaronder vooral É. POULAT, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste 
(Bibliothèque de l'Évolution de l'humanité, 18), Paris, 19963; É. FOUILLOUX, Une église en quête de liberté. La 
pensée catholique française entre modernisme et Vatican II, 1914-1962 (Anthropologiques), Paris, 1998; 
Ruimere aandacht voor de Angelsaksische vleugel van de modernismestrijd vindt men in T.M. LOOME, Liberal 
Catholicism, Reform Catholicism, Modernism. A Contribution to a New Orientation in Modernist Research 
(Tübinger theologische Studien, 14), Mainz, 1979. 



 PRECONCILIAIRE VOTA 29 

 

refereert – en dat haar verlengstuk vindt in de crisis rond de nouvelle théologie en tenslotte in 

de neo-modernistische controverse rond 1960. 

 Ons overzicht van dit debat vangt aan anno 1893, met de promulgatie van Leo XIII's 

encycliek 'Providentissimus Deus'93. Deze had als doel de bijbelstudie te bevorderen en 

prangende vragen rond de waarde van historisch-kritische onderzoeksmethodes te 

beantwoorden. Terzelfdertijd behandelt de encycliek dogmatische vraagstukken zoals 

Schriftinspiratie, goddelijk auteurschap en onfeilbaarheid van de Schrift94. Ten derde komt de 

onderlinge verhouding tussen theologen en het kerkelijk magisterium ter sprake. Het 

ineenvlechten van al deze factoren mag vreemd overkomen maar is cruciaal want het gehele 

modernismedebat meandert rond deze clusters. A fortiori is de kernvraag die naar de 

(in)compatibiliteit van een historisch-kritische (of anders: exegetisch-wetenschappelijke) 

benadering van de Bijbel enerzijds, en een 'theologische' (of: traditioneel-dogmatische) 

interpretatie van de Schrift anderzijds95. De opkomst van het historisch-kritisch onderzoek in 

de loop van de 19e eeuw96 verplicht de rooms-katholieke Kerk tot een standpuntbepaling in 

deze interpretatiestrijd. Immers, het gaat om een tegenstelling die – wegens de cruciale rol 

van de Schrift binnen de theologie97 – de grondslagen van de theologie raakt. Het antwoord 

dat de katholieke Kerk van rond de eeuwwisseling op de uitdaging geeft is geënt op 

neoscholastieke beginselen98. Als Leitprinzip neemt men de gedachte dat a. de Schrift 

geïnspireerd is door de H. Geest en b. zij dientengevolge onfeilbaarheid geniet. Dit alles 

wordt dan c. gekoppeld aan de doctrine die God aanduidt als oorspronkelijke auteur van de 

Schrift99, waarbij men d. (conform de scholastieke visie op instrumentele causaliteit) de rol 

                                                
93 Zie A. FILIPPI – E. LORA (ed.), Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura 
(Strumenti), Bologna, 19942 (voortaan EB), § 81-134. Voor achtergrond en aanleiding zie o.a. A.J. COTTER, The 
Antecedents of the Encyclical Providentissimus Deus, in CBQ 5 (1943) 117-124. Voor een beknopt 
inhoudsoverzicht zie HAYES (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation, vol. I, p. 324. 
94 Zie C. THEOBALD, L'exégèse catholique au moment de la crise moderniste, in C. SAVART – J.N. ALETTI (ed.), 
Le monde contemporain et la Bible (Bible de tous les temps, 8), Paris, 1985, pp. 387-439, vnl. pp. 389-390. 
95 Het wekt nauwelijks verbazing dat M.J. LAGRANGE, La méthode historique, Paris, 1904, vanaf pagina 1 
handelt over de verzoening van 'L'exégèse critique et le dogme ecclésiastique'. 
96 Cfr. E. HOCEDEZ, Histoire de la théologie au XIXe siècle (Museum Lessianum. Section théologique, 43-45), 
Brussel – Parijs, 1947-1952, vol. III: Le règne de Léon XIII, 1878-1903, vnl. pp. 63-93; P.M. MCDONALD, 
Biblical Scholarschip. When Tradition Met Method, in J. DEEDY (ed.), The Catholic Church in the Twentieth 
Century. Renewing and Reimaging the City of God, Collegeville MA, 2000, pp. 113-130. 
97 Cfr. C. THEOBALD, 'La Question biblique'. De la doctrine de 'Providentissimus Deus' à la réception de 
l'exégèse historico-critique par Divino afflante Spiritu, in B. SESBOÜÉ – C. THEOBALD, La parole du salut 
(Histoire des dogmes, 4), Parijs, 1996, pp. 345-382. 
98 Het neoscholasticisme werd krachtig gestuwd door diezelfde Leo XIII met de encycliek Aeterni Patris. Cfr. F. 
COPLESTON, A History of Philosophy, vol. IX: Modern Philosophy. From the French Revolution to Sartre, 
Camus, and Lévi-Strauss, New York – Londen – Toronto – Sydney – Auckland, 1994, zie p. 250 en HOCEDEZ, 
Histoire de la théologie, vol. III: Le règne de Léon XIII, pp. 351 vv. 
99 R.B. ROBINSON, Roman Catholic Exegesis Since Divino Afflante Spiritu. Hermeneutical Implications (SBL-
Dissertation Series, 111), Atlanta GA, 1982, p. 11: "The Catholic Church was not prepared to admit a distinction 
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van de menselijke auteurs herleidt tot die van technische uitvoerders. Men verbindt hier de 

begrippen inspiratie, onfeilbaarheid en het principe van een Deus auctor als panelen van een 

triptiek. Wat er gebeurt is dat de rooms katholieke Kerk – en vooral dan haar magisterium – 

door de intrede van de historisch-kritische methode haar dogmatische zekerheden op een 

hellend vlak geplaatst meent en zich daartegen gaat weren. 

 De concrete invulling van de inspiratieleer staat in het centrum van de debatten en zal 

tot op het concilie een belangrijke rol blijven spelen. Maar ook de neoscholastieke opvatting 

van Schrift en Traditie die de rooms-katholieke Kerk in deze periode voorhoudt brengt 

moeilijkheden mee. Men vat Schrift en Traditie immers op als theologische 'vindplaatsen', als 

collecties van geopenbaarde waarheden eerder dan als overleveringswijzen van de 

openbaring. Dit resulteert in een openbaringsconcept dat men als propositioneel (als 

opsomming van waarheden in de vorm van proposities), conceptueel100 (als een bundeling 

van abstracte concepten) en ahistorisch kan karakteriseren. Hoewel men ook de Schrift aldus 

als een collectie van onaantastbare waarheden beschouwt, leidt een apologetische – 

antiprotestantse – tendens ertoe dat men haar als materiëel insufficiënt beschouwt ten aanzien 

van de Traditie. Op de finesses van dit soort debat komen we later nog terug. Voorlopig 

constateren we dat dergelijke theologie alles deduceert vanuit de transcendentie. De gevolgen 

voor de bijbelstudie zijn niet ver te zoeken. Een exegese die geen uitwegen weet met 

contradicties in een onfeilbaar schriftcorpus loopt uit op een harmoniserende 

concordismetendens101, een exegese bovendien die het begrip sensus litteralis opvat als de 

betekenis van de tekst zoals de goddelijke auteur van de Schrift haar erin legde102. 

Uiteindelijk hield Providentissimus zich op al deze terreinen nog op de vlakte. De encycliek 

herbevestigt enkele traditionele standpunten en sluit tamelijk vlot aan bij de doctrinele 

bepalingen van Vaticanum I en Trente103. Al reageert Leo XIII dan op een artikel van de 

                                                                                                                                                   
in inspiration that would fragment Scripture according to critical principles outside its control and also reduce 
the authority and dignity of Scripture. The principle of a unitary and uniform inspiration of Scripture was derived 
from the fact that God was the principal author of Scripture and therefore responsible for the content of the 
Bible. The human author was simply the instrument through which God communicated. To impute error on the 
Bible in any respect was to impute error to God." 
100 Cfr. T. TSHIBANGU, Théologie comme science au XXème siècle, Kinshasa, 1980, p. 163: "Se mettant au point 
de vue des réalités chrétiennes déjà formulées, les manuels De Revelatione ont l'habitude de traiter, et au pluriel, 
des 'vérités révélées'. Assigner un tel objet à la Révélation pourrait donner à croire que le donné révélé est avant 
tout 'doctrinal' et 'conceptuel'." 
101 Cfr. J.N. ALETTI, Conclusions, in SAVART – ALETTI (ed.), Le monde contemporain, pp. 517-522. 
102 THOMAS AQUINO, Summa Theologiae, I, 1, 10: "Quia vero sensus litteralis est quem auctor intendit, auctor 
autem Sacrae Scripturae Deus est." 
103 EB, p. 180, § 124: "Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam sacros et canonicos recipit, cum 
omnibus suis partibus Spiritu Sancto dictante conscripti sunt; tantum vero abest ut divinae inspirationi error ullus 
subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario excludat et respuat, 
quam necessarium est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse." 



 PRECONCILIAIRE VOTA 31 

 

parijzenaar Maurice d'Hulst104, de modernismecrisis komt pas werkelijk op gang in het eerste 

decennium van de twintigste eeuw. Sprak Leo XIII nog over rationalisme, Pius X introduceert 

in 1907 de term 'modernisme' in de encycliek Pascendi dominici gregis105 en het eerdere 

decreet Lamentabili106, dat een reeks van 65 stellingen veroordeelt als modernistisch. Onder 

dit pontificaat constateren we een verharding van de posities, uitmondend in een reeks 

excommunicaties en boeken die op de Index geplaatst worden. 

 In 1902 had Leo XIII de Pauselijke Bijbelcommissie107 opgericht die mettertijd was 

gaan functioneren als controleapparaat van het magisterium108. In 1907 volgt het motu 

proprio Praestantia Scripturae109 en vanaf 1910 legt het magisterium de katholieke theologen 

een antimodernisteneed op. Reeds twee jaar eerder werd Alfred Loisy veroordeeld, één van de 

hoofdrolspelers in de crisis. En Loisy was maar één van de protagonisten110 die het Deus 

auctor in vraag stelden en zo (in de ogen van het magisterium althans) het hele doctrinele 

construct bedreigen. Hoewel de meeste 'modernisten' geen afbreuk wilden doen aan het 

katholieke geloof111 leek dit het natuurlijke gevolg van hun pogingen een historisch-kritisch 

denken te introduceren in de theologie. Voor een algemene karakterisering van het 

modernistische gedachtengoed sluiten wij ons aan bij de vijf componenten die Jürgen 

Mettepenningen opsomt: 

 

                                                
104 Betreft het artikel van Mgr. Maurice d'Hulst (1841-1896), toenmalig rector van het Institut Catholique de 
Paris, M. D'HULST, La question biblique, in Le Correspondant 134 (1893) 201-251. Hierover meer in F. 
BERETTA, Monseigneur d'Hulst et la science chrétienne. Portrait d'un intellectuel (Textes dossiers documents, 
16), Parijs, 1996, pp. 99-123, zie vnl. p. 121: "Elle [Providentissimus Deus] contient un encouragement généreux 
à l'étude de l'Écriture sainte, et des indications développées à ce sujet, mais elle reaffirme en même temps avec 
insistance la vérité absolue de la Bible et repousse explicitement la notion d' 'inerrance restreinte' formulée par 
Mgr. d'Hulst." 
105 PIUS X, Litterae encyclicae Pascendi de modernistarum doctrinis, in ASS 40 (1907) 622-639. 
106 S. CONGREGATIO SACRAE ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, Decretum Lamentabili quo sub 65 
propositionibus reprobantur et proscribuntur praecipui errores reformismi seu modernismi, in ASS 40 (1907) 
470-478. 
107 Over de oprichting van deze commissie in 1902 en haar verdere geschiedenis, zie A. VANHOYE, Passé et 
présent de la Commission biblique, in Gregorianum 74 (1993) 261-275;  
108 Zo verving Pius X in 1905 de toenmalige secretaris van de Bijbelcommissie door de meer behoudsgezinde 
Belgische Maredsous-benedictijn Laurent Janssens (1855-1925). Zie hierover O. ROUSSEAU, Sa grandeur Mgr. 
Janssens O.S.B., in Revue liturgique et monastique 10 (1925) 285-292. 
109 EB, pp. 272-279, waarin volgende passus, p. 276: "… tum vero maxime quum modernistarum errores, id est 
omnium haereseon collectum …". 
110 Voor meer informatie over leven en werk van Loisy (1857-1940), verwijzen we naar A. HOUTIN – F. 
SARTIAUX, Alfred Loisy. Sa vie, son oeuvre. Manuscrit annoté et publié avec une bibliographie de Loisy et un 
index bio-bibliographique par É. Poulat, Parijs, 1960; C. THEOBALD, Loisy, Alfred, in F. LAPLANCHE (ed.), Les 
sciences religieuses. Le XIX siècle. 1800-1914 (Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, 
9), Parijs, 1996, pp. 426-431. Naast hem denken wij bijvoorbeeld aan Joseph Turmel (1859-1943), George 
Tyrrell (1861-1909), Marie Joseph Lagrange (1855-1938), Ernesto Buonaiuti (1881-1946). Hierover meer in R. 
GIBELLINI, La teologia del XX secolo (Biblioteca di teologia contemporanea, 69), Brescia, 20045, pp. 166-167. 
Verdere bespreking van al deze theologen past niet in het bestek van deze studie. 
111 Cfr. POULAT (ed.), Alfred Loisy, p. 30. 
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 "[1.] Ten eerste zagen modernisten de openbaring als een werkelijkheid die niet gestopt is met 

de dood van de laatste apostel; de openbaring gaat steeds verder, ook nu. [2.] Vervolgens stelden ze 

voorop dat dogma's niet onveranderlijk zijn. De kerkelijke formules kunnen wijzigen, niet enkel 

inzake inhoud maar ook qua vertolking. [3.] Ten derde dachten de modernisten niet uitsluitend in 

termen van een scherp onderscheid tussen de natuur en de rede enerzijds en het bovennatuurlijke en de 

openbaring anderzijds. In hun visie diende men niet enkel het oogpunt van de transcendentie te 

eerbiedigen, maar ook dat van de immanentie. [4.] Hiermee hing – ten vierde – de zienswijze samen 

dat men niet alleen deductief moet redeneren, maar zeker ook inductief. [5.] Ten vijfde hielden ze een 

pleidooi voor de toepassing van de historisch-kritische methode in het bijbelonderzoek, volgens 

dewelke de geschiedkunde op een volwaardige wijze wordt binnengebracht in dat onderzoek en de 

resultaten ervan sterk zal kleuren."112 

 

 Een verdere vraag luidt nu: Hoe vergaat het de Belgische theologen in die 

crisiscontext? Door de band genomen ondervinden zij weinig weerstand. Het modernisme is 

slechts in zeer beperkte mate een Belgische aangelegenheid, en dankzij de diplomatische 

kwaliteiten van kardinaal Mercier113 blijven Leuvense exegeten als van Hoonacker114 en 

Ladeuze115 goeddeels gespaard van veroordelingen. Wat niet wegneemt dat ook zij pogingen 

                                                
112 Geciteerd  uit J. METTEPENNINGEN, Van vloek tot zegen. Een eeuw modernisme, in Collationes 35 (2005) 
227-257. 
113 Joseph Désiré Mercier (1851-1926), priester van het aartsbisdom Mechelen. Mercier behaalt na 
filosofiestudies en een professoraat aan het Mechelse Grootseminarie in 1882 het doctoraat in de theologie. Hij 
doceert van 1882 tot 1905 filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en is van 1906 tot 1926 kardinaal-
aartsbisschop van het Mechelen. Voor een uitgebreide biografie met ruime aandacht voor Mercier's 
neothomistische gedachtegoed, zie D.A. BOILEAU, Cardinal Mercier. A Memoir, Leuven, 1996 en R. AUBERT – 
J.P. HENDRICKX – J. PIROTTE – L. COURTOIS (ed.), Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d'avantgarde. 
Publications du professeur Roger Aubert rassemblées à l'occasion de ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, 1994. Zie 
ook R. BOUDENS, George Tyrrel and Cardinal Mercier. A Contribution to the History of Modernism, in Église et 
théologie 1 (1970) 313-351. 
114 Albin Van Hoonacker (1857-1933), priester van het bisdom Brugge. Van Hoonacker behaalt in 1886 het 
doctoraat in de theologie aan de Leuvense theologiefaculteit en specialiseert zich vervolgens in de semitische 
talen. Vanaf 1889 doceert hij het college 'Inleiding tot de historische kritiek van het Oude testament'. Meteen in 
1902 wordt hij lid van de net opgerichte Pauselijke Bijbelcommissie. Wanneer hij in diskrediet wordt gebracht 
omwille van zijn progressieve exegese weet hij zich door zijn prudente houding en de hulp van Mercier 
goeddeels buiten schot te houden. Van Hoonacker gaat in 1927 met emeritaat. Voor meer biografische info, zie 
J. COPPENS, Le chanoîne Albin Van Hoonacker. Son enseignement, son oeuvre et sa méthode exégétiques, Parijs 
– Gembloux, 1935. Voor meer informatie betreffende Van Hoonackers verwikkelingen in de modernismestrijd, 
zie F. NEIRYNCK, Albin Van Hoonacker et l'Index, in ETL 57 (1981) 293-297; ID., A. Van Hoonacker, het boek 
Jona en Rome (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie. Klasse der Letteren, 44/1), 
Brussel, 1982, pp. 76-101; J. LUST, Albin Van Hoonacker, in HAYES (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation, 
Vol. I, pp. 518-519. Achtergrondinformatie in R. AUBERT, Le grand tournant de la Faculté de théologie de 
Louvain à la veille de 1900, in Mélanges offerts à M.D. Chenu, maître en théologie (Bibliothèque thomiste, 37), 
Parijs, 1967, pp. 73-109. 
115 Paulin Ladeuze (1870-1940), priester van het bisdom Doornik. Ladeuze behaalt na filosofiestudies aan het 
seminarie te Bonne-Espérance en theologiestudie te Doornik het doctoraat in de theologie (patrologie) te Leuven 
in 1898. Onmiddellijk na zijn doctoraatsverdediging wordt hij professor te Leuven waar hij colleges Patrologie 
en Koptisch doceert. In 1909 wordt Ladeuze rector van de Leuvense universiteit tot aan zijn overlijden. Voor 
uitgebreide biografische nota's, zie J. COPPENS, Paulin Ladeuze, orientalist en exegeet. 1870-1940. Een bijdrage 
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ondernemen de botsing van traditionele prekritische bijbellezing en historisch denken te 

boven te komen116. Beiden bekleedden volgens Joseph Coppens – die zichzelf als één van hun 

epigonen beschouwde117 – een contra-modernistische tussenpositie die min of meer aansluit 

bij de opinies van M.J. Lagrange118. 

 Maar ook buiten de Leuvense theologiefaculteit geeft men zich rekenschap van het 

heersende debat. Eén van de opmerkelijkste Belgische bijdragen uit dit tijdvak is bijvoorbeeld 

die van de Luikse seminarieprofessor Henri Merkelbach119. Die publiceert reeds in de jaren 

1910-1911 twee artikelen over de schriftinspiratie waarin hij de inerrantie van de Schrift 

grondig bevraagt zonder haar uiteindelijk terzijde te schuiven120. Hij neemt vooral de 

instrumentalistische benadering van de jezuïeten sinds Franzelin121 op de korrel, én benadert 

vervolgens voorzichtig Lagrange's positie door aansluiting te zoeken bij een modern 

thomisme. 

 Onder Benedictus XV122 neemt de discussie enigszins af, doch diens opvolger Pius XI 

de draad weer op vanaf de jaren 1920123. Het échec en het algemene angstklimaat dat daarop 

                                                                                                                                                   
tot de geschiedenis van de bijbelwetenschap in het begin van de XXe eeuw (Verslagen en Mededelingen van de 
Koninklijke Vlaamsche Academie. Klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen, 3/1), 
Brussel, 1941; A. DESCAMPS, Ladeuze, in Biographie Nationale, 39. Supplément, 11, kol. 541-563. 
116 Zie hierover CLAES, Theologie in tijden van verandering, pp. 232-256. 
117 Door COPPENS, Paulin Ladeuze, pp. 30 en 74. 
118 Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), Frans dominicaan van de provincie Toulouse vanaf 1879, studeert 
theologie en Oosterse talen, alsook exegese en filosofie te Toulouse en te Wenen. In 1890 sticht Lagrange de 
École pratique d'études bibliques te Jeruzalem, waar hij verschillende generaties bijbelexegeten opleidt. Voor 
een uitgebreide biografie, zie bvb. B. MONTAGNES, Le père Lagrange, 1855-1938. L'exégèse catholique dans la 
crise moderniste (Histoire), Parijs, 1995.  
119 Henri Merkelbach (1871-1942), priester van het bisdom Luik. Merkelbach is vanaf 1902 professor aan het 
Grootseminarie te Luik. In 1917 echter treedt hij in bij de dominicanen te La Sarte en neemt als ordenaam P. 
Benoît. Van 1929 doceert Merkelbach aan het Angelicum te Rome tot hij wegens gezondheidsredenen in 1936 
terugkeert naar België. Zie P.J.A. NUYENS, Henricus Guillelmus Nicolaus Merkelbach, in Nationaal Biografisch 
Woordenboek, Vol. 9, kol. 510-514. 
120 H. MERKELBACH, L'inspiration des divines écritures, in Revue ecclésiastique de Liège 6-7 (1910-1912) 221-
243 + 12-33. Beiden worden gebundeld uitgegeven in 1913 als ID., L'inspiration des divines écritures. Questions 
de principe et questions d'application, Arras – Luik, 1913. 
121 R.F. COLLINS, Introduction to the New Testament, Londen, 1983, p. 337. Voor biografische informatie over 
de Oostenrijkse kardinaal Johann Baptist Franzelin (1816-1886) zie P. WALTER, Johann Baptist Franzelin 
(1816-1886). Jesuit, Theologe, Kardinal. Ein Lebensbild, Bosen, 1987. 
122 FOUILLOUX, Une Église en quête, pp. 16-20, spreekt van een 'détente', al heeft die ook te maken met het 
uitbreken van WO I. Niettemin promulgeert Benedictus XV de encycliek Spiritus Paraclitus, waarin de 
neoscholastieke notie van sensus litteralis equivalent wordt aan de eigenlijke historische betekenis van de 
Schrift. 
123 Zo wordt het vermaarde Manuel Biblique, dat reeds meerdere edities kende sinds 1878, in 1923 op de Index 
van verboden boeken geplaatst. Eén jaar later verplicht Pius XI's Motu proprio Bibliorum scientiam alle 
exegeseprofessoren aan de seminaries een licentie of doctoraat te behalen bij de Pauselijke Bijbelcommissie of 
aan het Pauselijk Bijbelinstituut. Dit verklaart waarom professoren als Cerfaux een jaar aan het Biblicum 
studeerden. Zie EB, pp. 510-515, hier p. 512, § 509: "Nullus item Sacrarum litterarum disciplinae in Seminariis 
tradendae doctor esto, nisi, confecto peculiari eiusdem disciplinae curriculo, gradus academicos apud 
Commissionem Biblicam vel Institutum Biblicum adeptus legitime sit." 
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volgt doet de gemoederen langzaam bedaren124, maar de ambivalente situatie kent geen 

bevredigende oplossing. Zeker in exegetische kringen verspreidt het baanbrekende werk van 

Rudolf Bultmann en zijn formgeschichtliche methode zich snel. De gedachte dat het door het 

Nieuwe Testament verkondigde Christusbeeld niet geheel samenvalt met de historische Jezus, 

maar teruggaat op de overleverings- en geloofscontext van de vroege christelijke 

gemeenschappen125 leidt in diens latere werk tot verregaande conclusies. In zijn Theologie des 

neuen Testaments van 1948126 toont Bultmann zich de verdediger van een ontmythologisering 

van de taal van het Nieuwe Testament, teneinde de eigenlijke boodschap van de 

bijbelverhalen weer op een existentieel niveau te kunnen begrijpen en dichter te komen bij de 

oerervaring van het vroege christendom. Bultmann's existentiële interpretatie lag echter zo ver 

van de exegetische methodes die het katholieke magisterium voorschreef, dat katholieke 

exegeten zich slechts stilzwijgend en mondjesmaat het gedachtengoed van Bultmann durfden 

toeëigenen. 

 

 

Maar kijken we nu eerst naar een andere discussie in de katholieke wereld. Onder een 

enigszins andere gedaante komt de compatibiliteit van traditionele dogmatiek en historisch-

kritische methode weer op het agenda. Het is de zogenaamde 'nouvelle théologie' die ditmaal 

het openbaringsdebat aanzwengelt127. Alleen al omwille van haar invloed op zowel de 

Belgische theologische situatie als de latere conciliaire debatten is het nuttig dit even nader te 

bekijken128.  

 In de Waalse omgeving van le Saulchoir was sinds 1904 een studiehuis van de Franse 

dominicanen gevestigd129, waar men vanaf het begin van de twintigste eeuw een via media 

                                                
124 Een belangrijke stap daartoe is de afschaffing van het Sodalitium Pianum in 1921, waarover É. POULAT, 
Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste, la Sapinière 1909-1921 
(Religion et sociétés), Doornik, 1969. 
125 Zie R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen, 1921. 
126 R. BULTMANN, Theologie des neuen Testaments, Tübingen, 1948. 
127 Algemene standaardwerken hierover zijn het reeds vermelde FOUILLOUX, Une église en quête; en het meer 
gedateerde TSHIBANGU, Théologie comme science. Zie verder ook het beknopte overzicht van GIBELLINI, La 
teologia del XX secolo, pp. 173-225. 
128 B. GROESSENS – T. SCAILLET, La pensée théologique, in J. PIROTTE – G. ZELIS (ed.), Pour une histoire du 
monde catholique au 20e siècle. Wallonie – Bruxelles. Guide du chercheur (ARCA. Sillages, 6), Louvain-la-
Neuve, 2003, pp. 65-67; zie p. 62: "Au sortir du second conflit mondial, au cours des années 1950-1960, la vie 
théologique en Belgique est gênée par l'attitude assez "conservatrice" adoptée par Pie XII face à la montée du 
"communisme athée", mais est influencée par le renouveau qui se manifeste en France autour des centres du 
Saulchoir (avec les pères Chenu et Congar) et de Fourvière (avec le père de Lubac). Ce renouveau se manifeste 
également au sein d'autres "mouvements" connexes qui, par leur avant-gardisme, précèdent et annoncent le 
concile Vatican II." 
129 Dit omdat de Franse premier Émile Combes het als zijn persoonlijke opdracht zag het Franse katholicisme te 
kortwieken, en derhalve in 1904 de religieuze ordes dwong uit te wijken. Voor de Noord-Franse dominicanen 
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ontwikkelt die pas in 1937 door Marie-Dominique Chenu130 aan het papier wordt 

toevertrouwd131. Ook hij laat zich inspireren door het werk van Lagrange132 maar het 

uitgangspunt van deze school verschilt nogal van dat van de 'modernisten'. 

 

 Chenu vertrekt niet vanuit een meticuleuse historisch-kritische ontleding van de 

Schrift maar presenteert zijn 'Saulchoir' als een school die een synthese beoogt van de 

neothomistische speculatie met een positieve theologie. In plaats van een historisch-kritische 

methode is het vertrekpunt de dogmatische theologie. Chenu plaatst het dogma van de 

incarnatie in het centrum van de openbaringstheologie. Met de Christusopenbaring als 

vertrekpunt voor de theologie überhaupt meent hij uit de impasse te geraken. Immers, een 

theologie die de incarnatie als spil handhaaft weet zich meteen krachtig geworteld in de 

geschiedenis: 'le donné révélé' blijkt radicaal – etymologisch bekeken – historisch. De 

incarnatie is geen idee noch een concept, maar een historisch gebeuren133: God toont zich in 

een concrete mens, in de geschiedenis. Dergelijke ideeën naderen het modernistische discours 

maar nemen een ander uitgangspunt. Men start aan het andere einde van het continuüm, 

vanuit een incarnatorisch gedachte openbaring. Deze theologische premisse levert pas a 

posteriori een appreciatie en legitimatie van het historisch-kritisch denken binnen de 

theologie op, wat bij de modernisten het startpunt was. Laten we ter illustratie Chenu zelf aan 

het woord:  

 
                                                                                                                                                   
was dat van Flavigny naar Le Saulchoir, gelegen in het bisdom Doornik. Zie A. DANSETTE, Histoire religieuse 
de la France contemporaine. Sous la troisième république (Collection 'L'histoire), T. II, Paris, 1951, pp. 300 vv. 
en meer recente achtergrondinformatie in J.P. SCOT, Genèse de la loi de 1905, in Y.C. ZARKA (ed.), Faut-il 
réviser la loi de 1905, Parijs, 2005 pp. 7-56. 
130 Marie-Dominique Chenu (1895-1990), Frans dominicaan. Professor in de kerkgeschiedenis en regent van Le 
Saulchoir van 1920 tot 1942, en later professor aan de Sorbonne en het Institut Catholique de Paris. Meer info 
over het denken van Chenu in bvb. J. JOLIVET, M.D. Chenu. Médiéviste et théologien, in Revue des sciences 
philosophiques et théologiques 81 (1997) 381-394. 
131 Hier dient kort gewezen op het werk van de stichter van Le Saulchoir, Ambroise GARDEIL, Le donné révélé et 
la théologie, Parijs, 1910, waaraan Chenu de typerende terminologie ontleent. Zie hierover É. FOUILLOUX, Le 
Saulchoir en procès (1937-1942), in ALBERIGO – CHENU et al., Une école de théologie, pp. 37-59, vnl. pp. 42-43 
Het oorspronkelijke werk van Chenu werd in 1985 heruitgegeven als G. ALBERIGO – M.D. CHENU et al., Une 
école de théologie. Le Saulchoir. Préface de René Rémond (Théologies), Parijs, 1985. 
132 Volledigheidshalve melden we de invloed van humanistisch geïnspireerde neothomisten als Jacques Maritain 
(1882-1971) en Étienne Gilson (1884-1978). Zie J. MARITAIN, Humanisme intégral. Problèmes temporels et 
spirituels d'une nouvelle chrétienté, Parijs, 1936, en E. GILSON, Christianisme et philosophie, Parijs, 1936. Zie 
hierover FOUILLOUX, Le Saulchoir en procès, pp. 44-45, en A. RICCARDI, Une école de théologie fra la Francia 
e Roma, in Cristianesimo nella Storia 5 (1984) 11-28. Een beknopte inleiding in het denken van bovengenoemde 
filosofen vindt men o.a. in G.A. MCCOOL, The Neo-Thomists (Marquette Studies in Philosophy, 3), Milwaukee 
WI, 1994. 
133 TSHIBANGU, Théologie comme science, p. 165, in zijn hoofdstuk over de theologie als positieve wetenschap: 
"Le donné révélé, avons-nous dit, doit jouir en théologie d'une primauté totale. […] Le rôle premier de la 
théologie est d'en déterminer la teneur, quelle que soit la modalité sous laquelle il se manifeste. Elle réalise cette 
tâche en étudiant ce donné dans l'Écriture et la Tradition …" 
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"Si la révélation s'insère ainsi dans le temps, au cours d'une histoire, histoire sainte, mais histoire, 

centrée sur le fait historique de l'Incarnation, si dès lors le donné révélé s'inscrit et se présente dans des 

faits et des textes historiques, nous voici directement et brutalement devant cette question: la 

théologie, comme la foi qui l'inspire, ne sont-elles pas alors justiciables d'une critique historique? Ce 

qui, en principe, semble devoir jeter la foi au relativisme, et en conséquence, engager le travail 

théologique dans un cercle à l'intérieur duquel on ne pourra rejoindre la 'parole de Dieu'."134 

 

 Tot hier een korte introductie in de Franse ontwikkelingen. Stellen we nogmaals de 

vraag naar de Belgische betrokkenheid. Een goed jaar nadat Chenu dit schrijft, brengt diens 

Essai sur le problème théologique135 de Belgische dominicaan Louis Charlier136 in 

moeilijkheden. Charlier's essay volgt de methode van Chenu, wanneer hij tracht in drie 

opeenvolgende delen de verhouding tussen theologie en het geopenbaarde (I)137, het verband 

tussen de theologie en de rationaliteit (II), en de methoden van de theologie te behandelen 

(III). Op grond van Thomas van Aquino ontwikkelt hij een positieve theologie met aandacht 

voor het historisch-kritisch denken. De pogingen van Gardeil, Chenu en Charlier om een 

eigentijds neothomisme te ontwikkelen zijn een goed voorbeeld van B. Shanley's opinie dat 

het 20e eeuwse thomisme niet mag worden benaderd als een monoliet. Het draagt in zich 

zowel de houding van een Leo XIII en zijn opvolgers als meerdere dominicaner 

vernieuwingsprojecten138. Dit komt des te pijnlijker aan de oppervlakte wanneer in 1942 de 

werken van Chenu en Charlier op de Index worden geplaatst139. 

 Uiteindelijk blijft ook de Leuvense Alma Mater niet gespaard. In de nasleep van de 

veroordeling van Charlier's werk ontdekt het H.Officie dat dit werk goeddeels gebaseerd is op 
                                                
134 M.D. CHENU, Une école de théologie. Le Saulchoir, in ALBERIGO – CHENU, Une école de théologie, pp. 91-
176, zie pp. 134-135. 
135 L. CHARLIER, Essai sur le problème théologique (Bibliothèque orientations. Section scientifique, 1), 
Thuillies, 1938. Een uitgebreide analyse hiervan in J. METTEPENNINGEN, Beschouwingen bij het Essai sur le 
problème théologique (1938) van Louis Charlier [onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven], Leuven, 
2003. 
136 Louis Charlier (1898-1981), Belgisch dominicaan, studeert geschiedenis aan de Leuvense universiteit en 
theologie aan het dominicaner studiehuis te La Sarte-Huy, waar hij vanaf 1927 professor is. In 1942 veroordeeld, 
mag hij pas vanaf 1953 weer aan het instituut doceren. Voor meer informatie zie C.E.M. STRUYKER BOUDIER, 
Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Vol. II: De dominicanen, Nijmegen – Baarn, 1986, pp. 208-
210. 
137 Net als Chenu installeert Charlier de openbaring – 'une réalité donnée' – als vertrekpunt van de theologie, cfr. 
CHARLIER, Essai sur le problème, p. 66 vv. 
138 B.J. SHANLEY, The Thomist Tradition (Handbook of Contemporary Philosophy of Religion, 2), Dordrecht – 
Boston – Londen, 2002, pp. 2-3: "The narrative of the twentieth-century Neo-thomism, especially in its pre-
Vatican II period, reflects the inherent ambivalence of the Leonine project between Thomism as a corrective of 
modernity and as integrative of modernity." 
139 J.M. DE BUJANDA (ed.), Index librorum prohibitorum 1600-1966 (Index des livres interdits, 11), Montréal – 
Genève, 2002. Dit op instigatie van Pietro Parente (1891-1986) die een nota verspreidde waarin hij om een 
veroordeling van deze werken vroeg, zie hierover TSHIBANGU, La théologie comme science, p. 80. De nota van 
Parente vindt men AAM: F.Van Roey IV.5. 
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cursusnota's van een student van René Draguet140. Vanaf februari 1942 raakt de Leuvense 

hoogleraar in diskrediet en loopt hij een doceerverbod op, waarna rector van Waeyenbergh in 

overleg met het Belgische episcopaat besluit hem 'over te plaatsen' naar de 

Letterenfaculteit141. Wat in de modernismecrisis kon worden vermeden is nu feit. 

 

c. Hernieuwde exegetische perspectieven, 1939-1959 

 

1. Een nieuwe bijbelencycliek 

 

In 1939 neemt Pius XII het roer van de rooms-katholieke Kerk over. Die naamkeuze schijnt 

de continuïteit met zijn voorganger te onderstrepen en de veroordelingen van 1942 lijken dit 

eveneens te bevestigen. Toch is dit niet helemaal correct. Op 30 september 1943 promulgeert 

Pacelli namelijk zijn eerste bijbelencycliek – Divino afflante Spiritu – die door Mgr. Charue 

als volgt wordt onthaald: 

 

"Un souffle d'air frais, d'ozone après l'orage! Une belle réussite d'une oeuvre longue et ardue, qui vous 

donne un sentiment d'euphorie et de joie reconnaissante, telle est l'encyclique Divino afflante Spiritu 

que le souverain Pontife Pie XII vient de consacrer aux études bibliques."142 

 

Vanwaar de haast tastbare opluchting? Divino afflante Spiritu opent immers met een 

herbevestiging van de bepalingen van Vaticanum I en Providentissimus Deus rond de 

onfeilbaarheid van de Schrift. Meer zelfs, Pius XII143 besteedt opvallend ruime aandacht aan 

de problematiek van het Deus auctor, de inspiratie en de onfeilbaarheid. Net hier zien we 
                                                
140 Réné Draguet (1896-1980), priester van het bisdom Doornik. Draguet behaalt het doctoraat en de 
magistertitel in de theologie (patristiek) te Leuven. Vanaf 1925 tot aan het doceerverbod in 1942 doceert hij aan 
de Leuvense faculteit onder andere het college 'Theologie van de Oosterse kerken'. In 1942 plaatst rector van 
Waeyenbergh hem over naar de Letterenfaculteit, en vanaf zijn partiële rehabilitatie in 1948 wordt Draguet 
opnieuw professor aan de theologiefaculteit. Hij doceert er tot in 1966. Voor meer informatie, zie J. COPPENS, In 
Memoriam R. Draguet, 1896-1980, in ETL 57 (1981) 194-200. 
Hierover ook GROESSENS – SCAILLET, La pensée théologique, p. 62: "De même, en 1942, le cardinal Van Roey 
profite de l'éviction du professeur Draguet pour nommer à sa place un nouveau professeur de théologie 
spéculative, Gérard Philips." 
141 Over deze hele episode, zie het artikel van één van Charlier's studenten R. GUELLUY, Les antécédents de 
l'encyclique 'Humani generis' dans les sanctions romaines de 1942: Chenu, Charlier, Draguet, in RHE 81 
(1986) 421-497 en CLAES, Theologie in tijden van verandering, pp. 78-80. Deze reconstructies zijn, wat Draguet 
aangaat, aan te vullen met meerdere documenten uit het archief van L. Delmotte, de toenmalige bisschop van 
Doornik (AET: F.Delmotte B/2/2), uit de verslagen van de samenkomsten van de Belgische bisschoppen (AAM: 
Provincialia 22) en uit AAM: F.Van Roey IV.5a. 
142 PIE XII, Encyclique sur les études bibliques. Préface de S.E.Mgr. A.M. Charue. Introduction et commentaires 
de L. Cerfaux (Chrétienté nouvelle, 6), Brussel, 1945, p. 7. 
143 Cfr. J.G. PRIOR, The Historical Critical Method in Catholic Exegesis (Tesi Gregoriana. Serie Teologia, 50), 
Rome, 1999, pp. 118-120. 
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enkele nieuwe perspectieven. Legde Leo XIII's inspiratieleer nog sterke klemtonen op de rol 

van de goddelijke auteur, Pius XII schuift op naar een appreciatie van de menselijke auteur. 

Er is nu sprake van een samenwerking van goddelijke en menselijke auteur. Men hoede zich 

ervoor meteen een herziening van het traditionele standpunt te lezen in de encycliek. De 

instrumentalistische visie op de menselijke auteur wordt in Divino afflante niet compleet 

opgegeven144, wel genuanceerd, omdat men erkent dat de instrumentele causaliteit haar 

einddoel – Gods waarheid aan mensen meedelen – niet bereikt zonder mediatie via een 

menselijke auteur, wiens persoon en wiens woorden onlosmakelijk samenhangen. De 

menselijke schrijvers kan men niet reduceren tot assisterend instrument, het goddelijke 

auteurschap heeft het menselijke nodig en wordt er mee door gevormd, en vice versa. 

 Op grond van dit nuanceverschil wordt ook het principe van de onfeilbaarheid 

geherdefinieerd in termen van de sensus litteralis. Deze vat men nog steeds op als de door de 

auteur geïntendeerde betekenis, zij het met de achterliggende notie van samenwerking tussen 

God en de handelende medescheppende mens. Men heeft voortaan een dubbel auteurschap op 

het oog. Het bewustzijn, de intentie en de historische gesitueerdheid van de menselijke 

auteurs wordt relevant voor goed theologisch begrip van de Schrift145. Een positieve attitude 

ten aanzien van de exegetische hulpmiddelen is nu evident, ook al blijft men insisteren op het 

belang van de analogia fidei en op trouw aan het katholieke leergezag146. Deze insistentie 

heeft er alles mee te maken dat men de exegese wenst te redden als 'theologische' discipline. 

Een eenzijdige invulling van schriftexegese als filologische wetenschap is uit den boze. Deze 

geloofsanalogie is ook een hermeneutische analogie. Volgens Divino afflante ondersteunen de 

katholiek-wetenschappelijke en traditionele hermeneutiek mekaar. Hiermee is de encycliek 

                                                
144 Hierover het artikel van kardinaal A. BEA, Pio XII e le scienze bibliche, in Pio XII Pont. Max. Postridie 
kalendas martias MDCCCLXXXVI bis MDCCCCLVI, Rome, 1965, p. 71. Bea's opinie is hier relevant gezien S. 
SCHMIDT, Augustin Bea. Der Kardinal der Einheit, Graz – Wenen – Keulen, 1989, pp. 117-122, aangeeft dat de 
encycliek in hoge mate de hand van de Duitse kardinaal verraadt. 
145 Zoals mag blijken uit volgende passage, EB, § 560: "Quapropter catholicus exegeta, ut hodiernis rei biblicae 
necessitatibus rite satisfaciat, in exponenda Scriptura Sacra, in eademque ab omni errore immuni ostendenda et 
comprobanda, eo quoque prudenter subsidio utatur, ut perquirat quid dicendi forma seu litterarum genus, ab 
hagiographo [i.e. de menselijke auteur] adhibitum, ad veram et genuinam conferat interpretationem; ac sibi 
persuadeat hanc officii sui partem sine magno catholicae exegeseos detrimento neglegi non posse. Non raro enim 
– ut hoc solummodo attingamus – cum Sacros Auctores ab historiae fide aberrasse, aut res minus accurate 
rettulisse obiurgando nonnulli iactant, nulla alia de re agi comperitur, nisi de suetis illis nativis antiquorum 
dicendi narrandique modis, qui in mutuo hominum inter se commercio passim adhiberi solebant, ac reapse licito 
communique more adhibebantur. Iusta igitur mentis aequitas postulat, ut haec, cum in divino eloquio, quod pro 
hominibus verbis humanis exprimitur, inveniantur, non magis erroris arguantur, quam cum eadem in cotidiano 
vitae usu habeantur." 
146 EB, § 551. 
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een nauwelijks verholen bevestiging van Lagrange's zoektocht naar een evenwicht tussen 

historisch-kritische exegese en theologie147. 

 Het onverhoopte resultaat van deze encycliek kan men als volgt samenvatten: het is de 

exegeten opnieuw toegestaan zich en publique te engageren in de confrontatie van historisch-

kritische methode en dogma, voor zover zij trouw blijven aan het geloof van de Kerk. Ze 

dienen zich daartoe bewust te zijn van het feit dat de gelovige en de wetenschappelijke lezing 

van de Schrift mekaar niet uitsluiten, integendeel zelfs, mekaar ondersteunen en verrijken. 

 

 

2. Op zoek naar een theologische exegese: Cerfaux, Coppens en Descamps 

 

Richten we onze blik nogmaals op de Leuvense hoogleraren, bij het verschijnen van Divino 

afflante is de generatie van Van Hoonacker reeds weggevallen. Joseph Coppens volgt hem op 

en Lucien Cerfaux neemt de plaats in van de voortijdig overleden hoogleraar Édouard 

Tobac148, op zijn beurt opvolger van Ladeuze149. Cerfaux – die als sinds 1941 consultor is van 

de Pauselijke Bijbelcommissie150 –  publiceert een jaar later zijn magnum opus over de 

Paulinische ecclesiologie151. Een boek waarmee hij naam maakt in exegetenkringen, onder 

meer omdat het een ontwikkeling aantoont in het Paulinische denken152. Net als zijn 

                                                
147 Hierover meer in E. GALBIATI, I generi letterari secondo il P. Lagrange e la 'Divino afflante Spiritu', in La 
Scuola Cattolica 75 (1947) 177-186. 282-292. 
148 Édouard Tobac (1877-1930), professor in de exegese aan het seminarie te Mechelen vanaf 1906. Tobac 
behaalt de doctors- en magistergraad in de godgeleerdheid in 1908 onder leiding van Ladeuze. Vanaf 1921 tot 
aan zijn overlijden is hij hoogleraar exegese aan de Leuvense theologiefaculteit. Zie J. COPPENS, Éloge 
académique de M. le chanoine Édouard Tobac, professeur à la faculté de théologie, in Annuaire de l'Université 
catholique de Louvain 82 (1930-1933) LXXVIII-XCV. 
149 Achtergrondinformatie over deze generatiewissel in A. WÉNIN, L'exégèse biblique à Louvain au cours du 20e 
siècle, in J.M. SEVRIN – A. HAQUIN (ed.), La théologie entre deux siècles. Bilan et Perspectives. Actes du 
colloque organisé à l'occasion du 575e anniversaire de l'Université catholique de Louvain (Cahiers de la Revue 
théologique de Louvain, 34), Louvain-la-Neuve, 2002, pp. 37-56. 
150 Volgens COPPENS, La carrière et l'oeuvre scientifiques …, p. 15, werd Cerfaux benoemd in maart 1941 
(hoewel hij verwijst naar de Oss. Rom. van 1951), en recent plaatste D. CLAES, Theologie in tijden van 
verandering. De theologische faculteit te Leuven in de twintigste eeuw, 1900-1968, Leuven, 2004, de nominatie 
in 1942. Beiden zijn niet precies. In de AAS 33 (1941) 96, lezen we: "Con biglietti della Segretaria di Stato, il 
Santo Padre Pio XII, felicemente regnante, si è degnato di nominare: 
13 febbraio 1941 — L'Illmo e Revmo Monsig. Arturo Allgeier, i Revmi Sacerdoti Alberto Clamer e Luciano 
Cerfaux [...] consultori della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici." 
Coppens' misvatting valt te verklaren vanuit CSVII: ASFT, 1910-1947, p. 397: "Die 7a martii, feria 6a, sessio 
ordinaria, praesentibus EE. DD. Van Hove, decano, Van der Vorst, Draguet, Coppens, Rijckmans et Grégoire, 
secretario. Decanus congratulatur E.D. Cerfaux de sua ad munus Consultoris Commissionis pontificiae de re 
biblica promotione." 
151 L. CERFAUX, La théologie de l'Église suivant saint Paul (Unam sanctam, 10), Parijs, 1942. 
152 Bijvoorbeeld in CERFAUX, La théologie de l'Église, p. 231 vv.: "On remarque, en abordant les épîtres de la 
captivité, un changement de perspective dans la pensée et le vocabulaire de saint Paul. Des faits nouveaux sont 
advenus: le contact du christianisme avec le milieu d'Éphèse d'un côté; l'issue du voyage de la collecte d'autre 
part …" 
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voorgangers schrikt Cerfaux er niet voor terug het beschikbare wetenschappelijk-

historiografische instrumentarium te benutten en zijn kennis van het hellenistische milieu in 

het spel te brengen. Studie van taal en context bekleden een prominente plaats. Wat ons weer 

bij Divino afflante Spiritu brengt, en de commentaar die Cerfaux daaraan samen met bisschop 

Charue wijdt153. 

 Op deze commentaar gaan we dieper in, omdat zij kernachtig de Auseinandersetzung 

van de Leuvense exegese met de openbaringsproblematiek weerspiegelt, en men dezelfde 

theologische lijnen later terugleest in het facultaire votum. Voor Cerfaux is Divino afflante 

kristalhelder: de Kerk ondersteunt de toepassing van de historisch-kritische methodes in de 

exegese vanuit de overtuiging dat een diepere kennis van de tekst verrijkend is voor ons 

begrip van de openbaring. Bondiger luidt het: de Kerk erkent het methodologische 

primaatschap van de sensus litteralis. De 'letterlijke zin' wordt hier dan ook opgevat als de 

historiografische betekenis, diegene die men kan achterhalen door studie van taal en context. 

Methode staat voorop. Op het niveau van de inspiratieleer apprecieert de Leuvense exegeet 

hoe Pius XII de menselijke auteur weliswaar voorstelt als een instrument, maar dan één wiens 

eigenschappen voelbaar en leesbaar doorschemeren in zijn werk. Dit zet aan tot historisch-

kritische bijbelexegese154 en nodigt de exegeten uit de genrekritiek te benutten als legitiem 

hulpmiddel155. Exegeten die dit ernstig toepassen hoeven voor Cerfaux uiteindelijk geen 

bezwaren te hebben bij de katholieke doctrina infallibilitatis. Sterker nog: het is precies een 

gebrek aan geschiedkundige kennis die mensen doet twijfelen aan het waarheidsgehalte van 

bepaalde Schriftpassages. 

 Dan rest de vraag: In hoeverre kan en mag men de katholieke exegese reduceren tot 

filologie? Cerfaux spreekt hier van een 'mystieke tegenreactie'156 van de gelovigen, en 

waarschuwt dat té eenzijdige schriftbenaderingen terecht gelogenstraft worden door de 

kerkgemeenschap. Van oudsher immers kent de Kerk ook de allegorische en de typologische 

                                                
153 Mgr. Charue was te Leuven opgeleid als exegeet en schijnt zelf in aanmerking te zijn gekomen om zijn 
leermeester Tobac op te volgen, zie PLAVSIC, Monseigneur Charue, pp. 9-11. 
154 PIE XII, Encyclique sur les études bibliques, p. 95: "Le dogme de l'inspiration d'abord. L'écrivain sacré, selon 
la doctrine des Pères, reprise par saint Thomas, est l'instrument de l'Esprit-Saint. C'est un instrument 'vivant et 
doué de raison', agissant et  réagissant de toutes ses facultés; son oeuvre portera donc l'empreinte de sa 
personnalité. C'est dire que notre connaissance de l'oeuvre – donc du sens littéral – croîtra dans la mesure où 
nous connaîtrons mieux l'écrivain et toute son époque. […] Ici intervient la méthode des genres littéraires […] 
désormais, elle est plus que recommandée, elle est commandée." 
155 J.L. JADOULLE, Les intellectuels catholiques. De la libération au concile Vatican II, in PIROTTE – ZELIS (ed.), 
Pour une histoire du monde catholique, pp. 467-486, zie p. 470: "À l'université catholique de Louvain, l'abbé 
Lucien Cerfaux se distingue par ses travaux inspirés par la Formgeschichte." 
156 PIE XII, Encyclique sur les études bibliques, p. 98: "Faut-il nous étonner que la réaction atteigne la théologie 
et se marque, en matière biblique, par un mépris ou du moins une défiance vis-à-vis de l'exégèse scientifique, 'les 
maigres mamelles du sens littéral', comme dit Claudel?" 
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zin. Met andere woorden, het – niettemin legitieme – primaatschap van de sensus litteralis 

mag en kan geen aanleiding zijn om traditionele interpretatieschema's te veronachtzamen. 

Wetenschappelijke methodes blijken slechts instrumenten157 en nooit doel op zich. Niet tegen 

maar voorbij de primordialiteit van de letterlijke zin pleit de Leuvense hoogleraar voor een 

'dogmatische' of 'theologische' exegese158. Wat hij op het oog heeft is een gelovige 

hermeneutiek die zich in de kerkelijke Traditie inschrijft en aantoont dat een kloof tussen de 

gelovige en wetenschappelijke lezing van de Schrift kan overkomen worden. Daarmee 

respecteert Cerfaux Pius XII's opvatting van de geloofsanalogie, en zijn we terug bij het 

Grundanliegen van de hele modernismecrisis159, de synthese van dogma en geschiedenis. 

Cerfaux lost het compatibiliteitsprobleem op door een voorlopige verbinding van historisch-

kritische en dogmatische exegese. 

 

 Vanaf september 1949 wordt dit verder uitgediept te Leuven wanneer Coppens, 

Cerfaux en de benedictijner monnik Gribomont het eerste Colloquium Biblicum Lovaniense 

organiseren. Onderwerp van de studietweedaagse is de Sensus plenarius Scripturae Sacrae160. 

Volgens Frans Neirynck161 is de directe aanleiding tot dit gebeuren het verschijnen van 

Coppens' boek eerder datzelfde jaar onder de titel: Les harmonies des deux Testaments. Essai 

sur les divers sens des Écritures et sur l'Unité de la Révélation162. Uit de ondertitel blijkt 

meteen het belang voor onze studie. Reeds Lagrange poogde eerder het 

compatibiliteitsprobleem van het modernisme op te lossen vanuit de vraag naar de verhouding 
                                                
157 PIE XII, Encyclique sur les études bibliques, p. 105: "La science, aux mains de l'exégète, est un instrument 
nécessaire." 
158 PIE XII, Encyclique sur les études bibliques, p. 108: "C'est par cette exégèse 'théologique' ou 'dogmatique' que 
nous donnerons satisfaction à la saine réaction du monde chrétien …" 
159 In zijn introductie op de encycliek geeft Cerfaux een uitgebreid overzicht van de modernistische peripetieën, 
waarbij hij overigens bijzonder vriendelijk is ten aanzien van Loisy. Zie PIE XII, Encyclique sur les études 
bibliques, pp. 11-20, zie p. 15: "Mieux au courant des exigences dogmatiques, Loisy et le P. Lagrange, à ce 
moment, avaient déjà esquissé les grandes lignes d'une méthode qui refusait de dissocier l'inspiration et 
inerrance." 
160 Zie F. NEIRYNCK (ed.), Colloquium Biblicum Lovaniense. Journées Bibliques de Louvain. Bijbelse 
studiedagen te Leuven, 1949-2001 (Studiorum novi testamenti auxilia, 19), Leuven, 2001, pp. 9-11. Naast 
Coppens werden lezingen gegeven door Cerfaux en de Belgische benedictijn van Clervaux, Jean Gribomont 
(1920-1986), kerkhistoricus maar in de exegese gevormd door Coppens en Cerfaux. Zie J. GRIBOMONT, Le lien 
des deux Testaments, selon la théologie de S. Thomas. Notes sur le sens spirituel et implicite des Saintes 
Écritures, in ETL 22 (1946) 70-89. Meer info over Gribomont in H. DE SAINTE-MARIE, Dom Gribomont 
directeur de l'édition romaine de la Vulgate, in —, Mémorial dom Jean Gribomont (1920-1986) (Studia 
Ephemeridis Augustinianum, 27), Rome, 1988, pp. 7-10. 
161 F. NEIRYNCK, J. Coppens, fondateur des Journées bibliques de Louvain. Colloquium Biblicum Lovaniense 
1949-1981, in ETL 57 (1981) 274-292. 
162 J. COPPENS, Les harmonies des deux Testaments. Essai sur les divers sens des Écritures et sur l'unité de la 
Révélation (CNRT, 6), Doornik – Parijs, 1949. Dit werk is in feite de bundeling van J. COPPENS, Les harmonies 
des deux Testaments. En étudiant les divers sens des Saintes Écritures. Premier article, in NRT 70 (1948) 794-
810; Les harmonies des deux Testaments, II. Les apports du sens plénier, in NRT 71 (1949) 3-38; Les harmonies 
des deux Testaments, III. Les apports du sens littéral. Essai de synthèse, in NRT 71 (1949) 477-496. 
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tussen Oud en Nieuw Testament, maar het is de oudtestamenticus Joseph Coppens die er als 

eerste een breed opgezette studie aan wijdt. 

 Veel precieser en gedetailleerder dan Cerfaux' commentaar neemt Coppens daartoe het 

polysemisch karakter van de Schrift onder zijn loupe. Hij onderscheidt grosso modo drie 

betekenisniveau's, te weten: sensus litteralis, sensus plenior en andere secundaire 

betekenisrichtingen. Het eerste niveau (sensus litteralis) is inmiddels gekend, maar Coppens' 

analyse stelt dat de letterlijke zin niet volstaat om de problemen op te lossen. Op grond van 

deze methode constateert hij slechts een minimale eenheid tussen Oud en Nieuw Testament. 

Dan volgt een analyse van de sensus plenior. De terminologie is weliswaar niet nieuw163, 

maar Coppens is één van de eersten om in te zien dat het gebruik van sensus plenior-theorieën 

tijdens de modernismecrisis deel uitmaakten van vele pogingen om de kloof tussen 

traditionele en historisch-kritische hermeneutiek te dichten164. Daarbij sluit zijn 

synthesepoging aan165 en tegelijk bouwt hij voort op Cerfaux' eerdere aanzetten166. 

 Vervolgens stelt hij de vraag naar de preciese betekenis en rol van de sensus 

plenior167. Na een bibliografisch-chronologisch overzicht van het gebruik van de term geeft 

Coppens een eigen definitie van de vollere zin als 'die tekstbetekenis die een uitbreiding of 

vervollediging van de letterlijke zin constitueert zonder dat evenwel de homogeniteit en 

                                                
163 Zie R.E. BROWN, The History and Development of the Theory of a Sensus Plenior, in CBQ 15 (1953) 141-162 
en diens dissertatie, ID., The Sensus plenior of Sacred Scripture, Baltimore MD, 1955, voor een goed historisch 
overzicht van terminologie en de gehele problematiek. De publicatie van deze dissertatie heeft ertoe geleid dat 
vele auteurs Brown als initiële vertegenwoordiger van het sensus-pleniordenken zijn gaan zien. Meer recent 
werd de theorie besproken in M.A. TÁBET, Il senso letterale ed il senso spirituale della Sacra Scrittura. Un 
tentativo di chiarimento terminologico e concettuale, in Annales theologici 9 (1995) 2-54. 
164 ROBINSON, Roman Catholic Exegesis, pp. 30-31. We lezen in J. COPPENS, Pour une meilleure intelligence des 
Saintes Écritures. Un nouvel essai d'herméneutique biblique, in ETL 27 (1951) 500-508, p. 508: "Nous vivons à 
une époque où la science biblique fleurit. Un des aspects les plus réconfortants de ce renouveau me paraît être la 
tentative de réconcilier en matière d'exégèse les méthodes et les points de vue à première vue opposés de la 
philologie et de la théologie." 
165 R.E. BROWN, The Problems of the Sensus Plenior, in G. THILS – R.E. BROWN et al., Exégèse et théologie. Les 
Saintes Écritures et leur interprétation théologique (BETL, 26), Gembloux – Parijs, 1968, pp. 72-81, p. 72: "The 
theory of the Sensus Plenior was originally proposed by A. Fernández in 1925 and has been defended by 
important scholars since. In the period ca. 1950 it received a new life through the advocacy of J. Coppens." De 
jezuïet Fernandez was professor aan het Romeinse Biblicum, en bracht zijn opvattingen naar voren in de 
uitgegeven collegenota's van het Biblicum, zie A. FERNÁNDEZ, Hermeneutica, in A. VACCARI (ed.), Institutiones 
Biblicae scholis accomodatae, Vol. II, p. 381: "Deus per hagiographi verba intendat aliquando sensum 
abundatiorem, pleniorem, quem ipse hagiographus intellexit et exprimere voluit". 
166 Volledigheidshalve moet gezegd dat naast Cerfaux' commentaar het artikel van GRIBOMONT, Le lien des deux 
testaments, pp. 70-89, ook als aanzet gold. 
167 COPPENS, Les harmonies, p. 30: "C'est donc à exposer ce que l'on comprend sous l'appellation de 'sens 
plenier', à préciser ensuite la signification que l'on peut et que l'on doit lui attribuer, à rechercher enfin quels 
avantages il peut éventuellement nous offrir en exégèse et en théologie que nous consacrerons la deuxième 
partie, la plus importante, de ce travail." 
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continuïteit met deze laatste wordt opgeheven'168. Met andere woorden, het gaat om een 

aanvullende betekenis die een gelovig perspectief inbrengt zonder de historisch-kritische 

betekenis tegen te spreken. Cerfaux' aanzet wordt bij Coppens uitgewerkt als een 

betekenisuitbreiding in de theologische richting. Deze additionele betekenisgeving gebeurt 

precies op grond van de eenheid van de openbaring, die immers een eenheid tussen Oud en 

Nieuw Testament tot stand brengt. Het principe van openbaringseenheid brengt ons dicht bij 

de inspiratieproblematiek, aangezien de Leuvense professor de openbaringseenheid weer 

koppelt aan een auteurseenheid van de Schrift, i.e. aan de opvatting dat achter Oud en Nieuw 

Testament eenzelfde auteur schuilgaat169. We herkennen het stramien: Coppens vertrekt van 

een methodevraag, en belandt gaandeweg in de dogmatiek. 

 Coppens beweert nu dat de menselijke schriftauteur zich – als instrument van Gods 

wil – niet in alle gevallen bewust is van de diepere betekenis van datgene wat hij ter sprake 

brengt. Niettemin gaat hij nooit zover de menselijke auteur compleet te instrumentaliseren170. 

Ook hij zoekt een balans, hij tracht een inspiratiedenken dat slechts oog heeft voor de 

menselijke auteurs te ontwijken door de goddelijke auteur scherper in beeld te brengen – 

zonder ook in die richting in unilateralisme te verzanden. Een theologische exegese is 

noodzakelijk. En hier brengt de sensus plenior soelaas, want in het debat omtrent de intentio 

auctoris sluit zij zowel de goddelijke als menselijke intentie in het hermeneutisch discours in. 

We zullen hier niet Coppens' uitgebreide analyses van intentie en bewustzijn van de 

Schriftauteurs bespreken171 maar willen slechts aanstippen dat hij als protagonist van de 

sensus plenior-theorie Leuven op de internationale exegetische kaart zet172. Coppens' positie 

wordt uitgediept doorheen de jaren 1950173. Zo treffen we in de proceedings van het eerste 

                                                
168 COPPENS, Les harmonies, p. 36: "le sens littéral est en quelque sorte renforcé, prolongé ou approfondi, 
augmenté et complété, […] sans que toutefois l'homogénéité et la continuïté foncières avec la signification 
primordiale soient rompues." 
169 COPPENS, Les harmonies, p. 41: "l'unité d'auteur divin confère à la Bible une unité minimale de dessein et de 
finalité …" 
170 Volgens professor J. LUST, Msgr. J. Coppens the Old Testament Scholar, in ETL 57 (1981) 241-265. 244, 
werd de theorie van de sensus plenior geformuleerd tegen de achtergrond van een scholastieke opvatting van 
inspiratie die men in Providentissimus Deus vindt. 
171 Coppens' analyses van het bewustzijn van de Schriftauteurs dwingen hem tot een tripartitie van de sensus 
plenior in a) een perichoretische sensus plenior, b) een historico-typische sensus plenior en c) een profetico-
typische sensus plenior. Deze opdeling volgt uit de vraag naar de mate waarin de hagiograaf zich bewust is van 
de goddelijke intentie die zijn werk doortrekt. Op deze eerder technische kwesties gaan wij niet verder in. Een 
inleidend overzicht vindt men in A. SCHOORS, Het wetenschappelijk werk van Monseigneur Coppens, in 
SUENENS et al., La carrière et l'oeuvre, pp. 9-28, en achtergrond in ROBINSON, Roman Catholic Exegesis, p. 39 
vv. 
172 In dit opzicht wekt het verbazing dat het recente standaardwerk van GIBELLINI, La teologia del XX secolo, 
nergens melding maakt van Coppens' synthesepogingen. 
173 Zie COPPENS, Pour une meilleure intelligence, 500-508; J. COPPENS, Nouvelles réflexions sur les divers sens 
des Saintes Écritures, in Nouvelle Revue théologique 74 (1952) 3-20; J. COPPENS, Vom christlichen Verständnis 
des Alten Testaments. Les Harmonies des deux Testaments. Supplément bibliographique. Bibliographie J. 
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Colloquium Biblicum een artikel van Coppens waarin hij verder ingaat op de kwestie174. 

Duidelijker dan in zijn essay somt hij hierin drie grondslagen van de vollere zin op: 

 

"Rappelons que le sens en question, que nous avons appelé plenier, se dégage surtout à la lumière de 

deux faits: l'unité de la Révélation et son progrès continu. Ils sont en outre corroborés par une 

troisième donnée: l'inclination de l'Église à référer sa doctrine actuelle à des textes bibliques où il est 

parfois bien difficile de la retrouver à l'aide de la seule méthode philologique"175. 

 

 Dit citaat wil niet zeggen dat de vollere zin primeert. Elders benadrukt Coppens 

onvermoeibaar de podiumpositie van de sensus litteralis. De notie van 

openbaringscontinuïteit brengt wel de doctrine en interpretatie van de Kerk doorheen de tijd 

in het exegetische spel. Zo ontwikkelen Coppens én Cerfaux176 een theologische exegese die 

de geloofsanalogie onderschrijft. Beide exegeten nemen de openbaringsproblematiek ernstig, 

en zien in het verlengde daarvan de katholieke exegese als een theologische wetenschap, die 

zich op een positieve wijze verhoudt tot de katholieke leer en de Auseinandersetzung daarmee 

niet ontwijkt. Tegelijkertijd wensen zij ook de geschiedenis ernstig te nemen. Wanneer in 

1950 de encycliek Humani generis verschijnt177, is het niet te verwonderen dat de professoren 

zich geenszins aangevallen voelen. Integendeel, Cerfaux weet zich zelfs ondersteund, en 

schrijft: 

 

                                                                                                                                                   
Coppens, Parijs – Brugge, 1952; J. COPPENS, L'inspiration et l'inerrance biblique, in ETL 33 (1957) 5-35; J. 
COPPENS, Le problème du sens plenier, in ETL 34 (1958) 5-21. 
174 L. CERFAUX – J. COPPENS – J. GRIBOMONT, Problèmes et méthode d'exégèse théologique (Analecta 
Lovaniensia Biblica et Orientalia. Series II/16), Brugge – Parijs, 1950. J. GRIBOMONT, Sens plénier, typique et 
littéral, pp. 21-31, onderzoekt de verhouding tussen drie betekenisrichtingen met bijzondere aandacht voor het 
bewustzijn van de auteurs; in aansluiting onderzoekt L. CERFAUX, Simples réflexions à propos de l'exégèse 
apostolique, pp. 33-44, de wijze waarop de apostolische exegese omgaat met de notie inspiratie. 
175 J. COPPENS, Le problème d'un sens biblique plénier, in CERFAUX – COPPENS – GRIBOMONT, Problèmes et 
méthode, pp. 12-13. 
176 De parallelle positie van beide professoren toont zich overigens mooi in hun eenstemmige afwijzing van 
Newman's leer van de orbiter dicta, die een selectieve onfeilbaarheidsdoctrine impliceert. 
177 PIUS XII, Litt. Enc. Humani generis de nonnulis falsis opinionibus quae catholicae doctrinae fundamenta 
subruere minantur, in AAS 42 (1950) 568-570; 575-578. De encycliek is opgebouwd uit twee grote delen, 
waarvan het eerste een oproep vormt aan de theologen om terug te keren naar de eigenlijke bronnen van de 
openbaring: Schrift en Traditie. Tegelijkertijd keurt Pius XII de gedachte af dat de 'goddelijke' betekenis van een 
bijbeltekst ligt ingebed in de 'menselijke', en veroordeelt hij elke poging tot een symbolistische of 
spiritualistische exegese.  
Het tweede deel van de encycliek stelt dat theologen zich rekenschap moeten geven van de resultaten van de 
positieve wetenschappen, inzoverre deze niet in tegenspraak zijn met de katholieke doctrinele traditie (d.i. de 
zogenaamde analogia fidei). Dit impliceert o.a. de acceptatie van de historisch-kritische methode in de exegese. 
Niettemin mag de studie van literaire patronen, van de linguïstische en geografische context van de Schrift niets 
afdoen aan de leer dat elk woord van de Schrift subject is van inspiratie en derhalve een absolute onfeilbaarheid 
geniet. 
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"Ce mariage selon les règles, cette saine et robuste alliance de la foi et de la raison, de la révélation et 

de l'histoire, c'est l'honneur de la tradition chrétienne, maintenue intacte dans notre Église et défendue 

une fois encore par l'encyclique Humani generis178". 

 

Dit illustreert dat de Leuvense exegeten de encycliek vooral lezen als een terechtwijzing van 

excessen179 die met de nouvelle théologie verband houden. Zelf gaan zij onverstoord verder180 

en slechts maanden voor Johannes XXIII zijn concilie aankondigt organiseert Leuven – naar 

aanleiding van de wereldtentoonstelling te Brussel – een internationaal exegesecolloquium181. 

Hun aanvoelen wordt bekrachtigd wanneer kardinaal Van Roey het congres opent met een 

boodschap van Pius XII, meteen de laatste woorden van deze paus over exegese. Woorden 

overigens die naadloos aansluiten bij Divino afflante Spiritu vijftien jaar eerder182. 

 Een congresreferaat dat we niet onvermeld kunnen laten is dat van Albert Descamps. 

Als Cerfaux' opvolger aan de Leuvense faculteit zoekt ook hij een synthese van 

historiografische methode en dogmatiek, niet – zoals Coppens – in een analyse van 

hermeneutische opties183 maar door grondig in te gaan op methodevraagstukken alvorens aan 

de theologie te raken. Eerst zet Descamps zich af tegen wat hij Marrou's historiografisch 

                                                
178 L. CERFAUX, Révélation et histoire, in Nouvelle Revue théologique 13 (1951) 582-593, zie p. 593. 
179 Zie ook het verslag van het tweede Colloquium Biblicum Lovaniense in J. COPPENS, Journées Bibliques de 
Louvain, in ETL 26 (1950) 552-554, en J. COPPENS, De Jongste Bijbelencycliek, in Ons geloof 27 (1945) 145-
164. 
180 Al heeft Cerfaux wel af te rekenen met een coulissengevecht waarin kardinaal Marchetti-Selvaggiani (namens 
het H. Officie) kardinaal Van Roey vraagt om Cerfaux' bijdrage aan een Festschrift voor de protestantse exegeet 
Goguel te doen schrappen. Dit gebeurt uiteindelijk niet. De correspondentie tussen Marchetti-Selvaggiani, Van 
Roey en Cerfaux hierrond treft men in AAM: F.Van Roey II/1. 
181 De proceedings van deze studiedagen zijn gepubliceerd als J. COPPENS – A. DESCAMPS – É. MASSAUX (ed.), 
Sacra Pagina. Miscellanea biblica Congressus internationalis catholici de re biblica. II vols. (BETL, 12-13), 
Parijs – Gembloux, 1959. Van 25 tot 30 augustus 1958 bespreekt men – nog vóór de concilieconsultatie – 
themata als schriftinspiratie en -onfeilbaarheid, sensus plenior en sensus litteralis, de waarde van de 
historiografische methode en de verzoening van historisch-kritische en dogmatische schriftlezing, de verhouding 
van de exegeet tot het magisterium, de verwachtingen van de kerk ten aanzien van haar katholieke exegeten, etc. 
Voor een goed overzicht van de besproken themata, zie [J. COPPENS – É. MASSAUX], Expositio universalis 
Bruxellensis, Civitas Dei. Congressus internationalis catholicus de re biblica (Analecta Lovaniensia Biblica et 
Orientalia. Series III, 10), Brugge – Leuven, 1958. 
182 Allocution de Son Éminence le Cardinal Van Roey et Message de Sa Sainteté le Pape Pie XII, in COPPENS – 
DESCAMPS – MASSAUX, Sacra Pagina. Vol. I., pp. 14-16, zie p. 16: "Depuis le début de Notre Pontificat, en 
effet, Nous avons eu à coeur de favoriser le développement des études scripturaires, et voici bientôt quinze ans, 
Nous aimions, par Notre Encyclique 'Divino afflante Spiritu', stimuler de plus en plus dans leurs travaux tous les 
fils qui s'adonnent à ces études …" Het origineel vindt men in AAM: F.Van Roey, II.A.23, Brief van 28 juli 
1958. 
183 Coppens verdedigt nog in 1958 zijn drieledige benadering van de Schrift als waardevolle oplossing en gaat 
daarover in dispuut met o.m. Pierre Benoit van de École Biblique de Jérusalem, die een lezing hield over Les 
analogies de l'inspiration, in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), Sacra Pagina. Vol. I., pp. 86-99. Deze 
was zich vanuit zijn eigen onderzoek omtrent inspiratie en instrumentaliteit gaan interesseren voor de sensus 
plenior, en ontwikkelde in het verlengde daarvan een instrumentele analogie. Zie hierover en over de onenigheid 
tussen Coppens en Benoit, in J.T. BURTCHAELL, Catholic Theories of Biblical Inspiration Since 1810. A Review 
and Critique, Londen, 1969, pp. 242-245. 
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subjectivisme noemt184, en zwaait hij de lof van de historisch-kritische methode als rationele 

weg om een zekere mate van objectieve kennis te bereiken. Vervolgens beklemtoont hij dat 

deze methode een hoge mate van autonomie dient te genieten. Deze autonomie begrondt 

Descamps in de overtuiging dat Gods handelen in de geschiedenis doorgaans niet de normale 

natuurlijke of menselijke wetten overboord werpt185. Voor de historicus is het getuigenis van 

de hagiograaf dan ook in eerste instantie een menselijk getuigenis en een te bestuderen 

historisch feit, meer niet. Descamps volgt dus Coppens en Cerfaux in hun klemtoon op de 

primordialiteit van de sensus litteralis186, maar gaat verder en stelt dat ook de studie van de 

bijbelse theologie, als onderdeel van de exegese in principe een zuiver historiografische 

aangelegenheid blijft. Noch Coppens noch Cerfaux voerden een dermate verregaande 

verwetenschappelijking van de bijbelse theologie door. Zij omschreven de bijbelse theologie 

steeds als een extensie, een tweede beweging … 

 Descamps insisteert dus erg op de autonomie van de wetenschappelijke exegese. 

Daartoe onderscheidt hij in de Schrift essentie-oordelen (passages die de religieuze 

betekenissen die de hagiograaf aan de feiten hecht reflecteren) van existentie-oordelen 

(passages die trachten historische feiten weer te geven)187. Beiden zijn het studieonderwerp 

van de exegeet en kunnen door zowel gelovige als atheïstische historiografen worden 

bestudeerd, met gelijke resultaten. Descamps trekt hiermee de autonomie van het kritisch 

onderzoek ver door en lijkt Coppens' theorie van de betekenistoevoeging te bekritiseren188. 

 Niettemin stelt hij de vraag naar de 'gelovige' betekenis van de Schrift. In een poging 

tot antwoord stelt hij dat het geloof in geen geval de wetenschappelijke bevindingen 

tegenspreekt, noch er iets aan toevoegt. Gelovige en wetenschappelijke lezing raken mekaar 

eenvoudigweg niet want beide lezingen hebben niet hetzelfde formeel object voor ogen. 

Descamps bedoelt daarmee dat de lezende gelovige geïnteresseerd is in de betekenis van de 

tekst voor vandaag, de actuele betekenis. De historiograaf/exegeet daarentegen zoekt naar de 

                                                
184 Zie H.I. MARROU, De la connaissance historique (Esprit. La condition humaine), Parijs, 1954, waarin – 
scripsit Descamps – meermaals wordt geopperd dat wetenschappelijke historiografie steeds in hoge mate een 
reflectie is van de persoon die haar bedrijft. 
185 A. DESCAMPS, La méthode en théologie biblique, in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), Sacra Pagina. 
Vol. I. pp. 132-157, zie pp. 139-140: "l'autonomie de l'approche expérimentale des faits religieux." 
186 Cfr. COPPENS, Son Excellence Mgr. Descamps, p. 260-261. 
187 Over de oordelen quoad essentiam et quoad existentiam, zie DESCAMPS, La méthode en théologie biblique, p. 
141. 
188 Dit blijkt uit onder meer volgende passage in DESCAMPS, La méthode en théologie biblique, pp. 137-138: "À 
en juger d'après certains travaux de théologie biblique, il semble que leurs auteurs éprouvent une sorte de crainte 
à appliquer jusqu'au bout les principes de la méthode historique; ils considèrent plutôt, au moins confusément, 
que l'enquête critique doit être arrêtée à un point donné, de peur qu'elle aboutisse à des conclusions contraires à 
la foi; à ce moment, une herméneutique spécifiquement théologique vient, en quelque sorte, relayer la critique 
historique […] pour permettre de découvrir dans les textes ce que l'historien n'y trouve pas." 
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historische betekenis, zowel waar het een feitenverhaal betreft als waar het de theologie van 

de hagiograaf betreft. Beide laatsten behoren tot het domein van de historische betekenis. De 

vraag luidt: wat wou de schrijver toen vertellen, met welke stijlmiddelen, aan wie? Dit is een 

historische vraag, geen geloofsvraag. De interessesferen van de exegeet en van de gelovige 

raken elkaar dus niet noch spreken ze mekaar tegen. Toch blijven ze structureel verbonden 

vanwege hun gezamenlijk materieel object: de schrifttekst zelf. Voor Descamps moet de 

theologische betekenis van de Schrift telkens opnieuw worden gezocht vanuit het eigentijds 

beleven. Zij ontsnapt aldus aan de zuivere historisch-exegetische arbeid die zich op de 

historische betekenis toelegt. Hierin onderscheidt hij zich opnieuw van Coppens, wiens 

sensus plenior functioneert als een inhoudelijk surplus bij de letterlijke zin. 

 Ter nuancering van Descamps' visie bekijken we nogmaals het drieluik onfeilbaarheid, 

inspiratie, en goddelijk auteurschap. Voor Descamps betreft het hier geloofsvragen. Wanneer 

Descamps over Gods historisch handelen spreekt insisteert hij op het belang van de 

natuurwetten. Gods optreden houdt zich daaraan en inspiratie is derhalve nooit minder dan 

een 'samenwerking' van beide auteurs. Immers, vanuit het geloofslicht wordt het goddelijke 

auteurschap niet betwist. De Schrift is van dien aard dat zij een religieuze interpretatie niet 

uitsluit,  

 

"puisque Dieu ne subordonne pas l'octroi de son assistance et de sa grâce à la présence de toutes les 

qualités humaines, puisque Dieu, non seulement 'respecte' notre liberté, mais peut s'accomoder' aussi 

de nos déficiences"189.  

 

Het bovennatuurlijke is hier zelf mede bepaald door het menselijke, als enige 

uitdrukkingsvorm. Dit impliceert dat men, om de goddelijke draagwijdte van een tekst te 

kennen er tot in de nuances de menselijke inhoud van dient te kennen. Er is dan ook nood aan 

zowel historiografische studie als aan de gelovige lectuur van de Schrift. 

 

 

3. Buiten de faculteit … 

 

In het naoorlogse België blijft de oplossing van het compatibiliteitsprobleem ook buiten de 

Leuvense faculteit aan de orde. In dit verband mogen we vooral twee theologische 

                                                
189 DESCAMPS, La méthode en théologie biblique, p. 151. 
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studiecentra niet over het hoofd zien. Er zijn de dominicanen van La Sarte190, waaronder 

Charlier, die we associeerden met de historisch-dogmatisch gerichte nouvelle théologie. 

Voorlopig houden we ons nog even op in exegetische kringen, in de eerste plaats het 

scholasticaat van de jezuïeten te Egenhoven191, nabij Leuven. Onder de jezuïetenprofessoren 

is Jean Levie192 degene die zich, naast historisch-kritische studies, ook wijdt aan de 

zogenaamde quaestiones introductoriae en de theologische schriftbetekenis193. In de lijn van 

zijn Leuvense vrienden Coppens en Cerfaux zoekt ook Levie een synthese. Dit komt best tot 

uiting in diens boek uit 1958194, dat opgedeeld is in twee delen. In een eerste deel schetst de 

jezuïet een breed historisch overzicht van de katholieke exegesegeschiedenis sinds 1850, en 

toont uitgebreid de problematiek die wij hierboven aanraakten. In een tweede luik ontwikkelt 

hij dan een eigen positie in het inspiratiedebat en tracht het proprium te vatten van een 

katholiek-theologische exegese. Levie's denken sluit hier goed aan bij dat van de faculteit. Zo 

steunt hij Coppens' studie van de sensus plenior195 als oplossing om een coherente 

theologische interpretatie van Oud- en Nieuw Testament te bereiken.  

 Uitgangspunt van Levie is dat de exegeet een dubbele opdracht heeft. Hij heeft tegelijk 

de Schrift te bestuderen als Gods woord en als woord van mensen. Beide perspectieven 

doordringen mekaar en ook in Levie's optiek is de Schrift dus het resultaat van 

samenwerkende auteurs. Gods woord is mensenwoord en vice versa. Dit verplicht de exegeet 

tot zorgvuldige historiografische analyses enerzijds, en bindt hem tegelijkertijd aan de 

kerkelijke lezing van de Schrift. De kerkelijke Traditie is overigens de enige geschikte 

instantie om de noodzakelijke achtergrond te bieden voor een correct theologisch begrip van 

de doctrine van de Schrift196. Dit ecclesiale aspect is karakteristiek voor Levie's exegese en 

inspiratiedoctrine197 zoals ook blijkt uit zijn bijdrage aan het Congres van 1958198. 

                                                
190 GROESSENS – SCAILLET, La pensée théologique, p. 65-67. 
191 C. DUMONT, L'enseignement théologique au Collège jésuite de Louvain. Louvain 1838 – Bruxelles 1988, in 
NRT 111 (1989) 556-576. 
192 Jean Levie (1885-1966), Belgisch jezuïet, behaalt het doctoraat in de klassieke filologie te Leuven. Na 
theologiestudies te Brussel, Leuven en Parijs wordt hij professor in de nieuwtestamentische exegese aan het 
jezuïetenscholasticaat te Egenhoven in 1921. Vanaf 1926 wordt hij tevens hoofdredacteur van de Nouvelle Revue 
théologique.  Zie C. MATAGNE, Le révérend père Jean Levie s.j., directeur de la Nouvelle revue théologique 
(1926-1951), in NRT 88 (1966) 897-906, en G. MEESSEN, Jean Levie, in O'NEILL – DOMÍNGUEZ (ed.) 
Diccionario hístorico. Vol. III: Infante de Santiago-Piątkiewicz, Rome – Madrid, 2001, pp. 2343-2344. 
193 Cfr. JADOULLE, Les intellectuels catholiques, pp. 467-486. 
194 J. LEVIE, La Bible. Parole humaine et message de Dieu (Museum Lessianum. Section Biblique, 1), Parijs – 
Leuven, 1958. 
195 LEVIE, La Bible, p. 300-302, waar hij er wel op let de filologische exegese zorgvuldig te onderscheiden van 
de theologische. 
196 J. COPPENS, In Memoriam J. Levie s.j., in ETL 42 (1966) 681-682. 
197 Zie o.a. LEVIE, La Bible, p. 336: "L'Écriture sainte, qui doit accompagner l'humanité à travers les siècles, ne 
se suffit pas à elle-même; elle ne peut se comprendre selon Dieu que si elle est sans cesse interpretée dans 
l'Église." 
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 Minder breedvoerig zijn de exegetische bijdragen vanuit de diocesane 

grootseminaries. Toch besteden periodieken als de Collationes gandavenses en brugenses – 

vanaf 1955 gefuseerd – minder aandacht aan de openbaringsvraag dan de Leuvense faculteit. 

Hetzelfde voor de tijdschriften van Namen199 en Doornik200. Dit betekent evenwel geen 

complete stilte … We weten dat Mgr. Charue van Namen in 1945 een uitgave van Divino 

afflante inleidde201, en op het exegetencongres van 1958 is hij niet alleen lid van het 

erecomité202, maar houdt er tevens een bijzonder gesmaakte openingslezing omtrent de 

verwachtingen van de Kerk ten aanzien van de exegese203. Charue was een gerenomeerd 

exegeet, waardoor men hem bij de oprichting van de Rivista Biblica in 1953 samen met de 

reeds eerder vermelde benedictijn Dayez graag in het comité de patronage opnam. 

 Het ontbreekt natuurlijk niet aan exegetische publicaties tout court. Zonder 

uitzondering besteden de diocesane tijdschriften ruime aandacht aan bijbelstudies. Alleen 

betreft het overgrote deel van de publicaties thematische studies of pericopenanalyses waarin 

de wetenschappelijke methodes weliswaar worden toegepast, maar niet als zodanig 

gethematiseerd. Niettemin besteden de diocesane tijdschriften in hun kroniekpagina's 

aandacht aan nieuwe encyclieken204, en documenten van de Pauselijke Bijbelcommissie 

                                                                                                                                                   
198 J. LEVIE, L'interprétation scripturaire en exégèse – en théologie, in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), 
Sacra Pagina. Vol. I., pp. 100-118. 
199 We moeten wel het artikel vermelden van de Naamse seminarieprofessor M. DIDIER, La Bible, histoire du 
Testament ancien et nouveau, in Rev. dioc. Namur 12 (1960) 89-95, waarin zeer summier de historiciteit van 
Schriftteksten en de inspiratie ter sprake komen. 
200 Opvolgers van Cerfaux aan het Grootseminarie te Doornik zijn diens vroegere doctorandi Pierre Samain 
(1911-1984) – vanaf 1967 hulpbisschop van Doornik – en Joseph Ponthot (Cfr. J. COPPENS, Bibliographia 
academica eximii domini L. Cerfaux, in ETL 45 (1969) 58-73, zie pp. 68 + 71), die zich in deze periode 
hoofdzakelijk toeleggen op thematische exegesestudies. Ook de studies van Albert Descamps in Revue 
diocésaine de Tournai behandelen niet expliciet methodologische of dogmatische issues, tenzij zijdelings in 
diens Perspectives actuelles dans l'exegèse des synoptiques, in Rev. dioc. Tournai 8 (1953) 3-16 + 401-415 + 
497-523. 
201 Hij publiceerde nog als seminarieprofessor zijn A.M. CHARUE, Comment les exégètes croient à la Bible 
(Vivre. Cahiers de vie spirituelle, 3), Brussel, 1941. 
202 Cfr. [COPPENS], Expositio universalis Bruxellensis, Civitas Dei. Congressus internationalis catholicus de re 
biblica (Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia. Series III, 10), Brugge – Leuven, 1958, pp. 5-6. 
203 A.M. CHARUE, Ce que l'Église attend des exégètes, in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), Sacra Pagina. 
Vol. I., pp. 76-85. Zie bijvoorbeeld de reactie op de lezing van professor Rijckmans in een brief van 14 oktober 
1958, in ADN: F.Charue, Correspondance: "Je viens de lire, grâce à votre bienveillante attention, le texte de la 
remarquable conférence que j'avais entendue lors de l'ouverture du Congrès biblique, et qui avait fait une si 
profonde impression sur tous les membres du Congrès. Le rôle des exégètes, les tâches qui leurs incombent la 
nécessité de la recherche scientifique "sous la vigilance et l'ultime responsabilité de la Hiérarchie", le devoir qui 
s'impose aux exégètes de "vulgariser les fruits de leurs travaux", le danger que présente la vulgarisation 
fantaisiste, […] et tout cela est dit avec l'autorité qui incombe à un membre de la Hiérarchie doublé d'un 
exégète." 
204 Hier dient opgemerkt dat Divino afflante Spiritu doorgaans pas in diocesane publicaties wordt besproken 
vanaf de jaren 1945-1946, periode waarin de meeste diocesane tijdschriften werden heropgestart na een reces 
tijdens WO II. Enkel de Collectanea mechliniensia liepen door. 
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worden gepubliceerd en niet zelden becommentarieerd. Beperken de periodieken van Brugge, 

Gent, Namen en Doornik zich tot exegetisch veldwerk205, dan toont vooral het bisdom Luik – 

met seminarieprofessor J.M. Heuschen206 – vanaf 1945 meermaals interesse in 

methodologische kwesties207. Heuschen neemt ook uitgebreid de exegetische ontwikkelingen 

vanaf Vaticanum I onder de loupe, en in 1958 treft men hem ook onder de organisatoren van 

het Brusselse colloquium. 

 Toch spant vooral het aartsbisdom Mechelen de kroon. In de Collectanea 

Mechliniensia – vanaf Divino afflante tot aan de concilie-aankondiging – treffen we meerdere 

publicaties die inspelen op het heersende debat. Het valt daarbij op dat deze publicaties allen 

van de hand van alumni van de Leuvense theologiefaculteit zijn. Na enkele 

exegesehistorische en -methodologische overzichten van L. de Witte208 is het Albert van 

Roey, in die periode professor aan het Mechelse St. Jozefsseminarie, die zich toelegt op de 

dogmatische kant van de zaak. In twee beknopte chronicae bespreekt hij de inerrantie, en de 

afbakening van de schriftcanon vanuit dogmatisch perspectief209. Na professoren de Witte en 

van Roey maken Jean Mouson en Jean Giblet – beiden oudstudenten van Cerfaux210 – te 

Mechelen de exegetische dienst uit. Hoewel ze beiden later een bloeiende exegetencarrière 

zullen uitbouwen staan hun publicaties in deze vroege periode allen nog sterk in het voetspoor 

                                                
205 Uitzondering daargelaten, zoals bijvoorbeeld de recent benoemde exegeseprofessor te Brugge, Maurits Sabbe 
(1924-2005), die in het toenmalige diocesane exegeseonderwijs een nieuwe wind deed waaien. Zie onder andere 
diens M. SABBE, De litteraire analyse van de synoptische evangeliën, in Coll. Brug. et Gand. 5 (1959) 496-514. 
Over Sabbe zelf, zie G. VAN BELLE (ed.), In Memoriam Maurits Sabbe (ANL, 50), Leuven, 2004. 
206 Jozef-Maria Heuschen (1915-2002), priester van het bisdom Luik. Heuschen behaalt aan de Gregoriana de 
licenties in de filosofie en de theologie, en vervolgens aan de Leuvense universiteit een licentie in de 
oriëntalistiek in 1942. Datzelfde jaar nog wordt hij professor exegese aan het Grootseminarie te Luik en in 1959 
wordt hij vicaris-generaal van het bisdom Luik. In 1962 wordt Heuschen er hulpbisschop gewijd, waardoor hij 
meteen officieel concilievader is. Voor verdere informatie, zie K. SCHELKENS, In Memoriam Joseph-Marie 
Heusschen (1915-2002), in ETL 78 (2002) 567-569. 
207 De meest marquante publicaties zijn in dit verband het uitgebreide J.M. HEUSCHEN, Encore la question 
biblique, in Revue ecclésiastique de Liège 32 (1945) 184-197 + 381-399, en J.M. HEUSCHEN, De boodschap van 
de Bijbel, in Revue ecclésiastique de Liège 46 (1959) 257-274, waarin hij op populariserende wijze de bijbelse 
theologie tracht uit te leggen, en de plaats van de geschiedkunde in het theologisch onderzoek. 
208 Louis de Witte (1904-1977), priester van het aartsbisdom Mechelen. De Witte behaalt het doctoraat in de 
theologie te Leuven in 1932 bij professor Draguet en wordt vervolgens collegeprofessor te Brussel. Daarna 
doceert hij aan het Mechelse Sint-Jozefsseminarie van 1935 tot 1947. Meer biografische informatie treft men in 
J. COPPENS, In Memoriam L. de Witte, in ETL 54 (1978) 259. De bedoelde publicaties zijn L. DE WITTE, Du 
nouveau en matière d'Écriture sainte. L'Encyclique 'Divino afflante Spiritu' et les genres littéraires, in Coll. 
mechl. 14 (1944) 375-388; L. DE WITTE, Praecipui interventus Leonis XIII et succesorum ejus in re biblica, in 
Coll. mechl. 17 (1947) 145-147. 
209 A. VAN ROEY, De inerrantia Sacrae Scripturae, in Coll. mechl. 18 (1948) 158-160; A. VAN ROEY, Historia 
canonis christiani librorum sacrorum, in Coll. mechl. 19 (1949) 173-176. 
210 Zie COPPENS, Bibliographia academica eximii domini L. Cerfaux, pp. 70-71. 
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van hun Leuvense leermeester Cerfaux211, wiens centrale plaats binnen de Leuvense faculteit 

weinig betoog hoeft212. 

 

 

d. Botsing van dogma en geschiedenis, 1942-1958 

 

1. Nouvelle théologie, de volgende generatie 

 

De openbaringsproblematiek in de eerste helft van de twintigste eeuw is een question-

frontière. Enerzijds zijn het bijbelexegeten die vanuit hun methodische bevraging doorstoten 

tot fundamenteel dogmatische kwesties. Anderzijds zien we dogmatici die vanuit een analyse 

van het dogma de geschiedenis aantreffen in de kern ervan. De synthesepogingen van de 

Belgische exegeten sluiten doorgaans vlot aan bij de vraagstelling van het modernisme, een 

van huis uit exegetisch-methodologisch debat. In wat volgt richten we onze blik op enkele 

Belgische dogmatici en historici die eerder in de lijn staan van de nouvelle théologie. Dit 

overzicht is minder uitgebreid dan dat over de exegetische ontwikkelingen, om de eenvoudige 

reden dat het vooral de exegetische agenda zal zijn die het de redactie van het schema De 

fontibus revelationis kleurt, en overigens ook omdat het votum van de Leuvense faculteit 

hoofdzakelijk exegetenwerk bleek. 

  

 De nouvelle théologie leek in 1942 op niets uit te lopen, doch krijgt vier jaar later een 

nieuwe impuls213. Ditmaal openen enkele Franse jezuïeten het debat. Zij stellen de 

neoscholastieke neiging tot conceptualisme in vraag. We stellen hen kort voor om dan weer 

over te stappen naar de Belgische situatie. Kenmerkend voor de tweede fase in de nouvelle 

théologie is de benadering van dogmatische proposities, van geloofswaarheden vanuit een 

                                                
211 Zie vnl. J. MOUSON, De momento litterarum Encyclicarum 'Divino afflante Spiritu', in Coll. mechl. 21 (1951) 
137-140, waarin meermaals Cerfaux' en Coppens' commentaren op de encycliek worden benut; J. MOUSON, De 
natura inerrantiae biblicae, in Coll. mechl. 22 (1952) 36-39; J. MOUSON, De valore normativo decretorum 
Commissionis Biblicae, in Coll. mechl. 27 (1957) 154-157; J. MOUSON, De relatione inter S. Scripturam et 
Traditionem, in Coll. mechl. 30 (1960) 138-143. 
212 Zie R.F. COLLINS, Msgr. Lucien Cerfaux (1883-1968), in Louvain Studies 5 (1975) 298-305; en zie É. 
MASSAUX, Pour l'université catholique de Louvain. Le 'recteur' de fer. Dialogue avec Omer Marchal (Grands 
documents), Brussel, 1987, p. 117: "C'était un grand exégète et il a renouvelé l'exégèse. Toute une école Cerfaux 
est aujourd'hui toujours très vivante." 
213 Voor de fasering van de nouvelle théologie vallen wij terug op TSHIBANGU, La théologie comme science, pp. 
79-110 en GIBELLINI, La teologia del XX secolo, p. 178. 
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onderzoek naar hun ontstaanscontext. H. de Lubac214 bijvoorbeeld, een jezuïet van Lyon-

Fourvière publiceert in 1946 zijn bekende Surnaturel215. In de lijn van Chenu en Charlier stelt 

hij dat openbaring – a fortiori als Christusopenbaring – een historische context kent216. In het 

verlengde daarvan ligt het inzicht dat ook dogmatische formuleringen contextuele sporen 

dragen. Een historisch opgevatte dogmatiek valt niet te ontwijken. Surnaturel laat zich vanuit 

dit kader dan ook omschrijven als een theologische anthropologie die zowel de patristische en 

scholastieke mensvisies, als de recente wetenschappelijke inzichten laat weet te integreren. De 

vraag naar de historisch gesitueerde mens en diens verhouding tot natuur en bovennatuur staat 

centraal217. In tegenstelling tot een theologie die verzandt in extrinsecisme218 hoort degelijke 

theologische reflectie de immanentie als vertrekpunt te nemen:  

 

"la réalité du christianisme concerne un mystère qui doit s'accomplir historiquement et 

socialement"219.  

 

Tegelijk, door te insisteren op het mysterie vermijdt de Lubac de val van het historicisme van 

een Loisy. Door anthropologie, historisch inzicht, en een mysteriebewustzijn in het centrum 

van katholieke dogmatiek te plaatsen wordt de Lubac's theologie een kritische bevraging van 

                                                
214 Henri de Lubac (1896-1991), Frans jezuïet. De Lubac treedt in 1913 in bij de jezuïeten te Lyon, studeert 
filosofie en theologie aan de scholasticaten van Jersey, Hastings en Lyon-Fourvière, waar hij vanaf 1934 
resideert. De Lubac is reeds vanaf 1929 professor in de dogmatische theologie aan de theologische faculteit van 
Lyon. In 1950 wordt de verspreiding van zijn Surnaturel verboden door de jezuïetengeneraal en krijgt hij een 
doceerverbod opgelegd. In 1960 wordt de Lubac consultor van de voorbereidende Theologische Commissie voor 
het Concilie, en in 1983 wordt hij tot kardinaal benoemd. Onder de overvloedige publicaties over deze theoloog, 
vermelden we graag A. RUSSO, Henri de Lubac. Biographie, Parijs, 1994; J.P. WAGNER, La théologie 
fondamentale selon Henri de Lubac (Cogitatio fidei, 199), Parijs, 1997; J.P. WAGNER, Henri de Lubac 
(Initiations aux théologiens), Parijs, 2001. 
215 H. DE LUBAC, Surnaturel. Études historiques, Parijs, 1946. Deze publicatie was het sluitstuk van een arbeid 
die reeds in 1931 was aangevat met het oog op een theologische ondersteuning van Blondels filosofie en die 
reeds in 1942 het imprimatur ontving. 
216 Cfr. RUSSO, Henri de Lubac, p. 12: "la Révélation chrétienne est surtout la manifestation d'une Personne, de 
la vérité qui s'incarne et se fait Personne. La parole de Dieu est le Verbe qui s'est fait chair. On  ne veut pas dire, 
par là, que la Révélation ne doit pas s'exprimer en concepts. Mais la vérité catholique, en fait, transcende 
toujours la formulation et a fortiori sa sédimentation dans un système conceptuel scientifiquement structuré." Het 
dient gezegd dat deze intuïties van de Lubac reeds werden aangeraakt in het op suggestie van Y. Congar in 1938 
gepubliceerde H. DE LUBAC, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Parijs, 1938. 
217 Axiaal punt in dit alles is de Lubac's doorgedreven onderzoek naar de 16e eeuwse genadeleer en de wijze 
waarop daarbinnen het – in oorsprong zuiver hypothetische – concept van de natura pura functioneert. 
218 Cfr. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, pp. 197-198: "La ricostruzione storica e la riflessione teoretica 
miravano a demolire una concezione estrinsecista del sopranaturale, ma a de Lubac verrà imputato, in una 
disputa allora rovente, che rappresentava una delle tematiche della controversia sulla 'nouvelle théologie', di 
deformare la concezione cattolica del sopranaturale, compromettendone la gratuità." 
219 RUSSO, Henri de Lubac, p. 73. 
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elke theologie die zich opwerpt als een ahistorisch, conceptueel, en 'instruktionstheoretisch' 

bolwerk220. 

 Deze positieve theologie vindt haar evenknie in het werk van Jean Daniélou221, 

eveneens jezuïet en professor aan het Institut Catholique de Paris222. Beide mede-oprichters 

van de befaamde Sources chrétiennes delen een visie op academische theologie223 die haaks 

staat op die van traditionele neothomisten en enkele collega-jezuïeten. Vooral Daniélou's 

opgemerkt artikel in het Études-nummer van 1946224 levert meteen discussiestof. De auteur 

verwijt het strikte neothomisme een volkomen gebrek aan historische zin, in tegenstelling tot 

de kerkvaders voor wie het christendom niet een conceptuele doctrine is, maar een 

geschiedenis die een evolutie kent. Op grond van zijn patrologisch onderzoek komt Daniélou 

tot een herwaardering van Gods mysterie als binnenhistorisch gebeuren. Ook voor hem wordt 

de geschiedenis primaire locus van openbaring – hiervoor introduceert hij later het begrip 

'histoire sainte'. Danièlou's openbaringstheologie concentreert zich op de Christusfiguur als 

hoogtepunt van Gods historisch handelen, maar onderstreept meteen de continuïteit van de 

openbaring. Hij insisteert op Gods mysterieuze alteriteit, want precies het onherleidbare 

anders-zijn van God impliceert dat de menselijke godskennis steeds voorlopig is, in 

ontwikkeling blijft. Net dankzij deze tekortkoming treedt in Daniélou's theologie een kritische 

eschatologie in werking225. Het feit dat we tot aan de eschatologische tijd in de 

                                                
220 Voor uitleg over een instruktietheoretische opvatting van openbaring, zie M. SECKLER, Der Begriff der 
Offenbarung, in W. KERN – H.J. POTTMEYER – M. SECKLER (ed.), Handbuch der Fundamentaltheologie. Vol. II: 
Traktat Offenbarung, Tübingen – Bazel, 2000, pp. 41-61, vnl. pp. 45-47. 
221 Jean Daniélou (1905-1974), Frans jezuïet, studeert opeenvolgend aan de scholasticaten van Jersey en Lyon-
Fourvière – waar hij colleges van de Lubac bijwoont – en behaalt in 1943 het doctoraat in de theologie aan het 
Institut Catholique de Paris met een studie over Gregorius van Nyssa, waarna hij er professor wordt. Een jaar 
later behaalt hij het doctoraat in de Letteren aan de Sorbonne. In 1961 wordt Daniélou decaan van de 
theologische faculteit aan het ICP en in 1962 conciliair peritus. Daniélou wordt in 1969 kardinaal. Voor meer 
informatie zie P. LEBEAU, Jean Daniélou (Théologiens et spirituels contemporains, 4), Parijs, 1967; en meer 
recent o.a. X. TILLIETTE, Le père Daniélou à l'époque des 'Carnets spirituels', in D.DANIÉLOU, pp. 11-34; P. 
DUCLOS, Jean Daniélou, in O'NEILL – DOMÍNGUEZ (ed.) Diccionario hístorico. Vol. II: Costa Rossetti-
Industrias, Rome – Madrid, 2001, pp. 1044-1046. 
222 Meer historische achtergrond over het instituut vindt men in J. DORÉ (ed.), Les cent ans de la faculté de 
théologie (Sciences théologiques et religieuses, 1), Parijs, 1992. 
223 P. PIZZUTO, La teologia della Rivelazione di Jean Daniélou. Influsso su Dei Verbum e valore attuale (Tesi 
gregoriana. Serie teologia, 96), Rome, 2002, p. 107: "Il confronto tra Jean Daniélou e Labourdette, allargatosi ai 
teologi di Fourvière e ai domenicani della Revue Thomiste, è il confronto tra due concezione diverse di teologia 
più che tra due scuole teologiche." 
224 J. DANIÉLOU, Les orientations présentes de la pensée religieuse, in Études 249 (1946) 5-21. 
225 Voor het verband tussen Christusopenbaring, ecclesiologie en eschatologie, zie PIZZUTO, La teologia della 
Rivelazione, pp. 121-122: "La tensione escatologica, aspetto notevole nella teologia della storia di J. Daniélou, 
ben si accorda con il senso dell'alterità divina dopo la manifestazione piena di Christo. La Chiesa, che oggi 
manifesta al mondo la rivelazione definitiva che ha ricevuto, non contempla il dono della rivelazione come un 
posseso statica ma si orienta escatologicamente in una sempre più profonda comprensione dello stesso. La 
teologia della rivelazione del nostro autore non si ferma alla storia di Gesù, sebbene evidenze continuamente che 
e proprio il carattere storico della rivelazione di Cristo il punto centrale, insostituibile e definitivo." 
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onvolkomenheid leven maakt dat we Gods mysterie niet exhaustief kunnen vatten in 

concepten en definities. 

 Daniélou's Orientations lokken reacties uit van predikheren als M. Labourdette226 en 

Garrigou-Lagrange227. In een aanval op de Franse jezuïeten228 is het vooral de laatste229 die 

snel tot de kern van de problematiek doorstoot230. Hij herleidt het dispuut tot de theologische 

waarheidsvraag. Hij is van oordeel dat het theologisch discours van de Lubac, Daniélou en 

Bouillard regelrecht leidt tot een dogmatisch relativisme. Geen enkele dogmatische 

formulering kan nog ooit aanspraak maken op een adequaat en exhaustief begrip van de 

uitgedrukte werkelijkheid. De breuklijn die de nouvelle théologie plaatst tussen propositie en 

werkelijkheid is de ultieme aanzet tot relativisme en voert tot de afbraak van het dogma 

zelf231. Het dogma verliest aan eeuwigheidswaarde. Daartegenover staat het neothomisme in 

de lijn van Garrigou-Lagrange voor een filosofisch realisme232 waarin dogmatische 

proposities samenvallen met hun referent. De modernisten, stelt men, bedreigden met een 

soortgelijke houding de onfeilbaarheid van de Schrift. Nu dreigt hetzelfde gevaar voor de 

                                                
226 Marie-Michel Labourdette (1908-1990), Frans dominicaan van de provincie Toulouse. Na studies aan het 
Collège Saint-Maximin behaalt hij in 1935 het theologiedoctoraat aan het Angelicum te Rome, bij professor 
Garrigou-Lagrange. Labourdette wordt achtereenvolgens professor in de filosofie en de moraaltheologie aan 
Saint-Maximin, en in 1960 wordt hij consultor van de Voorbereidende Theologische Commissie, en later 
concilieperitus. Meer biografische informatie in H. DONNEAUD, Une vie au service de la théologie, in Revue 
Thomiste 92 (1992) 17-51; en een degelijke inleiding in Labourdette's openbaringstheologie vindt men in M. 
LARIVÉ, Quaedam impressio divinae scientiae. La théologie selon le P. Labourdette, in Revue Thomiste 92 
(1992) 59-87. Betreft het artikel M.M. LABOURDETTE, La théologie et ses sources, in Revue Thomiste 46 (1946) 
353-371. Dit artikel werd overigens opgenomen in een bundeltje dat de redactie van de Revue Thomiste uitgaf 
als M. LABOURDETTE – M.J. NICOLAS – R.L. BRUCKBERGER, Dialogue théologique. Pièces du débat  entre 'La 
Revue Thomiste' d'une part et les RR. PP. de Lubac, Daniélou, Bouillard, Fessard, von Balthasar, s.j. d'autre 
part, Var, 1947. 
227 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), is na studies onder Ambroise Gardeil en een kort professoraat aan 
le Saulchoir vanaf l909 tot 1960 professor aan het Angelicum te Rome, waar Karol Woityla één van zijn 
doctorandi is. In 1960 wordt Garrigou-Lagrange consultor van de Voorbereidende Centrale Commissie voor het 
Concilie. Voor een inleiding in leven en denken van Garrigou-Lagrange, zie M.R. GAGNEBET, L'oeuvre du P. 
Garrigou-Lagrange. Itinéraire intellectuel et spirituel vers Dieu, in Angelicum 42 (1965) 7-31. Een bondig 
overzicht van zijn openbaringsdenken vindt men in de cursus R. GARRIGOU-LAGRANGE, De Revelatione, per 
Ecclesiam Catholicam proposita, Vol. I, Rome – Parijs, 19212. 
228 Naast de Lubac en Daniélou wordt ook Bouillard aangevallen. Henri Bouillard (1908-1981), Frans jezuïet, 
behaalt na studies aan het Institut Catholique de Paris en de Sorbonne, het scholasticaat te Fourvière en de 
Gregoriana in 1941 het doctoraat in de theologie. Datzelfde jaar wordt hij professor te Lyon en collega van de 
Lubac. Voor meer informatie zie J. DORÉ, Théologie et philosophie chez Henri Bouillard, in Nouvelle Revue 
théologique 117 (1995) 801-820. 
229 R. GARRIGOU-LAGRANGE, La nouvelle théologie, où va-t-elle? in Angelicum 23 (1946) 126-147. 
230 Een meer uitgebreide bespreking van de verschillende spelers vindt men in TSHIBANGU, La théologie comme 
science, pp. 94-110. 
231 GARRIGOU-LAGRANGE, La nouvelle théologie, pp. 143 + 145. 
232 Dit kwam reeds sterk naar voren in R. GARRIGOU-LAGRANGE, Le sens commun, la philosophie de l'être et les 
formules dogmatiques suivi d'une étude sur la valeur de la critique moderniste des preuves thomistes de 
l'existence de Dieu, Parijs, 1909, waarvan het tweede hoofdstuk een conceptueel-realistische filosofie verdedigt. 
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kerkelijke Traditie. Garrigou-Lagrange ziet beide openbaringsbronnen bedreigd en voelt zich 

verplicht tot een tegenreactie233. 

 

 Kort na de dominicanen mengen enkele jezuïeten van Egenhoven zich. Edouard 

Dhanis234 bijvoorbeeld, een collega van Levie die in deze periode studie maakt van de 

studierichtlijnen van zijn orde235. Jezuïetengeneraal Janssens – voormalig rector van het 

scholasticaat in Egenhoven – benoemt deze oud-collega en vriend in 1948 tot visitator van 

enkele Franse scholasticaten en Dhanis' visitatieverslag – hij wordt overigens kort na de 

visitatie benoemd op de invloedrijke positie van studieprefect aan de Gregoriana236 – heeft 

zware consequenties voor Lyon-Fourvière237. Immers, met het vermoeden van een Romeinse 

reactie op de Franse auteurs, ziet Jean-Baptiste Janssens zich gedwongen tot draconische 

voorzorgen: De professoren de Lubac en Bouillard krijgen een doceerverbod opgelegd en een 

lijst van publicaties – waaronder enige van Daniélou238 – verdwijnen verplicht uit de 

jezuïetenbibliotheken239. Maar Dhanis en Janssens zijn niet de enige Belgische jezuïeten 

betrokken bij de polemieken uit deze periode. Ook Leopold Malevez240, eveneens professor te 

Egenhoven, mengt zich in het debat met een voorstel tot opdeling van de 'nieuwe' historische 

theologieën in een incarnatorisch en een eschatologisch geöriënteerde richting241. Malevez 

                                                
233 Een beknopt overzicht van de visie op theologie van Garrigou-Lagrange treft men in R.A. PEDDICORD, 
Another Look at the Theological Enterprise of Réginald Garrigou-Lagrange, in Angelicum 82 (2005) 835-848. 
234 Édouard Dhanis (1902-1978), Belgisch jezuïet, behaalt in 1933 het doctoraat in de theologie aan de 
Gregoriana, en doceert vervolgens dogmatische theologie aan het jezuïetenscholastikaat te Eegenhoven (Leuven) 
tot 1949. In dat jaar wordt hij rector van het Collegio Bellarmino te Rome, dat sinds 1873 verbonden is aan de 
Gregoriana, en vanaf Dhanis' komst verblijfplaats wordt voor doctorandi aan diezelfde universiteit, kort daarop 
promoveert hij tot studieprefect van de Gregoriana, en vanaf 1956 doceert Dhanis fundamentele theologie aan 
diezelfde universiteit, waarvan hij van 1963 tot 1966 rector is. Zie A. DOCKX, Edouard Dhanis, in O'NEILL – 
DOMÍNGUEZ (ed.), Diccionario hístorico. Vol. II: Costa Rossetti-Industrias, Rome – Madrid, 2001, p. 1110. 
235 STRUYKER BOUDIER, Wijsgerig leven, Vol. I.: De jezuïeten, p. 123. 
236 Zie AVJ: F.Janssens, Brief van J.B. Janssens aan R. Ghysel van 23 december 1949. Zie ook D.Congar, op 28 
september 1961 over Janssens en Dhanis: "Le P. Dhanis a connu le P. Janssens, général actuel de la compagnie, 
qui l'a fait venir à Rome et en fait un peu son théologien. C'est Dhanis qui, côté s.j. romain, a mené les affaires 
du P. de Lubac." Op dat ogenblik is het voor de Franse jezuïeten overigens vrij moeilijk Dhanis' theologische 
positie omtrent de debatten in te schatten. Het enige artikel van Dhanis over openbaringskwesties volgt pas later, 
zie É. DHANIS, Révélation explicite et révélation implicite, in Gregorianum 34 (1953) 187-237. 
237 Een meer uitgebreid verslag hierover in FOUILLOUX, Une Église en quête, pp. 290-291. 
238 Voor de lijst, zie J.B. JANSSENS, Libri vel articuli quidam a bibliothecis removendi, in ARSI 11 (1946-1950) 
882-883. 
239 Cfr. DE TOLLENAERE, Juan Bautista Janssens, pp. 1692-1693: "Presintiendo (ya en 1949) que el Vaticano iba 
a intervenir, había confiado a Éduard Dhanis, professor de teología fundamental en Lovaina, el cuidado de visitar 
los escolasticados en Francia." 
240 Léopold Malevez (1900-1973), Belgisch jezuïet, wordt na studies te München en aan het Institut Catholique 
de Paris in 1931 docent dogmatiek aan het Leuvense scholasticaat. Van 1952 tot 1961 is hij decaan te Egenhoven 
en gedurende de concilieperiode doceert hij dogmatiek aan de Gregoriana. Voor meer informatie zie C. 
DUMONT, In Memoriam P. Léopold Malevez, in Revue théologique de Louvain 5 (1974) 128-131. Betreft het 
artikel L. MALEVEZ, Deux théologies catholiques de l'histoire, in Bijdragen 10 (1949) 225-240. 
241 Een benadering die PIZZUTO, La teologia di Rivelazione, pp. 217-218, foutievelijk toeschrijft aan M. FLICK – 
Z. ALSZEGHY, Teologia della storia, in Gregorianum 35 (1954) 256-298. 
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zelf verraadt zijn sympathie voor de eerste strekking, en haalt als een van de belangrijke 

vertegenwoordigers van de incarnatorische richting de Belg Gustave Thils aan. En zo komen 

we weer terecht bij de Leuvense theologiefaculteit. 

 

 

2. Op zoek naar een historische dogmatiek en de geschiedenis van het dogma: Thils en Aubert 

 

Ter herinnering: in 1942 werden Charlier en Draguet door het H. Officie veroordeeld242 en we 

kijken dan ook niet verbaasd op wanneer we Coppens243 het onderricht van Draguet244 zien 

omschrijven als een positieve theologie die rekening houdt met de historische contingentie 

van het dogma. Een theologie die terzelfdertijd rekening houdt met het katholieke 

magisterium (met die bedenking evenwel dat ook dat magisterium geconditioneerd is door de 

context waarin het functioneert). Met deze omschrijving in het achterhoofd bekijken we kort 

de theologie van Thils, een oudstudent van Draguet nota bene. Thils ontwikkelt gaandeweg 

zijn eigentijdse benadering van het openbaringsvraagstuk, waarbij ook hij theologiseert vanuit 

de incarnatiegedachte. Voor Thils symboliseert de incarnatiegedachte het evidente failliet 

voor elke tegenstelling tussen begrippen als transcendentie en incarnatie. Deze gedachte, die 

hij later thematiseert in Transcendence ou incarnation? Essai sur la conception du 

christianisme,245 is ook in eerdere publicaties al present. Zo bijvoorbeeld in het befaamde 

Theologie des réalités terrestres, waarin men een gebalanceerd pleidooi vindt voor een 

theologie die niet alleen de geschiedenis, maar evengoed de actuele werkelijkheid in haar 

totaliteit en complexiteit durft te benaderen als plaats van Gods handelen. Hier bepaalt Thils 

voortdurend zijn positie in gesprek met Daniélou, wiens eschatologische blikveld 

onvoldoende het alledaagse en sociale246 leven van de moderne mens theologisch kan 

valoriseren, aldus Thils: 

 

                                                
242 STRUYKER BOUDIER, De dominicanen, pp. 209-210. 
243 Coppens, die overigens zelf de Lubac bedankt voor diens interesse en bemerkingen in zijn 2de editie van Les 
Harmonies des deux Testaments: "... le R.P. de Lubac et monsieur le chanoine Thils, qui se sont intéressés à 
certains passages, ont eux aussi droit à ma reconnaissance." 
244 COPPENS, In Memoriam R. Draguet, p. 198. 
245 Significant in deze is de slotpassage uit dit werkje: G. THILS, Transcendance ou incarnation. Essai sur la 
conception du christianisme, Leuven, 1950, p. 97: "l'un et l'autre. Pas l'un ou l'autre. Le vrai christianisme, – 
l'unique christianisme du Christ et de l'Esprit, de la Bible et de l'Église, comporte les deux mouvements, les deux 
comportements, les deux idéaux." 
246 Deze klemtoon op het sociale aspect wordt sterk onderlijnd door R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, 
20045, p. 284: "per la posizione incarnazionista, rappresentata da Thils, l'opera dello Spirito non si restringe 
all'ambito cultuale, ma si sviluppa anche nell'ambito culturale e sociale." 
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"La réponse, croyons-nous, est cette fois typique de ce qu'on est convenu d'appeler la tendance 

'eschatologique' [hiermee verwijzend naar L. Malevez' indeling], ce terme représentant, en l'occurence, 

avec 'terrestre' et 'temporel' une valeur d'antithèse, partiellement inadéquate, ainsi que nous le 

verrons"247.  

 

Voor Thils riskeert de liberale christen zich te verliezen in een volkomen aanpassing aan de 

huidige wereld, en de christen die focust op de transcendentie dreigt de waarde van de aardse 

werkelijkheid te ontkennen. Temidden deze extremen levert het vertrekpunt van de incarnatie 

een unieke kans tot een werkelijke synthese van de verschillende opties. De antithese wordt 

vervangen door een synthese. Daarom belicht Thils het 'universalisme' van de Bijbelse 

openbaring, waarbij hij steeds insisteert op het belang van een scheppingsperspectief248. Het 

verband van dit alles met het openbaringsvraagstuk laat zich raden. Dergelijke passages 

karakteriseren het openbaringsconcept van Thils, die tracht aan te tonen dat een theologie die 

het scheppings- en het eschatologische perspectief integreert249, moet erkennen dat de 

openbaring (zoals overgeleverd in Schrift en Traditie) formeel een erkenning en waardering 

inhoudt van dat wat mensen vandaag bezighoudt: 

 

"Si Dieu nous a fait connaître sa pensée concernant l'homme concret et total, s'il nous a dit par la voix 

des auteurs inspirés comment il désirait que l'homme ordonne sa pensée, ses affections, son coeur et 

son corps pour répondre au type humain qu'il attend, comment n'aurait-il pas, en même temps, indiqué 

la signification et le sens des réalités temporelles qui prolongent l'homme: culture, pensée, mystiques, 

ou qui épanouissent sa nature sociale: famille, cité, profession? S'il existe une révélation formelle, 

implicite peut-être et obscure, mais réelle, concernant toutes les valeurs terrestres qui ont rapport avec 

lui. Les prolongements homogènes de la révélation, les applications directes et immédiates qu'on en 

fait, ne lui enlèvent pas son caractère 'formel'."250 

 

 Is Thils een schoolvoorbeeld van de dogmaticus die een positieve theologie 

ontwikkelt, dan moeten we evengoed professor Roger Aubert vermelden251. Tegenover de 

dogmaticus die het belang van de geschiedenis en het heden onderlijnt als stimulansen voor 

                                                
247 G. THILS, Théologie des réalités terrestres.T. II: Théologie de l'histoire, Brugge, 1949, p. 40 
248 THILS, Théologie des réalités terrestres. II, pp. 106 vv. 
249 Zie bijvoorbeeld ook G. THILS, Orientations de la théologie, Leuven, 1958, p. 156-162, waar dezelfde ideeën 
aan bod komen.  
250 Zie G. THILS, Théologie des réalites terrestres. I. Préludes, Brugge, 1946, p. 64. 
251 Zie A. TIHON, La Belgique, in J.M. MAYEUR – C. PIETRI – A. VAUCHEZ – M. VENARD (ed.), Histoire du 
christianisme des origines à nos jours. T. XII: Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), Paris, 1990, pp. 
538-566, zie p. 550-551. 
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een christelijk denken bevindt zich de historicus die vanuit zijn historisch-kritische 

reconstructies de historische contingentie en de evolutie van het dogma beschrijft en 

onderstreept. Een schoolvoorbeeld van dergelijke studies is Aubert's Le problème de l'acte de 

foi,252 waarin hij een erudiet historiografisch overzicht van het theologische denken over de 

geloofsact koppelt aan een kritische bespreking van auteurs uit de nouvelle théologie, zowel 

als van hun opponenten. 

 Aubert's werk uit deze periode sluit inhoudelijk nauw aan bij de verzuchtingen van de 

nouvelle théologie, en functioneert – doordat hij de voortdurende herformulering van de 

betekenis van het dogma als een positieve mogelijkheid beschouwt (een houding die hij zelf 

als een van de kenmerken van de nouvelle théologie beschrijft)253 – in zekere zin als een 

praktische ondersteuning ervan254. Bovendien legt Aubert – die een doctoraat in zowel de 

geschiedenis als de theologie heeft – zich bij uitstek toe op de studie van de kerkgeschiedenis 

uit de 19de en 20ste eeuw, wat maakt dat hij zich uitspreekt over heel wat onderwerpen die wij 

hierboven reeds aanstipten. Het wekt derhalve weinig verbazing dat diens gebundelde uitgave 

van een lezingenreeks, verschenen in 1954 onder de titel: La théologie au milieu du XXe 

siècle255, wrevel opwekt bij het H. Officie. De positieve attitude die de historicus daar 

aanneemt ten overstaan van recente ontwikkelingen in de theologie kosten hem een monitum 

in Rome256. 

 

 Het verband tussen deze achtergrondschets en onze analyse van de vota is duidelijk. 

De vota kan men slechts begrijpen binnen een ruime internationale context van exegetisch, 

dogmatisch en historiografisch debat van meerdere decennia. Aan dit debat namen Belgische 

theologen meer dan eens actief deel, en de meeste onderwerpen die de faculteit, de 

bisschoppen en de oversten van religieuze ordes aankaarten krijgen van daaruit hun volle 

betekenis. Toch, meermaals raakte onze beschrijving van de context ook onderwerpen die niet 

meteen in de vota voorkomen en op het eerste zicht vergezocht lijken. Ook deze werden 
                                                
252 R. AUBERT, Le problème de l'acte de foi. Données traditionnelles et résultats des controverses récentes 
(Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica vel in Facultate Iuris Canonici consequendum 
conscriptae. Series II, 36), Leuven, 1945. 
253 Zie R. AUBERT, Humani Generis, in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, Parijs, fasc. 144-
5, col. 334-339. Aubert liet zich reeds als seminarieprofessor te Mechelen vrij positief uit over de opkomst van 
de positieve theologie, zie bijvoorbeeld R. AUBERT, Les grandes tendances théologiques entre les deux guerres, 
in Coll. mechl. 16 (1946) 17-36.  
254 Merk in deze context op dat Aubert binnen de facultaire subcommissies verantwoordelijk voor het votum (los 
van het feit of ze al dan niet actief waren) figureert in de namenlijst van de commissie dogmatiek! 
255 R. AUBERT, La théologie catholique au milieu du XXe siècle. Hoe briljant ook als historisch overzicht, we 
opteren er in deze studie voor dit werk eerder als primaire dan als secundaire bron te behandelen gezien de mate 
waarin het deel uitmaakt van het toenmalige discours. 
256 Zie hierover de reconstructie van D. CLAES, Theologie in tijden van verandering, pp. 177 vv. 
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behandeld, wegens hun belang voor de verdere opbouw van deze studie en zullen dus 

verderop worden heropgenomen. Zoals we aan het begin van deze schets meldden beslaat de 

invloed van de zonet geschetste debatten niet alleen de concilievota. Zij vormen de brede en 

noodzakelijke verstaanshorizon voor de redactionele ontwikkeling van het schema De 

fontibus. Als pendant wordt de meer onmiddellijke context voor die redactiegeschiedenis 

gevormd door de voorbereidende Theologische Commissie, waarop we onze aandacht richten 

in het volgende deel. 





 

 

II. DE COMMISSIO THEOLOGICA PRAEPARATORIA: OPRICHTING 

 

1. SAMENSTELLING VAN DE VOORBEREIDENDE THEOLOGISCHE COMMISSIE 

 

a. Oprichting en voorzitterschap 

 

Terug naar de Romeinse ontwikkelingen dan ... Op 5 juni 1960 verschijnt het Motu proprio 

Superno Dei nutu in de Acta Apostolicae Sedis. Inmiddels zijn alle vota door het secretariaat 

van de antepreparatoire commissie verwerkt en is een uiteindelijke thematische lijst 

beschikbaar. De verschijningsdatum van dit motu proprio vormt meteen het officiele startpunt 

van de voorbereidende fase van Vaticanum II, waarbinnen ook de eigenlijke theologische 

voorbereiding van het Concilie kan plaatsgrijpen. De tekst weerspiegelt enkele belangrijke 

besluiten. 

 Een eerste daarvan is de oprichting van tien preparatoire commissies en drie 

secretariaten. De bevoegdheid van elke voorbereidende commissie correspondeert met die van 

een Romeinse congregatie, waarvan telkens de prefect tot commissievoorzitter wordt 

benoemd (tenzij de commissie voor het Lekenapostolaat). Slechts één van deze commissies 

krijgt voortaan onze volle aandacht, want alleen zij is tenslotte verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van het conciliaire openbaringsdebat, namelijk de preparatoire Theologische 

Commissie (TC), pendant van de Congregatie van het H. Officie.  

 De positie van deze commissie valt meteen op. Zij is namelijk het enige orgaan 

waaraan het Motu proprio zoiets als een taakomschrijving toekent. Deze bestaat in het 

afwegen en onderzoeken van kwesties met betrekking tot de Schrift, Traditie, en zaken van 

geloof en zeden257. Dit blijft, alles in acht genomen, een taakomschrijving die uitblinkt in 

beknoptheid, ja, vaagheid zelfs. Toch mag men niet over het hoofd zien dat Schrift en Traditie 

al prominent aanwezig zijn. Ofschoon Johannes XXIII pas een volle maand later, op 2 juli 

1960, de verzending van de te behandelen quaestiones aan de respectieve commissies 

goedkeurt258, wordt reeds nu een koers uitgezet voor de commissie. Toch kan het eigenlijke 

commissiewerk nog niet starten. 

                                                
257 AAS 52 (1960) 433-437, zie p. 435: "Commissio theologica, cuius erit quaestiones ad scripturam sanctam, 
sacram traditionem, fidem moresque spectantes perpendere et pervestigare". 
258 De eigenlijke verzending van de Quaestiones commissionibus praeparatoriis positae zou bovendien pas door 
Mgr. Felici – als secretaris-generaal – worden uitgevoerd op 9 juli 1960. Zie ALBERIGO, Passagi cruciali, pp. 34-
35. 
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 Op diezelfde 2de juli immers worden ook benoemingsbrieven verzonden naar de 

toekomstige commissieleden. In de officiële benoemingslijst voor de commissie – opgenomen 

in de weekendeditie van Osservatore Romano259 – treffen we de volgende Belgische namen 

van Gerard Philips, Lucien Cerfaux, Arthur Janssen260, Philippe Delhaye261 en Édouard 

Dhanis. Een totaal van vijf Belgen262 op een commissie met 26 leden en 31 consultores. 

Bovendien zal op 26 september van dat jaar ook pater Damien van den Eynde263 als 

commissielid worden toegevoegd264. Deze disproportionele vertegenwoordiging van een toch 

klein land doet de vraag stellen naar de wijze waarop men het lidmaatschap van de 

voorbereidende conciliecommissies verkreeg. En, gezien de bestaande literatuur op deze 

vraag nauwelijks antwoorden levert (men houdt het doorgaans erop dat de benoemingscriteria 

voor de commissies arbitrair waren), loont het de moeite de verkiezingsgeschiedenis 

voorafgaand aan dit resultaat even te reconstrueren. Daaruit kan, althans voor de theologische 

                                                
259 Oss. Rom. 100/166, 18-19 juli 1960. Delhaye wordt er foutievelijk vermeld als 'Delahaye'. De overige namen 
zijn a. leden: Carpino, Dubois, Scherer, Stohr, Audet, Franic, Griffiths, Schröffer, Wright, Hermaniuk, 
Kornyliak, Cerfaux, Fenton, Garofalo, Philips, Piolanti, Schmaus, Journet, Michel, Balić, Ciappi, Dhanis, 
Gagnebet, Gillon, Hürth, Ramirez, Trapè; b. consultoren: Bride, Brinktrine, Janssen, Jouassard, Schauf, 
Anastasio del SS.mo Rosario, Bélanger, Congar, Dander, de Lubac, di Fonzo, Doronzo, Häring, Kerrgian, 
Kloppenburg, Labourdette, Lécuyer, Lio, Ondrak, Rossi, Salaverri, Unger, Witte, Xiberta, Backes, Bertetto, 
Castellino, Laurentin. 
260 Arthur Janssen (1886-1979), priester van het bisdom Mechelen, waar hij aan het Grootseminarie de 
basisstudies voltooit in de filosofie en de theologie, om tenslotte in 1913 het doctoraat te behalen aan de 
Leuvense universiteit. Na het behalen van de magistergraad wordt hij vanaf 1919 professor in de moraal- en 
sacramententheologie. Zie J. COPPENS, In Memoriam Arthur Janssen, in ETL 55 (1979) I-IV. 
261 Philippe Delhaye (1912-1990), priester van het bisdom Namen, behaalt in 1933 de licentie in de filosofie te 
Leuven en dezelfde graad in de theologie in 1937 aan de Gregoriana. Vervolgens behaalt hij het 
filosofiedoctoraat te Leuven in 1940 en het doctoraat in de theologie aan het Institut catholique de Lille in 1951. 
Delhaye doceert moraaltheologie te Lille tot 1959, maar was reeds sinds 1952 professor aan de theologische 
faculteit te Lyon, wat hij blijft tot 1966. Voor verdere info en bibliografie zie J.P. RENARD (ed.), 'In caritate non 
ficta' (2Cor. 6,6). Cinquante années d'études de théologie morale. Bibliographie générale (1932-1982) des 
travaux et publications de Mgr. Philippe Delhaye. Répertoires chronologique et analytique (Lex spiritus vitae, 
5), Louvain-la-Neuve, 1983, pp. 1-3; R. GRYSON – H. WATTIAUX, In Memoriam Mgr. Philippe Delhaye, in RTL 
21 (1990) 264-267; H. WATTIAUX, Notice nécrologique de Ph. Delhaye, in RHE 85 (1990) 498. 
262 Zie A. INDELICATO, Formazione e composizione delle commissioni preparatorie, in G. ALBERIGO – A. 
MELLONI (ed.), Verso il Concilio, p. 67, wordt slechts melding gemaakt van 3 Belgen, met name 2 leden en 1 
consultor. Dit komt doordat Indelicato's telsysteem enkel de woonplaats van de commissieleden als criterium 
hanteert. Onze eigen telling vertrekt vanuit de geboorteplaats. 
263 Damien van den Eynde (1902-1969), Belgisch franciscaan. Hij behaalt in 1933 het doctoraat in de theologie 
(patrologie) aan de Leuvense faculteit onder leiding van professor Draguet. Van 1934 tot 1965 is van den Eynde 
professor aan het franciscaanse Pontificio Ateneo Antoniano te Rome, waar hij voornamelijk doceert in de 
sacramentologie. Zie L. CEYSSENS, Marcel van den Eynde, in Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, 
1964-1992, vol. 14, kol 187-190; J. COPPENS, In Memoriam Damien van den Eynde, in ETL 46 (1970) 208-209; 
E.M. BUYTAERT, The Antonianum and the II. Vatican Council, in R. ZAVALLONI, Pontificium athenaeum 
antonianum ab origine ad praesens, Rome, 1970, pp. 474-486, vnl. p. 475 vv. 
264 Het spreekt vanzelf dat ook in andere voorbereidende commissies Belgen zetelden, cfr. PRIGNON, Évêques et 
théologiens de Belgique, p. 150. Het overzicht van Prignon vermeldt 16 Belgen. Echter, de meest volledige 
opsomming tot nog toe gepubliceerd met namen van de aanwezigen in de voorbereidende organen voor het 
Concilie is die van baron Prosper Poswick (1906-1992), Belgisch ambassadeur bij de H. Stoel, die een veertigtal 
namen opsomt. Zie P. POSWICK, Un journal du Concile. Vatican II vu par un diplomate belge. Notes personelles 
de l'Ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège (1957-1968), et Rapports au Ministère des Affaires 
Étrangères. Edités par R.F. Poswick et Y. Juste, Paris, 2005, pp. 52-54. 
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commissie, blijken dat er allesbehalve arbitrair te werk werd gegaan. Beginnen we bij het 

begin: de benoeming van haar voorzitter en secretaris. 

 

 De commissie zou worden voorgezeten door kardinaal Alfredo Ottaviani265 van het H. 

Officie, wat enigszins vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekend, hoewel in de regel de prefect, en 

niet de secretaris van elke congregatie voorzitter werd van de corresponderende 

voorbereidingscommissie. Echter, sinds Pius XII werd het H. Officie geleid door de paus, wat 

pas in 1967 werd afgeschaft met de postconciliaire curiehervorming van Paulus VI. Tweede 

in rang in deze congregatie was secretaris Ottaviani … Johannes XXIII verzaakte aan het 

voorzitterschap van deze commissie en nam de functie op zich van voorzitter van de Centrale 

voorbereidende commissie. 

 Deze aanstelling blijkt erg vroeg te zijn gebeurd, getuige een brief van de algemene 

conciliesecretaris Mgr. Felici266, die Ottaviani al op 3 juni 1960 aanschrijft als 'voorzitter'. Dit 

bleef echter officieus aangezien de Vaticaanse staatssecretaris pas daags na verschijning van 

Superno Dei nutu de officiële benoemingsbrieven aan zowel Felici als Ottaviani overmaakt267. 

 

 

Vervolgens is er de benoeming van een commissiesecretaris, waarvan de eerste aanzetten ook 

bijzonder vroeg liggen. Ditmaal ligt het initiatief bij Ottaviani, die al op 3 juni 1960 – zelf net 

'officieus' aangesteld als voorzitter – Felici contacteert omtrent dergelijke benoeming. Uit 

eigen beweging268 stelt Ottaviani voor de functie aan de Nederlandse jezuïet Sebastiaan 

                                                
265 Alfredo Ottaviani (1890-1979), wordt reeds in 1935 assessor van het H. Officie, waarvan hij vervolgens in 
1953 – het jaar van zijn kardinaalsbenoeming – pro-secretaris, en in november 1959 secretaris wordt. Zie voor 
meer informatie E. CAVATERRA, Il prefetto del Sant'Offizio. Le opere e i giorni del Cardinale Ottaviani, Milano, 
1990, en het eerdere A. RICCARDI, Ottaviani Alfredo, in F. TRANIELLO – G. CAMPANINI (ed.), Dizionario Storico 
del movimento cattolico in Italia, 1860-1980, vol. II: I protagonisti, pp. 435-439. 
266 Pericle Felici (1911-1982), na studies aan het seminarie te Rome wordt Felici in 1943 professor in de 
dogmatische theologie aan het Lateranum en vervolgens, vanaf 1947, auditor van de Romeinse rota. In 1960 – 
het jaar van diens benoeming als titulair aartsbisschop van Samosate – benoemt Johannes XXIII hem tot 
algemeen secretaris voor de voorbereidende conciliecommissies. Felici wordt in 1977 kardinaal. Voor meer info 
zie A. CHIARELLI – U. MEUCCI (ed.), Il cardinale Pericle Felici. Convegno di Studio nel ventennale della morte, 
Vaticaanstad, 2003. 
267 Brief van Tardini aan Pericle Felici, bericht benoeming van card. Ottaviani als voorzitter TC; ASV Conc. Vat. 
II, 371; en brief van D. Tardini aan A. Ottaviani, Ottaviani wordt benoemd tot voorzitter TC, ASV Conc. Vat. II, 
736, beiden gedateerd 6 juni 1960. Zie eveneens Dagboek Tromp, 6 juni 1960: "Nominatur Praeses Emus 
Alaphridus Card. Ottaviani." 
268 Zie de brief van Ottaviani aan Felici, van 3 juni 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 371. Dit in contrast met de 
bewering van J.A. KOMONCHAK, The Struggle for the Council during the Preparation of Vatican II (1960-1962), 
in ALBERIGO – KOMONCHAK, The History of Vatican II, Vol. I, pp. 167-356, op p. 227: "There is some evidence 
that Tromp was not Ottaviani's first choice, which fell rather on the rector of a Roman pontifical university or 
academy (probably Piolanti)." Felici's antwoord luidde (zie ASV: Conc. Vat. II, 736, 60): Mi è pervenuto il 
venerato Foglio, in data 3 corrente mese, con cui l'Eminenza Vostra Reverendissima propone alcuni nomi di 
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Tromp te geven269 en in het geval deze laatste zou weigeren de Franse theoloog Marie-

Rosaire Gagnebet270 te benoemen.  Felici reageert reeds de volgende dag met een erg 

vriendelijk antwoord, dat evenwel geen enkele keuze verraadt. Tromp zelf raakt officieel 

(officieus was ook deze benoeming al bekend) op de hoogte van zijn benoeming op 13 juni, 

en verneemt de bevestiging van dit nieuws op de 18de van die maand bij monde van 

Ottaviani271. 

 

 

b. De benoeming van leden en consultoren 

 

Alfredo Ottaviani en Sebastiaan Tromp. Hiermee hebben we de namen van zij die 

logischerwijs de commissie vorm moeten geven, een opdracht waarvoor klaarblijkelijk geen 

vaste normen of procedures bestonden. Feitelijk echter waren de eerste aanzetten tot een 

ledenverkiezing voor de TC reeds twee dagen vóór Tromps benoeming gestart. Op 13 juni 

1960 belegde Ottaviani een vergadering met de assessor van het H.Officie en 7 consultoren 

van hetzelfde gremium met het oog op het samenstellen van een eerste groep commissieleden. 

De namen zijn: 

 1. Pietro Parente (assessor)272 

 2. Dino Staffa273 

                                                                                                                                                   
ecclesiastici che ritiene idonei per l'uffici di Segretario […] Ringrazio sentitamente l'Eminenza Vostra della 
cortese segnalazione e mi pregio assicurar che sarà mia doverosa premura sottoporre tali nominativi all'augusta 
considerazione del Santo Padre." 
269 Sebastiaan Tromp (1889-1975), Nederlands jezuïet, treedt in 1907 in bij de jezuïeten, en studeert vervolgens 
klassieke talen te Amsterdam, waarin hij in 1921 het doctoraat behaalt. Daarna legt hij zijn filosofisch-
theologisch studieparcours af aan de Gregoriana, waar hij in 1926 de graad van magister haalt. Tromp doceert 
enkele jaren te Maastricht, en zal vanaf 1929 in Rome de traktaten over inspiratie en openbaring doceren. 
Daarnaast is hij begaan met het lekenapostolaat, en met het uitgeven van de werken van Bellarminus, en zal een 
grote invloed hebben op de encycliek Mystici Corporis van Pius XII. Zie o.a. S. ALBERTO, Tromp, Sebastien SJ, 
in Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 10, Herder, 2001, p. 268; J.N. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Discorso 
In Memoria del R.P. Sebastiano Tromp, in Gregorianum 57 (1976) 365-372; en vooral J. BARTEN, Tromp, 
Sebastiaan Peter Cornelis, in O'NEILL – DOMÍNGUEZ (ed.), Diccionario hístorico, Vol. IV: Piatti-Zwaans, Rome 
– Madrid, 2001, pp. 3842 vv. En zeer uitgebreid ook in A. VON TEUFFENBACH (ed.), Konzilstagebuch Sebastian 
Tromp s.j., mit Erläuterungen und Akten aus der Arbeit der Theologischen Kommission, Bd. I/1, pp. 12-40. 
270 Marie-Rosaire Gagnebet (1904-1983), Frans dominicaan die zijn theologiestudies doorloopt te Frankrijk en 
aan het Angelicum te Rome, waar hij van 1938 tot 1976 professor dogmatische theologie is. Zie H. DONNEAUD, 
Gagnebet, Rosaire, in Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, Parijs, 1998, p. 177. 
271 Dagboek Tromp: "15 Junii 1960: Nominatur Secretarius: R.P. Tromp S.J. […] 18 Junii 1960: Emus Praeses 
communicat Secretario eius nominationem. Nominatio membrorum nondum est officialis. Sed pro primis 
laboribus ut certum supponitur inter membra esse Mgr. Staffa, R.P. Philippe o.p., Mgr. Piolanti, R.P. Hürth, R.P. 
Gagnebet, Mgr. Garofalo, R.P. Balić (ass. et comm. nolunt interesse)." 
272 Pietro Parente (1891-1986), professor dogmatische theologie aan het Lateranum en rector van het Collegium 
Romanum de Propaganda Fide vanaf 1926. Wordt in 1955 aartsbisschop van Perugia en is vanaf 1959 werkzaam 
als assessor van het H. Officie, waarvan hij van 1965 tot 1976 secretaris zal zijn. Kardinaal in 1967. Zie M. DI 
RUBERTO, Biografia del Cardinale Pietro Parente, Roma, 1991. 
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 3. Paul Philippe274 

 4. Sebastiaan Tromp 

 5. Carlo Balić275 

 6. Luigi Ciappi276 

 7. Antonio Piolanti277 

 8. Franz Hürth278 

En op het agenda van deze vergadering stond de oprichting van de commissie, in concreto  

het aanduiden van mogelijke toekomstige leden van dit orgaan. Dit gebeurt op grond van een 

eerste lijst, waarbinnen de geschikte kandidaten weerhouden zullen worden, evenwel met de 

mogelijkheid tot toevoeging van nieuwe namen279. De eerste lijst waarvan sprake, lijkt 

afkomstig te zijn geweest van het staatssecretariaat, zonder dat geheel duidelijk is in wiens 

opdracht deze werd ontwikkeld. Aangezien verdere gegevens hieromtrent voorlopig 

                                                                                                                                                   
273 Dino Staffa (1906-1977), priester gewijd in 1929, na een periode van professoraat aan het Lateranum en 
auditeurschap voor de Romeinse Rota, vanaf 1958 secretaris van de Congregatie voor Studies en Seminaries, en 
vanaf 1960 titulair aartsbisschop van Caesarea Palestinense. Zie Z. GROCHOLEWSKI, Vita e attività del Card. 
Dino Staffa, in Apollinaris 51 (1978), 203-242; en D. GUALANDI – A. STAFFA – I. TAMPIERI, Il Cardinale Dino 
Staffa: Memorie e scritti, Fusignano, 1979. 
274 Paul-Pierre Philippe (1905-1984), Frans dominicaan, na een kort professoraat aan Le Saulchoir is hij vanaf 
1945 professor aan het Angelicum te Rome, waar hij in 1950 het Instituut voor Spiritualiteit van de dominikanen 
opricht. Vanaf 1960 consultor van het H. Officie en secretaris van de Congregatie voor de religieuzen. Bisschop 
in 1962 en kardinaal in 1973, waarna hij prefekt wordt van de congregatie voor de Oosterse kerken. 
275 Carlo Balić (1899-1977), Kroatisch franciscaan, gerenommeerd marioloog, en oprichter van de Pontificia 
Accademia Mariana Internazionale. Behaalt in 1927 het doctoraat in de theologie te Leuven, en is van 1933 tot 
1973 professor aan het Antonianum te Rome, waar hij van 1947 tot 1953 rector is. Zie P. MELADA – D. ARACIČ 
(ed.), P. Carlo Balić o.f.m. Profilo-impressioni-ricordi, Rome, 1978. Balić was overigens ook al lid geweest van 
de antepreparatoire commissie, zie E.M. BUYTAERT, The Antonianum and the II. Vatican Council, in R. 
ZAVALLONI, Pontificium athenaeum antonianum ab origine ad praesens, Rome, 1970, pp. 474-486. 
276 Mario Luigi Ciappi (1909-1996), Italiaans dominicaan. Na studies aan het Angelicum en aan de Leuvense 
universiteit, professor in de dogmatiek aan het Angelicum. Vanaf 1955 consultor voor het H. Officie. Kardinaal 
in 1977. 
277 Antonio Piolanti (1911-2001), na studies in de theologie, de rechten en het kerkelijk recht, docent 
sacramentologie aan het Lateranum, waarvan hij van 1957 tot 1969 rector is. Consultor voor het H. Officie vanaf 
1956. Zie bvb. R.M. SCHMITZ, Prälat prof. Dr. Antonio Piolanti (1911-2001). Zu Ehren eines grossen Vertreters 
der Römischen Schule, in Doctor Angelicus 2 (2002) 15-25. 
278 Franz Hürth (1880-1963), Duits jezuïet. Na een professoraat in het Nederlandse Valkenburg van 1914 tot 
1936 wordt hij van 1936 tot 1960 professor in de moraaltheologie aan de Gregoriana. Hij fungeert als raadgever 
van Pius XII inzake morele kwesties. Zie P. SCHMITZ, Hürth, Franz, in O'NEILL – DOMÍNGUEZ (ed.) Diccionario 
hístorico. II: Costa Rossetti-Industrias, p. 1984. 
279 APUG: D.Hürth: "1. Sessio prima: 13.VI.1960. Finita ordinaria Consultatio, invitati per Card. Ottaviani 
convenerunt: Assessor (Parente), Staffa, Paolo Philippe o.p. (Segr. C. Congr. Relig.), Tromp, Balić, Ciappi, 
Piolanti — Card. Ottaviani communicavit cum praesentibus: agi de constituenda 'Ia Commiss. Theol.', 
segretarium huius comm. nominatum esse P. Seb. Tromp s.j. Nunc agendum esse de personis determinandis 
[quas hanc Comm. candid.] compositum in elenchum pro Comm. antipraep.: inspiciatur elenchus, dein dicatur: 
quinam ex 'notatis' pro 'Comm. praeparatoria' seligendi videantur; et addant alteras personas, quas censeant aptas 
ante Consulta a.d. 26 VI 1960."  
Het feit dat zowel Tromp als Hürth present waren mag niet verbazen gezien ze beiden reeds onder Ottaviani 
meewerkten in de voorbereidingen voor een Concilie die Pius XII had opgestart eind jaren 1940. Zie G. 
CAPRILE, Vaticano II, in O'NEILL – DOMÍNGUEZ (ed.), Diccionario hístorico, Vol. IV: Piatti-Zwaans, Rome – 
Madrid, 2001, pp. 3902-3909. 
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ontbreken richten we ons hier vooral op de wijze waarop bovengenoemde 'parva commissio' 

ermee omgaat280. 

 De werkelijke procedure start pas op de tweede vergadering van deze groep, waarvan 

de samenstelling reeds licht gewijzigd was, op 24 juni. Parente is ditmaal afwezig, maar 

Verardo en Gagnebet zijn wel present. Opnieuw handelt men op grond van een namenlijst281, 

die ditmaal door Balić werd opgesteld en voorzien van een verklarende nota waarin enkele 

principes werden naar voren geschoven die bij het samenstellen van deze lijst een leidraad 

vormden282: 

 - het opnemen van kandidaten die buiten Rome leven, zij het beperkt. Hierbij gaat het 

 duidelijk om een praktische eerder dan een strategische overweging. 

 - het opnemen van kandidaten die alle takken van de theologische wetenschap 

 vertegenwoordigen 

 - Onder de aartsbisschoppen en bisschoppen werd de vereiste gesteld dat zij niet enkel 

 een doctoraat hadden in de theologie, maar eveneens ofwel doceerervaring hebben of 

 verschillende publicaties over theologische themata op hun naam hebben. 

 - De vernoemde personen zijn zelden onbekenden voor Balić 

 - Balić vraagt zich tenslotte luidop af of men theologen uit de communistische wereld 

 dient op te nemen, waarbij hij wijst op de mogelijke risico's voor deze mensen. 

 Tegelijkertijd zou het ongepast zijn voor het H. Officie samen te werken met 

 theologen die dergelijke regimes steunen.  

De lijst ziet eruit als volgt (de doorgehaalde namen zijn diegenen over wie in de vergadering 

een non placet zal worden uitgesproken): 

                                                
280 Interessant in verband hiermee is de brief van nuntius Forni aan de Belgische bisschoppen, van 14 april 1960, 
waarin we lezen: "Excellence Révérendissime, Son Éminence le cardinal Secrétaire d'État de sa Sainteté me fait 
savoir que le Saint Père désire vivement que des théologiens et des canonistes du monde entier participent aux 
commissions d'étude du prochain Concile Oecuménique. Étant donné la tâche importante qui leur sera réservée, 
il est nécessaire que ce soient des hommes distingués, non seulement par leurs vertus sacerdotales, mais encore 
par leur science philosophique, théologique et canonique et par une sûreté de doctrine à toute épreuve. Il ne sera 
pas nécessaire que tous résident à Rome; on demandera toutefois à quelques uns de rester en cette ville pendant 
des périodes déterminées de l'année, afin qu'ils puissent prendre contact avec les autres membres des 
commissions et participer aux séances d'étude. Je me permets de prier Votre Excellence de bien vouloir me 
signaler quelques théologiens et canonistes, tant du clergé séculier que régulier, parmi les plus distingués et les 
plus renommés de son diocèse, en me donnant en même temps une description détaillée des capacités de chacun 
d'eux." Zie AET: F.Himmer N/2/3. 
281 Zie ASV: Conc. Vat. II, 736, 60. 
282 Zie ASV: Conc. Vat. II, 736, 58: "Memorandum Rev.m. Patris Carl. Balić pro reunione 24 junii 1960 […] 
1. Mi limito di dare un certo numero dei nomi degli Eccmi Arcivescovi, Vescovi, Rev.mi sacerdoti, religiosi, che 
vivono extra Urbem. […] 
2. Ho voluto potius abundare quam deficere sia perché la Pontificia Commissione Teologica abbraccia tutti e 
vari brami della sacra scienza (dommatica, morale, scrittura ecc), sia perché sarà facile farne la scelta prendendo 
i nomi presentati dagli altri Rev.mi. Padri." 
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24 Juni 1960 Elenchus ex quo 24 Juni 1960 fuit facta electio additis quibusdam aliis 

 
Arcevescovi e Vescovi 
 

Monsignori, Sacerdoti e Padri 

Blanchet  Francia 
Garrone 
Dubois 
Gaudron 
Wright   USA 
McEntegart 
Heenan 
Binz 
 
Franic   Jugoslavia 
Nezic 
 
Suenens  Belgio 
Charue 
 
Beretta   Italia 
Carpino 
Fares  
Baldassarri 
Florit 
 
Stohr   Germania 
Schneider 
Freundorfer 
 
Audet               Canada 
 
Scherer               Brasile 
 
Silva   Chile 
 

Fenton              USA 
Bandas 
Corroll 
Francis 
Barth 
Unger 
 
Lottin   Belgio 
Philips 
Janssen 
Cerfaux 
 
Jouassard  Francia 
Delhaye 
Laurentin 
 
Auer   Germania / Austria 
Brinktrine 
Kaup 
Brosch 
Binder 
Schmaus 
Semmelroth 
Jellouschek 
 
Auguste            Canada 
Bélanger 
Roy 
Wenceslaus 
 
Baksic   Jugoslavia 
Crnica 
Silic 
 
Kloser   Brasile 
Kloppenburg 
 
Bertetto 
 
Gregorio de Jesus Crucificado 
Ramirez 
Guerra   Spagna 
Sauras 
Solano 
 
Ondrak                Cecoslovacchia 
Dvornik 
Papin 
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Een eerste opvallend gegeven is de opvallend internationale samenstelling van Balić' lijst, 

zeker voor een commissie die vaak verweten werd louter Romeins te zijn. Alleszins op dit 

punt in de commissiegeschiedenis kan men dat verwijt niet hard maken. Ten tweede, 

samenhangend daarmee: er zijn disproportioneel veel (uitgedrukt in percentages: ca. 12,5 %) 

Belgische namen aanwezig: twee bisschoppen, en vijf 'gewone' clerici – Delhaye werd 

foutievelijk onder de Fransen gerekend. Dit hoge aantal mag op het eerste zicht verbazen, 

maar wanneer men zich rekenschap geeft van het feit dat Balić zijn studies in de theologie te 

Leuven deed wordt meteen duidelijk waar zijn persoonlijke vertrouwdheid met enkele van 

deze namen ontstond. Deze lijst werd op de vergadering door Tromp luidop voorgelezen en 

de aanwezigen kregen per naam de kans hun placet of non placet erover uit te spreken en, aan 

te geven welke kandidaten hetzij als lid hetzij als consultor dienden te worden weerhouden283 

– in bovenstaande weergave van de lijst zijn de doorgestreepte namen degenen die een non 

placet ontvingen. Bovendien kregen zij ook nu de kans nieuwe namen voor te stellen, en in 

een andere versie van de lijst treffen we in Tromps handschrift de toegevoegde Belgische 

namen aan van J. Belpaire, B. Botte en D. van den Eynde284. Hier is duidelijk sprake van een 

eerste filtering, en legt men een basis voor een volgende redactie van het document, die op 28 

juni wordt verspreid285. Deze vernieuwde lijst ontvangen de leden samen met een schrijven 

van Tromp, die enkele concrete principes neerlegt. 

 Immers, aangezien het ledental van de commissie de dertig niet mocht overschrijden, 

en gezien aartsbisschoppen en bisschoppen eo ipso de ledenstatus – dus niet 'consultor' – 

kregen, diende men met het volgende rekening te houden waar het de verkiezing van leden 

betreft: 

                                                
283 APUG: D.Hürth: "2. Sessio secunda: 24.VI.1960, h. 10.00. Praesentes: Card. Ottaviani, Tromp (Secretarius), 
Philippe Paul o.p. (Segr. S.C. pro Religiosis), Staffa Verardo, (Commissario), Ciappi, Hürth, Piolanti, Gagnebet. 
[…] 
Statuente praeside Ottaviani, Tromp (Secretarius) alta voce legit 'elenchum distribuitum': singuli ad nomina lecta 
potuerunt dicere: placet — non placet — (silent): tq. membrorum tq. consultor. Active participarunt imprimis: 
Balić, Gagnebet, Piolanti, Philippe, Verardo. Ego quasi nihil dixi et feci, mihi defuerunt debitae personarum 
notitiae." 
Zie ook ASV: Conc. Vat. II, 736: Nota d'ufficio [ms Tromp], 24 Juni 1960: "Il em.mo Card. Presidente convocò 
al S.O. alcuni consultori di questa suprema per chiedere il loro parere sulla scelta dei membri e consultori della 
Commissione Teologica. Si prese come base, un elenco di nome compilato dalla Segr. Di Stato e alquando 
completato dalla Cancelleria del S.O." 
284 ASV: Conc. Vat. II, 736. 
285 APUG: D.Hürth: "3. Communicatum fuit die 28.VI.1960 cum membris 2ae Sessionis (24.VI) elenchus 
personarum, praeparatus sec observationes factas in Sessione 2a; addito 'biglietto' proponere nomina pro 
categoria c. [Zie infra.] 
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13 leden uit de kategorie bisschoppen waren reeds gekozen, en de 8 reeds actieve leden van 

de Commissie die deel uitmaakten van het H. Officie lagen ook vast. Bleven tenslotte dus 9 

leden te selecteren uit bijgevoegde lijst. Tromp besluit dan ook: 

 

"Pertanto basterà che Ella indichi quali sono i Nove da prescegliersi come membri fra tutti i nomi delle 

varie categorie, intendendosi scelti i restanti come Consultori. Le sarò grato se vorrà inviarmi la 

risposta non più tardi del 1 Luglio 1960."286 
 

Met een erg krappe deadline diende men dus 9 namen in te dienen uit deze lijst287: 

 
NOMINA ELIGENDORUM 
Arcivescovi e vescovi 
1. Francesco Carpino (Monreale) 
2. Marcello Lefebvre (Dakar) 
3. Marcel Marie Dubois (Besançon) 
4. Alfredo Vicente Scherer (Porto Alegre) 
5. Josef Schröffer (Eichstätt) 
6. Albert Stohr (Magonzo) 
7. Agostino Saba (Nicotera e Tropea) 
8. James H. Griffiths (aux. New York) 
9. John Joseph Wright (Pittsburgh) 
10. Franjo Franic (Spalato) 
11. Lionel Audet (Québec) 
12. Emilio Arsenio Blanchet (rect. Istituto cattolico di Parigi) 
13.  
 
Rev.mi Monsignori 
1. Charles Journet (Friburgo) 
2. Andrea Bride (Lione) 
3. Giovanni Brinktrine (Paderborn) 
4. Michele Schmaus (München) 
5. Heribertus Schauf (Aquisgrana) 
6. Luciano Cerfaux (Tournay) 
7. Antonio Piolanti (Roma) 
8. Salvatore Garofalo (Roma) 
9. Giovanni Willebrands (Haarlem) 
10. Giuseppe Fenton (Washington) 
11. Rodolfo G. Bandas (Minnesota) 
12. Gerardo Philips (Lovanio) 
13. (V.N. 32 dei Religiosi) 
14. Giorgio Jouassard (Lione) 
15. Arturo Janssen (Lovanio) 
 
Reverendi sacerdoti 
1. Ignatio Backes (Treviri) 
2. Filippo Delhaye (Lilla) 

                                                
286 ASV: Conc. Vat. II, 736, 58. 
287 ASV: Conc. Vat. II, 736, 58. 
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3. J.C. Groot (Haarlem) 
4. Renato Laurentin (Angers) 
5. A. Michel 
 
Religiosi 
1. D. Bernardo Botte, o.s.b 
2. D. Agostino Mayer, o.s.b 
3. Cipriano Vaggagini, o.s.b 
4. Leone Ambrogio Ondrak, o.s.b 
5. D. Lottin, o.s.b 
6. P. Michele Browne, Maestro gen. o.p. 
7. P. Ludovico Gillon, o.p. 
8. P. Rosario Gagnebet, o.p. 
9. P.P. Labourdette, o.p. 
10. P. Giacomo Ramirez, o.p. 
11. P. Spicq, o.p. 
12. P. Yves Congar, o.p. 
13. P. Alessandro Kerrigan, o.f.m. 
14. P. Ermenegildo Lio, o.f.m. 
15. P. Bonaventura Kloppenburg, o.f.m. 
16. P. Lorenzo di Fonzo, o.f.m. 
17. P. Domenico Unger, o.f.m. Conv. 
18. P. Agostino Trapè, o.e.s.a. 
19. P. Bartolomeo Xiberta, o. Carmel. 
20. P. Filippo della SS. Trinità, o.c.d. 
21. P. Witte, s.j. 
22. P. Giuseppe Filograssi, s.j. 
23. P. Ed. Dhanis, s.j. 
24. P. Gioacchino Salaverri, s.j. 
25. P. Pietro Smulders, s.j. 
26. P. Enrico de Lubac, s.j. 
27. D. Jellouschek, o.s.b. 
28. P. Giuseppe Simon, o.m.i. 
29. P. Gervais, o.m.i. 
30. P. Doronzo, o.m.i. 
31. P. Connell, c.ss.r. 
32. P. Marcel Belanger, o.m.i. 
33. D. Dom Bertetto s.d.b. 
34. P. Lécuyer, c.s.sp. 
 

Observatum fuit ut Universitates singulae Catholicae saltem unum habeant repraesentantem. Rogatus 

fuit Exc.mus Mons. Staffa ut procuraret elenchum. 

P. Seb. Tromp S.J. 

 

 Deze lijst is niet van Balić' maar van Dino Staffa's hand, doch opnieuw is de 

samenstelling vrij internationaal288 – te meer wanneer men in het overzicht de acht vaste leden 

                                                
288 Dit ter nuancering van de bewering van R. BURIGANA, Progetto dogmatico del Vaticano II. La Commissione 
teologica preparatoria (1960-1962), in ALBERIGO – MELLONI (ed.), Verso il Concilio, pp.141-206, zie pp. 151-
152: "Dalle prime nomine la commissione risultava composta prevalentemente da elementi dell'ambiente 
romano legati in particolare al S. Ufficio e agli orientamenti del pontificato di Pio XII." 
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van het H. Officie buiten beschouwing laat289. Ook niet zonder belang is de afsluitende nota 

die verzoekt om een vertegenwoordiging van de verschillende katholieke universiteiten. 

Verder wordt het aantal Belgen nauwelijks verminderd. Philips, Cerfaux, Lottin, Janssen en 

Delhaye zijn blijvers. Daarentegen worden de bisschoppen Suenens en Charue vervangen 

door de religieuzen Dhanis en Botte. Dit zal van belang worden voor de verdere procedure, 

aangezien geen van de Belgische namen op dit punt nog behoren tot de categorieën a) en b) 

uit Tromps schrijven. Alles hangt nu af van de namenlijstjes die de congregatieconsultores 

indienen voor de invulling van de negen overblijvende plaatsen. 

 Liever dan alle antwoorden afzonderlijk290 af te lopen, presenteren wij hieronder een 

overzichtsschema waarin de resultaten meteen zichtbaar worden. In de verticale kolom links 

treft men alle namen aan die in de antwoorden voorkomen. Daarbinnen werden de Belgische 

namen cursief weergegeven, en werden de uiteindelijke negen verkozen leden aangeduid met 

een asterisk. In de horizontale rij bovenaan vindt men de namen van de stemgerechtigden, met 

indicatie van het aantal namen dat zij indienden. De rechterkolom tenslotte geeft per 

genomineerde het aantal verkregen stemmen weer: 

                                                
289 Deze overweging ontbreekt wanneer Indelicato zijn balans opmaakt en constateert dat 13 van de 26 
commissieleden werkzaam zijn in Vaticaanse middens en 16 van de 31 consultores. Zie INDELICATO, 
Formazione e composizione, pp. 43-69. 
290 De ingezonden antwoorden treft men in ASV: Conc. Vat. II, 736, 58. De uitzonderlijk lange lijst van Franz 
Hürth is eveneens bewaard in APUG: F.Hürth, 17, 47. 
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 Piolanti 
(9) 

Ciappi 
(9) 

Balić 
(9) 

Philippe 
(9) 

Tromp 
(9) 

Hürth 
(25) 

Staffa 
(10) 

Verardo 
(10) 

 

Backes    X  X X  3 
Bélanger   X   X   2 
Bertetto   X      1 
Brauneis X        1 
Bride      X   1 
Brinktrine X X X   X   4 
Browne* X    X X  X 4 
Cerfaux* X       X 2 
Congar      X   1 
de Lubac      X   1 
Delhaye   X      1 
Della Trinità      X   1 
Dhanis*  X  X X X  X 5 
di Fonzo      X   1 
Doronzo      X   1 
Fenton* X  X X  X  X 5 
Filograssi X   X     2 
Gagnebet X        1 
Gillon* X X  X X X X  6 
Groot      X   1 
Janssen      X X  2 
Jellouschek   X    X  2 
Jouassard  X       1 
Journet  X  X X    3 
Kerrigan      X   1 
Kloppenburg     X X   2 
Labourdette    X   X X 3 
Lio  X    X   2 
Lurubreray       X  1 
Mayer     X X   2 
Michel*  X   X X  X 4 
Philips*   X  X X   3 
Ramirez* X     X X X 4 
Schauf      X   1 
Schmaus*  X   X X X X 5 
Smulders      X   1 
Suenens       X  1 
Vaggagini    X     1 
Willebrands       X  1 
Witte        X 1 
Xiberta  X X X    X 4 
 

 De opmerkzame lezer zal bij het doornemen van bovenstaand schema enkele 

onregelmatigheden opgemerkt hebben291. Om te beginnen leverden niet alle leden van het H. 

Officie slechts 9 namen in. Hürth, Staffa en Verardo eigenden zich probleemloos het recht toe 

                                                
291 Op dit punt wijkt onze reconstructie danig af van de gegevens die A. von Teuffenbach aanbiedt in haar editie 
van D.Tromp, II, pp. 506-508, waar een dergelijke schematisering ook ontbreekt. 
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een hoger aantal in te dienen, waarbij vooral deze eerste nogal sterk over de schreef ging292. 

Dit vertekent het te verwachten beeld al. Ten tweede, niet allen hielden zich aan de namen die 

voorkwamen in de lijst van Staffa, verspreid door Tromp. Om slechts één voorbeeld te 

noemen: Suenens, die niet meer voorkwam op de lijst van 28 juni, prijkt opnieuw onder de 

kandidaten, nota bene dankzij Staffa zelf. Een ander probleem is dat van de finale uitkomst 

van deze verkiezingen.  

 We verklaren ons nader. In de Vaticaanse archieven bevindt zich een document van 2 

juli 1960293 dat een opsomming geeft van de toekomstige leden, als gevolg van deze 

stemronde. Dit document wijst ons op een inconsistentie die voor ons latere verhaal van 

verstrekkende betekenis blijkt. Het geeft namelijk een uitslag (kolom rechtsonder)294 die op 

twee punten afwijkt van wat men op grond van bovenstaand schema (kolom linksonder) zou 

bereiken: 
 Gillon   Gillon 
 Brinktrine 
 Browne   Browne 
 Michel   Michel 
 Ramirez  Ramirez 
 Xiberta 
 Dhanis   Dhanis 
 Fenton   Fenton 
 Schmaus  Schmaus 
    Cerfaux 
    Philips 

 

 Waar oorspronkelijk slechts één Belg (Dhanis) het lidmaatschap van de commissie 

leek te zullen behalen, zijn Cerfaux en Philips plots weer in de running. Een minstens 

eigenaardig te noemen wending295, die zeer in het voordeel van de Belgen uitvalt. Nog minder 

                                                
292 Hürth diende 25 namen in en niet 22 zoals BURIGANA, Progetto dogmatico ..., p. 157, het stelt. Overigens 
vinden wij ook voor diens bewering dat de 'Ia Commissio'  op 30 juni 1960 heeft vergaderd geen enkel 
overtuigend bewijs. Cfr. BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 59 n. 60. Het verwerken van de stemresultaten is 
naar alle waarschijnlijkheid een interne aangelegenheid geweest waarbij de leden niet betrokken werden. 
293 Op diezelfde dag keurt Johannes XXIII de verzending van de 'quaestiones praeparatoriae' aan de commissies 
goed. Zie AD II, 2/1, pp. 408-409. 
294 ASV: Conc. Vat. II, 736, 58: "Addi 2 luglio 1960 
 Membri  12 Vescovi 
   9 S. Offizio  (Tromp – Hürth – Philippe – Staffa – Ciappi – Verardo – Gagnebet – 
     Balić – Piolanti) 
   9 extra  (Schmaus – Cerfaux – Fenton – Philips – Michel – Browne – Gillon 
     – Ramirez – Dhanis) 
 Consultori Tutti quelli segnati nel foglio" 
295 In ASV: Conc. Vat. II, 736, 58: "Addi 2 luglio 1960 
 bevindt zich verder een lijst met puntentelling die het volgende eigenaardige resultaat aangeeft: 
"Ordine preferenziale:  Gillon  6 
   Cerfaux  5 
   Schmaus 5 
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duidelijk tenslotte is de wijze waarop de kandidaturen voor een functie als consultor werden 

vastgelegd. Het is niettemin dit resultaat waarmee ons verhaal verder gaat, en het is tenslotte 

de hieronder getoonde selectie die begin juli 1960, in opdracht van Ottaviani aan 

conciliesecretaris Felici wordt bezorgd om ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 

Paus296: 

 

"Nominativi proposti per la Pontificia Commissione Teologica in preparazione al Concilio Ecumenico 

Vaticano II 

MEMBRI 
 

CONSULTORI 

A. Dall'Ecc.mo Episcopato: 
le EE.RR.i Monsigg. 
1. Blanchet 
2. Carpino 
3. Dubois 
4. Scherer 
5. Stohr 
6. Audet 
7. Franic 
8. Griffiths 
9. Saba 
10. Schröffer 
11. Wright 
B. Dal S. Offizio 
12. Philippe 
13. Staffa 
14. Balić 
15. Ciappi 
16. Gagnebet 
17. Hürth 

1. Anastasio del SS. Rosario 
2. Backes 
3. Bélanger 
4. Bertetto 
5. Bride 
6. Brinktrine 
7. Castellino 
8. Congar 
9. Dander 
10. Delhaye 
11. De Lubac 
12. di Fonzo 
13. Doronzo 
14. Häring 
15. Janssen 
16. Jouassard 
17. Kerrigan 
18. Kloppenburg 
19. Labourdette 
20. Laurentin 

                                                                                                                                                   
   Browne  4 
   Michel  4 
   Ramirez  4 
   Dhanis  4 
   Fenton  4 
   Labourdette 4 
   Brinktrine 3 
   Philips  3 
   Journet  3 
   Xiberta  3 
   […] 
Zuiver cijfermatig (hoewel we voor deze cijfers geen sluitende verklaring vinden) verklaart dit hoe het komt dat 
Philips en Cerfaux, en niet Xiberta en Brinktrine tot de leden zullen behoren, maar ook dan blijft het een raadsel 
waarom Labourdette niet werd opgenomen. 
296 Voor zowel de lijst als de brief van Felici aan Ottaviani van 9 juli 1960, zie ASV: Conc. Vat. II, 736, 60; 
waarin volgende passage opvalt: "Sarei [Johannes XXIII] poi del sommesso avviso che nella Commissione 
Teologica entrasse anche qualche buon rappresentante dell'Episcopato Orientale o comunque esperto in questioni 
orientali, e per questo mi permetto di segnalare a Vostra Eminenza i nomi degli Ecc.mi Mons. Massimo 
Hermaniuk, Arcivescovo di rito bizantino di Winnipeg, e Mons Platone Kornyljak, Esarca apost. in Monaco di 
Baviera." Deze eis van Roncalli zal niet verbazen wanneer men beseft dat deze een groot deel van zijn carrière 
als nuntius in Oost-Europa spendeerde, waar hij de Oosterse kerken aan den lijve leerde kennen. 
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18. Piolanti 
19. Tromp 
20. Verardo 
C. Dalle Università e studiosi di Teologia 
21. Cerfaux 
22. Fenton 
23. Philips 
24. Schmaus 
25. Journet 
26. Michel 
27. Browne 
28. Dhanis 
29. Gillon 
30. Ramirez 

21. Lécuyer 
22. Mayer 
23. Ondrak 
24. Rossi 
25. Salaverri 
26. Schauf 
27. Trapè 
28. Unger 
29. Witte 
30. Xiberta 

 

Tenslotte levert een vergelijking van deze uiteindelijke lijst met degene die in de Osservatore 

Romano verschijnt nog enkele wijzigingen op, die we ter informatie kort willen overlopen. 

 Uit de bisschoppenlijst verdwijnen de namen Blanchet en Saba, en uit deze van de 

leden van het H. Officie verdwijnen Philippe en Staffa. Een nota van het H. Officie297 

verklaart dat  Johannes XXIII Blanchet en Saba heeft verwijderd gezien zij eveneens het 

lidmaatschap van een andere commissie dienden op te nemen. In hun plaats werden Kornyljak 

en Hermaniuk tot lid benoemd, wat niet verbaast wanneer men terugdenkt aan de brief van 

Felici over Johannes XXIII's wens meer bisschoppen uit de Oosterse kerken op te nemen. 

Nogmaals willen we onderstrepen dat ook dit een optimalisatie van de diversiteit onder de 

commissieleden tot gevolg had, zij het ditmaal van bovenaf. Dat Philippe en Staffa (twee 

secretarissen van een Romeinse congregatie) van de lijst verdwenen had vooral te maken met 

de wens van de Paus een te sterke identificatie tussen de theologische commissie en de 

Romeinse curie te vermijden. Zij worden consultor voor de voorbereidende Centrale 

Commissie. 

 Ook voor Browne en Mayer gelden bovenvermelde regels, en zij worden op 11 juli 

vervangen door respectievelijk Garofalo298 en Lio299.  Het resultaat van dit alles is een lijst 

                                                
297 ASV: Conc. Vat. II, 736, 60: "S. Ecc. Mons. Felici ha spiegato a voce che il nome di Mons. Blanchet (e 
probabilmente anche di Mons. Saba) non è stato ritenuto dal Santo Padre, essendo prevista la nomina questo 
Presule a membro di un'altra Commissione." 
Beiden zullen inderdaad lid worden van de Voorbereidende Commissie voor Studies en Seminaries, zie 
Pontificie Commissioni Preparatorie del Concilio Ecumenico Vaticano II, TPV, Rome, 1960, pp. 93-94. 
298 S. Garofalo (1911-1998), van 1941 tot 1970 professor in de exegese aan het Collegium romanum de 
Propaganda Fide (later Urbaniana), waarvan hij van 1959 tot 1971 rektor is. Deze vervanging valt op, aangezien 
Garofalo eerder aanwezig was op een van de vergaderingen van de parva commissio. 
299 Zie de handgeschreven nota van Michel Leclercq in ASV: Conc. Vat. II, 736, 60: "11.07.1960 Nota d'ufficio. 
Avendo l'Osservatore Romano pubblicato la notizia della nomina dei Rev.mi Padri Browne e Mayer ad altri 
compiti, l'Em.mo Card. Presidente ha ordinato al P. Leclercq di telefonare a S. Ecc.Mons. Felici per proporgli di 
sostituire il Rev.mo P. Browne con Mons. Garofalo, il Rev.mo P. Mayer con il Rev.mo P. Lio. (Il primo come 
membro, il secondo come consultore della Commissione Teologica)". 
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van slechts 26 leden, en 30 consultoren. Op 12 juli 1960300 verstuurt men te Rome de officiële 

benoemingsbrieven aan al deze toekomstige leden en consultoren. Dat er binnen beide 

categorieën meerdere Belgische namen voorkomen werd intussen voldoende aangehaald. Het 

feit werd overigens niet alleen met plezier vastgesteld door de uitverkozenen zelf, getuige een 

brief van Leuvens rector van Waeyenbergh, die zich enthousiast rechtstreeks tot Johannes 

XXIII richt:   

 

"Nuperrime, maximo gaudeo affecti, in diario 'Osservatore Romano', legimus benigna Sanctitatis Tuae 

dignitatione quosdam magistros ex nostra S. Theologiae Facultate designatos esse ut sodales aut 

consultores Pontificiae Commissionis Theologicae II Concilio Oecumenico Vaticano parando."301 

 

Keren we terug naar het raster waarin de resultaten van de stemronde zijn weergegeven, 

teneinde te vatten waarom net deze Belgische namen in de lijst voorkomen. Of anders gezegd, 

wie hun kandidatuur ondersteunt. 

 Lucien Cerfaux als eerste. Deze emeritus lovaniense kreeg zijn stemmen van Antonio 

Piolanti en Raimundo Verardo. De redenen van deze laatste, commissaris van het H. Officie, 

zijn ons nagenoeg onbekend, in tegenstelling tot die van Piolanti, rector van het Lateranum. 

Piolanti was vermoedelijk de eerste die Cerfaux naar voren schoof als mogelijke kandidaat 

voor het commissielidmaatschap302. In elk geval kwam Cerfaux' naam al voor op de lijst van 

24 juni, en zou hij doorheen heel het verdere proces een constante blijven. Dat Piolanti 

Cerfaux kende staat buiten kijf, immers, hij had Cerfaux geïnviteerd als gastdocent om 

colleges over de Paulinische theologie te komen doceren aan het Lateranum in het 

academiejaar 1960-1961303. Beide heren onderhielden een briefwisseling, en Piolanti kon dus 

Cerfaux' aanwezigheid te Rome verzekeren gedurende de conciliaire voorbereidingstijd – een 
                                                                                                                                                   
 Ermenegildo Lio (1920-1992), Italiaans franciscaan en professor in de moraaltheologie aan het 
Antonianum. Consultor van het H. Officie, later concilieperitus. 
300 Deze lijst, gepubliceerd in de Oss. Rom is dezelfde als een lijst  uit de Vaticaanse archieven, gedateerd 11 juli 
1960, bewaard in ASV: Conc. Vat. II, 371. In diezelfde map treft men ook alle officiële benoemingsfiches voor 
de toekomstige leden, met daarin doorgaans een kort CV, adresgegevens, geboorteplaats, etc… De 
standaardbenoemingsbrieven bevinden zich verdeeld over de archieven. Zo bijvoorbeeld CSVII: F.Philips 0017. 
301 Brief van 6 augustus 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 371. 
302 Beiden correspondeerden reeds in verband met een collegereeks die Cerfaux van oktober 60 tot april 61 zou 
geven aan het Lateranum. 
 We weten met zekerheid dat hij niet vermeld werd op de door Tardini's secretariaat opgestelde lijst die 
aan de basis van de procedure lag, aangezien Cerfaux' bisschop Himmer, enkel de volgende namen had naar 
voren geschoven: AET: F.Himmer N/2/3, Brief van Mgr. Himmer aan Forni van 3 mei 1960: "Je propose quatre 
noms. M. le chanoine Robert Guelluy [...]; M. le chanoine Hayoit [...]; M. le chanoine Albert Stevaux; [...] M. 
l'abbé Jean Huard." 
303 Hieraan wordt vaag gerefereerd door COPPENS, La carrière et l'oeuvre scientifiques …, p. 9. Meer preciese 
gegevens vinden we in de archieven van Cerfaux, waar correspondentie ons leert dat hij zou doceren in Rome 
van oktober 1960 tot april 1961. 
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doorslaggevend praktisch argument. Wanneer Cerfaux zijn nominatiebrief als commissielid 

ontvangt, is het dan ook interessant te zien hoe hij onmiddellijk niet alleen enkele 

dankbrieven verstuurt aan Ottaviani, Tromp and Felici304, maar ook tot Piolanti de volgende 

woorden richt:  

 

"Je dois sans aucun doute vous savoir une grande reconnaissance pour l'honneur qui m'est fait d'être 

associé de si près à la préparation du Concile œcuménique. J'ai surtout conscience de l'importance de 

la charge que l'Église nous confie et j'ai la volonté de me donner très sérieusement à la tâche qui sera 

la nôtre. Selon mes prévisions, j'assisterai régulièrement aux réunions de la commission théologique. 

[…]"305.  

 

Bovendien genoot Cerfaux, net als zijn Leuvense voorganger van Hoonacker306, een 

gezagspositie als consultor van de Pauselijke Bijbelcommissie, en werd hij zowel om zijn 

exegetische werk als om zijn commentaar op Divino afflante algemeen gewaardeerd, evenals 

om zijn eerder milde ontvangst van Humani generis begin jaren 1950307. 

 Voor de andere nominaties liggen de zaken iets minder duidelijk. Philips308 

bijvoorbeeld had het wellicht te danken aan zijn vroegere samenwerking met zowel Tromp als 

Balić dat dezen zijn kandidatuur steunden. In het geval van Balić – een alumnus van de 

Leuvense alma mater309 – lag de link bij beider interesse in de mariologie. Op verscheidene 

preconciliaire mariologiecongressen ontmoetten zij mekaar en nog in 1958 spraken ze mekaar 

te Brussel310. Bovendien volgden Tromp en Philips in 1925 samen de colleges van professor 

de La Taille aan de Gregoriana, en zelfs kort voor het Concilie redigeerden de twee een 

officieel document over de problematiek van het lekenapostolaat311. 

Hoewel hij er nooit studeerde was ook Arthur Janssen blijkbaar gekend aan de Gregoriana. 

Alleszins beveelt collega moraaltheoloog Franz Hürth – die in Leuven geen al te beste 

                                                
304 Zie CLG: F.Cerfaux. 
305 Brief van Cerfaux aan Piolanti, 27 juli 1960, in CLG: F.Cerfaux. 
306 Zie o.a. J. LUST, Albin Van Hoonacker, in HAYES (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation, Vol. I, pp. 518-
519. 
307 Zie L. CERFAUX, Révélation et histoire, in NRT 13 (1951) 582-593. 
308 Zie G. THILS, Monsignor Gerard Philips (1899-1972), in LS 5 (1975) 305-308. 
309 Balić heeft te Leuven het volledige parcours afgelegd van de theologiestudies, en studeerde er samen met o.a. 
Charue en Rigaux. Mgr. Philips was in die periode echter nog geen professor te Leuven, waardoor de contacten 
tussen Balić en Philips pas later ontstonden. Voor Balić' studieparcours, zie CSVII: ASFT 1910-1947, p. 153 vv. 
310 CSVII: Preconciliair dagboek Philips, Cahier IX, 20 augustus 1958. 
311 Hun gezamenlijke tekst over 'la nature et la vocation apostolique du laïcat' werd gepubliceerd in Les laïcs 
dans l'église. Documents du deuxième congrès mondial pour l'Apostolat des laïcs à Rome, 5-13 octobre 1957, 
Rome, 1958, pp. 218.225-239. 
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reputatie had312 – hem in een brief aan Tromp aan als 'solidae, sed simul aliquo modo audacis 

scientiae'313. Moeilijker is het om uit te maken om welke reden Balić Delhaye mee onder de 

mogelijke kandidaten plaatste, en er tenslotte ook als enige voor stemde. 

Tenslotte nog Dhanis314. Deze werd naar voren geschoven door zijn ordegenoten annex 

collega's van de Gregoriana, Hürth en Tromp. Gezien diens impact op de nouvelle théologie 

had eind jaren 1940, verwondert het weinig dat ook theologen als Philippe315 en Ciappi met 

hem sympathiseerden316. Het is in deze ook boeiend te lezen hoe Henri de Lubac, toekomstig 

consultor, het niet erg begrepen heeft op Dhanis' aanwezigheid: 

 

"En fin d'après-midi, visite du P. Dhanis. Il vient pour un détail concernant notre commission. Nous en 

venons à parler de choses plus graves. À l'en croire, il ne serait à peu près pour rien dans l'affaire de 

Fourvière, il n'aurait ni lu les textes du P. Général, ni censuré mes livres, etc. Peut-être seulement, 'une 

ou deux fois', il aurait été appelé à 'donner un avis', etc. C'est sa manière d'observer les secrets 

auxquels il se croit sans doute tenu. À la suite de sa visite, je lui écris une lettre lui rappelant des faits 

indiscutables, lui disant son devoir d'aujourd'hui, lui exprimant aussi ma position en matière de foi, et 

attirant son attention sur les ruines spirituelles qui résultent de certaines attitudes. Ayant réfléchi, je 

n'envoie pas ma lettre."317 

 

                                                
312 Zie bijvoorbeeld J. Coppens, in verband met de affaire J. Leclercq aan de Leuvense faculteit, in CSVII: 
D.Coppens, Cahier 1956-1965, 13 september 1957, p. 9: "L'Osservatore Romano attaque avec violence l'Essai 
sur l'enseignement de la morale du chanoine Leclercq. L'article n'est pas signé. […] Grosse émotion à Louvain. 
On ignore l'Auteur, on cite le jésuite Hürth, de la Grégorienne, qui, dans ses cours a déjà attaqué le chanoine 
Leclercq …" 
313 APUG: F.Hürth, 17,34. Deze gegevens impliceren niet noodzakelijk een sterke band tussen Hürth en Janssen, 
aangezien deze voorkomt in een lijst van 22 namen. 
314 Zie de ledenlijst in G. CAPRILE, Il Concilio Vaticano II. L'annunzio e la preparazione. Vol. I/1: 1959-1960, en 
Vol. I/2: 1961-1962, Rome. Zie Vol. I/1, p. 210. 
315 Philippe was professor aan het Angelicum gedurende de cruciale strijdperiodes rond de nouvelle théologie, 
een bolwerk van neothomistische tegenkanting tegen de vernieuwers. 
316 In deze context is de opmerking van ambassadeur Poswick in verband met deze benoemingen interessant om 
mee te nemen, zie D.Poswick, p. 53: "La vieille méfiance des Universités pontificales de Rome (et surtout de la 
Grégorienne) vis-à-vis de Louvain paraît s'être manifestée dans le fait que, comme par hasard, les deux éminents 
professeurs de Louvain membres de la commission de théologie sont les seuls de notre Université qui ont 
conquis leurs grades aux Universités pontificales. Mais je ne pense pas que Louvain s'alarmera: le représentant 
de l'Université Grégorienne à la commission de théologie, (préfet d'études de cette université) est belge aussi: 
c'est le R.P. Dhanis de la compagnie de Jésus. Il est certes intéressant de retrouver ainsi nos compatriotes dans 
tous les camps, et de constater sur un exemple concret la place nullement négligeable qu'ils occupent autour du 
Vatican." 
317 D.de Lubac, 12 september 1961. Zie ook D.Congar, op 6 september 1960: "Le P. de Lubac insiste beaucoup 
sur le poids propre aux professeurs romains comme tels. Ils tendent toujours à vouloir faire dogmatiser leurs 
thèses personnelles, sinon même à s'assurer une victoire sur un confrère ou sur des objections de leurs élèves, en 
faisant passer leurs idées dans un texte officiel. Cas du P. Hürth (Congrès d'Assise). Le P. de Lubac craint l'esprit 
systématique et entêté du P. Dhanis." 



 

 

III. BEGINFASE: HET SCHEMA COMPENDIOSUM, REDACTIE EN REACTIES 

 

1. EERSTE SCHETSEN 

 

In de zomer van 1960 raakt de samenstelling van de TC algemeen bekend, en in de late 

oktoberdagen van dat jaar vindt ook de eerste officiële voltallige samenkomst van de 

commissie plaats. In de tussentijd bereidt een selecte groep theologen in Rome teksten voor 

die de werkbasis zullen vormen voor de latere commissie. In september 1960 wordt het 

resultaat van dit werk bijvoorbeeld zichtbaar onder de vorm van een reeks van vier schemata 

compendiosa318: één over de ecclesiologie, één over de bronnen van de openbaring, één 

betreffende de bewaring van de geloofsschat en tenslotte nog één over de morele orde. 

Voorlopig richten wij onze aandacht slechts op het tweede in de reeks, het Schema 

compendiosum constitutionis De fontibus revelationis, waarvan de eerste redactionele sporen 

terugleiden naar 15 juli 1960. Op dat ogenblik zijn de meeste commissieleden nog maar 

nauwelijks op de hoogte van hun benoeming, die pas naderhand in de Osservatore zal worden 

publiek gemaakt. 

 

 In dit vroege stadium komt aan pater Tromp de eer toe de allereerste tekst te redigeren 

over de openbaringsproblematiek319. Hij doet dit op grond van de toegekomen 'Quaestiones 

commissionibus positae' en de begeleidende brief van Felici die te kennen geeft wat de 

'desideria Pontificis' zijn320. Tromp reageert dus snel en zijn eerste handgeschreven schets – 9 

beknopte artikelen – herwerkt hij drie dagen later samen met de exegeet Salvatore Garofalo, 

met het oog op de commissievergadering van 21 juli321. In een schematisch overzicht 

                                                
318 CSVII: F.Van den Eynde, 001.06: Schemata compendiosa commissionis theologicae. 
319 ASV: Conc. Vat. II, 736, 56: Schema de Sacra Scriptura primum tentamen, 15 Jul. 1960. 
320 AD II, 2/1, pp. 408: waar punt 1 luidt: "De fontibus revelationis. Iuxta ea, quae Summis Pontificis recentius 
edita sunt, exponatur doctrina catholica de Sacra Scriptura (i.e. de sacrorum librorum historicitate; de obsequio, 
quo Exegetae erga traditionem sacram et Magisterium ecclesiasticum tenentur): novi de hac re errores 
damnentur: simulque congruentes edantur normae, quibus Exegetae in Sacris Litteris iuxta sensum Ecclesiae 
interpretandis ducantur." De andere punten betreffen: 2. De Ecclesia Catholica; 3. De ordine supernaturali 
praesertim in re morali; 4. De matrimonio; 5. De doctrina sociali. 
Zie ook ASV: Dagboek Tromp, 9 juli 1960. 
321 Betreft nog steeds de 'parva commissio'. Overigens bestaan hierover meerdere onjuistheden in de bestaande 
historiografie, zie BURIGANA, Progetto dogmatico …, p. 159 vv. en vooral ID., La Bibbia nel Concilio, pp. 59-
61, waar men leest dat "solo il 20 luglio Tromp convocò Garofalo dicendogli che 'per richieste dall'alto' si 
doveva aggiungere uno schema sulle fonti della rivelazione ai tre già esistenti". Dit was schijnbaar gebaseerd op 
een mondeling relaas van Garofalo, echter volgens het ASV: D.Tromp vond deze ontmoeting reeds eerder plaats 
en was er enkel sprake van gesprek over een reeds bestaande tekst: "18 Julii 1960. Redegi quartum schema 
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hieronder bieden we graag de teksten van Tromp, de herwerking van Tromp en Garofalo, en 

de officiële versie van het allereerste schema die na de vergadering werd aangepast en 

verspreid onder de leden van de TC met de vraag om hun bemerkingen. Deze drie versies 

kunnen niet los van mekaar kunnen worden gelezen en bevatten in nucleo de themata van alle 

latere debatten. Niettemin dient men bij het lezen van deze documenten voor ogen te houden 

dat het gaat om werkdocumenten. 

 We gaan hier kort in op die documenten, en gemakshalve refereren we eraan met de 

sigla A, B, en tekst C (Bijlage 1). Hieronder volgt de originele tekst van de documenten in een 

schematische weergave322. 

                                                                                                                                                   
compendiosum ut satisfiat desiderio Pontificis: vid. De fontibus revelationis. Colloquium habeo cum Mgr. 
Garofalo." 
322 In het schema hebben wij de oorspronkelijke volgorde van de artikelen van A aangehouden, waarnaast 
corresponderende tekst uit B en C wordt weergegeven. Dit vergemakkelijkt vergelijking, maar heeft tot gevolg 
dat de artikelen van C niet langer in de correcte volgorde staan. Deze vindt men hieronder (Zie CSVII: F.Philips, 
0050):  
 Pontificia commissio theologica pro concilio oecumenico Vaticano II.  Prot. 4/60 
 II. SCHEMA COMPENDIOSUM CONSTITUTIONIS DE FONTIBUS REVELATIONIS 
1. S. Scriptura, Divino afflante Spiritu conscripta est. Quaestio ponitur, an descriptio Inspirationis in Encyclica 
Leonis XIII Providentissimus contenta, in Constitutione sit includenda. Inspirationis charisma afficit 
hagiographos, non autem "communitatem". 
2. S. Scriptura non est unicus fons Revelationis quae continentur in Deposito Fidei. Nam praeter divinam 
Traditionem, qua S. Scriptura explicatur, habetur etiam Traditio Divina veritatum quae in S. Scriptura non 
continentur. 
3. S. Scriptura vi suae originis gaudet absoluta inerrantia: quaestio autem authenticitatis humanae – utrum 
videlicet talis vel talis liber a tali vel tali auctore conscriptus sit – per se divinam inspirationem non tangit. 
Attamen etiam in re critica authenticitatis prae oculis habenda est Ecclesiae traditio historica. Maxime quoad 
scripta prophetarum et auctorum Novi Testamenti, quaestio humane authenticitatis non disiungitur a quaestione 
dogmatica. 
4. In S. Scriptura inveniuntur "genera litteraria", quae utpote a Spiritu Sancto adhibita, perfecte constant cum 
inerrantia; attamen efficiunt ut sensus litteralis S. Scripturae diversae interpretationi subiiciatur. 
5. Genus litterarium determinandum est non marte et ingenio privati interpretis, sed ex indole libri vel libri 
partis, ex consuetudine temporis, argumentis demonstrata, quo singuli libri sunt conscripti, necnon ex 
ecclesiastica traditione. Ubi dubium relinquitur, unice ad Magisterium Ecclesiae spectat rem dirimere. 
6. In S. Scriptura prae aliis docetur oeconomia divina in historia salutis, quo fine minime tangitur historicitas 
librorum sacrorum ; modus autem liberior agendi hagiographorum in narrandis et ordinandis factis vel verbis, 
non afficit rerum historicitatem. 
7. Facta evangelica non sunt enarrata ad modum vestimenti cuiusdam mythici vel symbolici veritatum 
religiosarum, sed gaudent veritate historica. Explicatio huiusmodi mythica vel symbolica, praesertim quoad 
miracula et facta resurrectionis et ascensionis Domini, destruit inerrantiam et historicitatem S. Scripturae, ac 
proinde fidei catholicae contradicit. 
8. Auctores Evenageliorum in conscribendis, ex Divini Spiritus afflatu, factis verbisque Domini Nostri Iesu 
Christu, fideliter rerum veritati adhaeserunt; nec illa fidelitas minuitur, quomodocumque praedicatio apostolica, 
vel fides Ecclesiae primaevae influxum habuerint in compositione Evangeliorum. 
9. S. Scriptura non est a Deo immediata data singulis fidelibus, sed Ecclesiae. 
10. Licet S. Scripturae lectio summopere sit commendanda, tamen non omnibus et singulis indiscriminatim 
convenit, tum prae obscuritate aliquarum partium, tum quia religio et moralitas Veteris Testamenti a Christo 
Domino ad altiorem perfectionem sunt elevatae. 
11. Theologia, unice nitens S. Scripturae documentis, neglectis S. Traditione et Ecclesiae Magisterio, minatur 
Ecclesiae Dei periculum protestantismi; explicatio autem librorum mere philologica vel litteraria aut critica eam 
periculo rationalismi exponit. 
12. In quaestionibus pertractandis, quae ex noviter inventis sive in re scientifica sive in re historica vel litteraria 
oriuntur, interpres catholici ne procedant unice criteriis humanis ('scientificis') innixi, sed sancte servent ad 
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Tekst A:  Schema de sacra 

scriptura primum tentamen 

 

15/07/1960 

Tekst B: Schema De fontibus 

revelationis  

 

20/07/1960 

Tekst C: Schema 

compendiosum 

 

 08/1960 

  1. S. Scriptura, Divino afflante 

Spiritu conscripta est. Quaestio 

ponitur, an descriptio 

Inspirationis in Encyclica 

Leonis XIII Providentissimus 

contenta, in Constitutione sit 

includenda. Inspirationis 

charisma afficit hagiographos, 

non autem "communitatem". 

1. S. Scriptura non est unicus 

fons deposito fidei. Praeter 

Traditionem S. Scripturam 

explicans, habetur etiam 

Traditio qua depositum fidei 

augetur. 

1. S. Scriptura non est unicus 

fons Revelationis contentae in 

fidei deposito. Praeter divinam 

Traditionem, qua S. Scriptura 

explicatur, habetur etiam 

Traditio divina veritatum quae 

in S. Scriptura non continentur. 

2. S. Scriptura non est unicus 

fons Revelationis quae 

continentur in Deposito Fidei. 

Nam praeter divinam 

Traditionem, qua S. Scriptura 

explicatur, habetur etiam 

Traditio Divina veritatum quae 

in S. Scriptura non continentur. 

2. S. Scriptura, in multis 

obscura, non a Deo data est 

singulis fidelibus, sed 

Magisterio Ecclesiae, ut eam 

explicet. 

2. S. Scriptura, in multis 

obscura, non a Deo data est 

singulis fidelibus, sed 

Magisterio Ecclesiae, ut eam 

explicet. 

9. S. Scriptura non est a Deo 

immediata data singulis 

fidelibus, sed Ecclesiae. 

3. Licet libri V.T. sint Verbum 

Dei, tamen religiositas et 

moralitas ibi exposita, a Christo 

Domino fuerunt ad altiorem 

perfectionem evecta. Quare 

etiam hac de causa lectio totius 

3. Licet S. Scripturae lectio 

summopere sit commendanda, 

tamen lectio totius Scripturae 

non convenit omnibus et 

singulis fidelibus, tum ob 

obscuritatem plurium partium, 

10. Licet S. Scripturae lectio 

summopere sit commendanda, 

tamen non omnibus et singulis 

indiscriminatim convenit, tum 

prae obscuritate aliquarum 

partium, tum quia religio et 

                                                                                                                                                   
mentem Ecclesiae S. Scripturae inspirationem et omnimodam inerrantiam, ac semper parati sint normas 
Magisterii Ecclesiae fideliter servare. 
13. Versio S. Scripturarum latina, quae nomine Vulgatae per tot saeculorum decursum in Ecclesia probata est, in 
rebus et morum, prout eam intellexit et intelligit Ecclesia, ab omni errore est immunis." 
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scripturae non convenit omnibus 

et singulis fidelibus. 

tum quin religiositas et 

moralitas Veteris Testamenti a 

Christo Domino ad altiorem 

perfectionem sunt elevatae. 

moralitas Veteris Testamenti a 

Christo Domino ad altiorem 

perfectionem sunt elevatae. 

4. S. Scriptura gaudet inerrantia 

absoluta bene tamen 

distinguenda ab authenticitate 

(Aliis verbis: utrum liber S. 

Scripturae scriptum sit ab A vel 

B minime per se afficit 

inspirationem et inerrantiam 

absolutam) 

4. S. Scriptura gaudet inerrantia 

absoluta: quaestio autem 

authenticitatis, num videlicet 

liber determinatus a tali vel tali 

auctore conscriptus sit, per se 

inspirationem et inerrantiam non 

tangit. 

3. S. Scriptura vi suae originis 

gaudet absoluta inerrantia: 

quaestio autem authenticitatis 

humanae – utrum videlicet talis 

vel talis liber a tali vel tali 

auctore conscriptus sit – per se 

divinam inspirationem non 

tangit. 

 

 

Attamen etiam in re critica 

authenticitatis prae oculis 

habenda est Ecclesiae Traditio 

historica. Maxime quoad scripta 

prophetarum et auctorum Novi 

Testamenti, quaestio humanae 

authenticitatis non disiungitur a 

quaestione dogmatica. 

5. In S. Scriptura sunt plura 

genera litteraria, quae omnia 

perfecte constant cum 

inerrantia; attamen efficiunt ut 

sensus litteralis scripturae modo 

diverso intelligatur. 

5. In S. Scriptura plura invenitur 

genera litteraria, quae omnia 

utpote a Spiritu Sancto adhibita, 

perfecte constant cum 

inerrantia; attamen efficunt ut 

sensus litteralis S. Scripturae 

diversae interpretationi 

subiciatur. 

4. In S. Scriptura inveniuntur 

"genera litteraria", quae utpote a 

Spiritu Sancto adhibita, perfecte 

constant cum inerrantia; attamen 

efficiunt ut sensus litteralis S. 

Scripturae diversae 

interpretationi subiiciatur. 

  6. Genus litterarium 

determinandum est ex indole 

ipsius libri, ex consuetudine 

temporis, quo singuli libri sunt 

conscripti, necnon ex Traditione 

ecclesiastica. In casu dubii unice 

5. Genus litterarium 

determinandum est non marte et 

ingenio privati interpretis, sed 

ex indole libri vel libri partis, ex 

consuetudine temporis, 

argumentis demonstrata, quo 
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ad magisterium Ecclesiae 

spectat, rem definitive dirimere. 

singuli libri sunt conscripti, 

necnon ex ecclesiastica 

Traditione. Ubi dubium 

relinquitur, unice ad 

Magisterium Ecclesiae spectat 

rem dirimere. 

6. Non omne genus litterarium 

intactam relinquit inerrantiam S. 

Scripturae.  

 

Explicatio mythica 

evangeliorum, maxime quod 

spectat ad enarrata de 

resurrectione et ascensione 

Domini destrunt historicitatem 

et inerrantiam eorundem.  

7. Facta in Evangeliis narrata 

non sunt vestimentum quoddam 

mythicum veritatum 

religiosarum, sed gaudent 

veritate historica. Explicatio 

huiusmodi mythica de 

miraculis, resurrectione et 

ascensione Domini, destruit 

historicitatem et inerrantiam S. 

Scripturae, et catholicae fidei 

contradicit. 

7. Facta evangelica non sunt 

enarrata ad modum vestimenti 

cuiusdam mythici vel symbolici 

veritatum religiosarum, sed 

gaudent veritate historica. 

Explicatio huiusmodi mythica 

vel symbolica, praesertim quoad 

miracula et facta resurrectionis 

et ascensionis Domini, destruit 

inerrantiam et historicitatem S. 

Scripturae, ac proinde fidei 

catholicae contradicit. 

7. Licet S. Scriptura prae aliis 

doceat oeconomiam divinam in 

historia salutis minime ea 

finalitas destruit historicitate 

librorum sacrorum. 

8. In S. Scriptura prae aliis 

docetur oeconomia divina in 

historia salutis; quo fine minime 

tangitur historicitas librorum 

sacrorum. 

6. In S. Scriptura prae aliis 

docetur oeconomia divina in 

historia salutis, quo fine minime 

tangitur historicitas librorum 

sacrorum; 

modus autem liberior agendi 

hagiographorum in narrandis et 

ordinandis factis vel verbis, non 

afficit rerum historicitatem. 

8. Theologia unice nitens S. 

Scripturae, et negligens S. 

Traditionem et Magisterium 

Ecclesiasticum, minatur 

Ecclesiam periculo 

protestantismi, et infecto iam 

adest. 

9. Theologia unice nitens S. 

Scripturae, neglectis S. 

Traditione et Magisterio 

ecclesiastico, minatur Ecclesiam 

periculo protestantismi;  

explicatio autem librorum 

sacrorum mere philologica, 

nulla ratione habita Traditionis 

et analogiae fidei, periculo 

11. Theologia, unice nitens S. 

Scripturae documentis, neglectis 

Sacra Traditione et Ecclesiae 

Magisterio, minatur Ecclesiae 

Dei periculum protestantismi; 

explicatio autem librorum mere 

philologica vel litteraria aut 

critica eam periculo rationalismi 

exponit. 
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rationalismi. 

9. Clare explicetur authenticitas 

Vulgatae editionis latinae. 

10. Authenticitas Vulgatae 

explicatur. 

13. Versio S. Scripturarum 

latina, quae nomine Vulgatae 

per tot saeculorum decursum in 

Ecclesia probata est, in rebus 

fidei et morum, prout eam 

intellexit et intelligit Ecclesia, 

ab omni errore est immunis. 

 11. Tractetur problema 

adaptationis. 

 

  12. In quaestionibus 

pertractandis, quae ex noviter 

inventis sive in re scientifica 

sive in re historica vel litteraria 

oriuntur, interpretes catholici ne 

procedant unice criteriis 

humanis ("scientificis") innixi, 

sed sancte servent ad mentem 

Ecclesiae S. Scripturae 

inspirationem et omnimodam 

inerrantiam, ac semper parati 

sint normas Magisterii Ecclesiae 

fideliter servare. 

 

De leden van de vergadering op 21 juli zien alleen de B-tekst. Deze wordt daar voor het eerst 

publiek gepresenteerd323 en naderhand herwerkt door Garofalo tot versie C, waar de 

oorspronkelijke 11 artikelen worden uitgebreid tot 13.  Vooral de C-tekst is van belang in ons 

verdere verhaal, aangezien déze tekstredactie op 24 september 1960 wordt verzonden aan alle 

commissieleden voor verdere studie en bespreking. Samen met dit Schema compendiosum 

                                                
323 De in ASV: Conc. Vat. II, 736, bewaarde B-tekst bevat de handgeschreven nota: "Schema factus a Secretario 
de quo relatio fecit Mons. Garofalo feria V in sessione 21 Jul. 1960". Dezelfde tekstversie is bewaard in ISR: 
F.Garofalo, 02; en ISR: F.Gagnebet, 18, 2. 
Op geen van deze vergaderingen waren Belgen aanwezig. Wel present waren voorzitter Ottaviani (H. Officie), 
secretaris Tromp (Gregoriana), en verder de theologen Gagnebet (Angelicum), Garofalo (Propaganda Fide), 
Hürth (Gregoriana), Ciappi (consultor H. Officie), Philippe (secretaris Congregatie voor de religieuzen), Staffa 
(secretaris Congregatie voor Seminaries en Universiteiten), en Leclerq (H. Officie). Zie BURIGANA, La Bibbia 
nel Concilio, p. 61 n. 63; Zie ook U. BETTI, La dottrina del Concilio Vaticano II sulla trasmissione della 
Rivelazione. Il Capitolo II della Costituzione dommatica Dei Verbum (Spicilegium pontificii athenaei antoniani, 
26), Rome, 1985, p. 22, die in deze lijst ook Piolanti (Lateranum) opneemt. 
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ontvingen de commissieleden ook een overzichtslijst324 van datgene wat uit de vota naar 

voren kwam als discussiepunten betreffende geloof en zeden, én een begeleidend schrijven 

van Ottaviani en Tromp325. Deze laatste observatie geeft aan dat de Belgische vota net als de 

meeste anderen – hoe boeiend ook – van slechts geringe betekenis zijn voor de inhoud van de 

allereerste tekstredacties. Het is mooi te constateren dat Vaticanum II – in tegenstelling tot 

eerdere concilies – een inductieve werkwijze hanteerde om haar agenda vast te leggen. Doch, 

althans in dit concrete geval heeft deze werkwijze nauwelijks belang.  

 Betekent dit dat geen enkel votum hier van invloed is? Niet noodzakelijk, het is 

immers niet omdat er niet letterlijk aan de antepreparatoire vota wordt gerefereerd326 dat ze 

geen rol speelden, al blijft die uiterst beperkt. Tromp bijvoorbeeld lijkt zich bij het redigeren 

van zijn 9 artikelen hoofdzakelijk te hebben gebaseerd op zijn eigen theologie, en op de 

beknopte en formele tekst van de quaestiones. Zoals eerder gesteld kwam de procedurele 

tocht van vota tot en met de lijst quaestiones commissionibus propositae neer op een 

flessehalssysteem. Wanneer men het eindresultaat daarvan niet au sérieux neemt blijkt de hele 

procedure irrelevant. Bovenstaande documenten illustreren daarom uitstekend de opinie van 

historicus Etienne Fouilloux, die de overgang van antepreparatoire naar preparatoire periode 

beschrijft in termen van een teleurstellende kloof tussen enerzijds de initiële, brede consultatie 

die uitmondde in duizenden vota, en anderzijds het eindresultaat van de antepreparatoire 

commissie327. De gevolgen voor het preconciliaire openbaringsdebat zijn er dan ook naar. 

Immers, ook al besteedden zeer veel vota aandacht aan de openbaringsproblematiek, de 

concrete vorm van deze aandacht en wensen, van de verwachtingen van de wereldkerk, 

verdween doorheen de antepreparatoire filtering zodanig uit het zicht dat in de Quaestiones 

slechts een formeel verzoek om een schema over openbaring overblijft: enkele magere regels. 

 Bovendien werd op de vergadering van 21 juli de vraag geopperd of algemeen 

secretaris Felici de intenties van Johannes XXIII wel juist weergaf, door te vragen om een 

                                                
324 CSVII: F.Philips, 0051: Synopsis eorum quae circa materiam fidei et morum in episcoporum votis 
inveniuntur. 
325 In dit schrijven wordt melding gemaakt van een 'commissio praevia' die werd opgericht ter voorbereiding van 
de schemata compendiosa, zonder evenwel te vermelden wie deel uitmaakte van deze commissie. CSVII: 
F.Philips, 0049. 
326 Cfr. MELLONI, Per un approccio storico-critico, p. 576. 
327 FOUILLOUX, The Antepreparatory Phase, p. 166, schrijft: "This […] emphasized the gap that had been created 
between the exclusively Roman origin of the Council and the still confused expectations found in public opinion, 
whether Catholic, Christian or neutral. The wide-ranging consultation handled by Felici's secretariat had 
remained a one-way street; apart from the official texts, John XXIII's comments on them, and Tardini's two 
public appearances, there had been no real communication in the other direction. The first non-Romans to 
become acquainted with the results of the work that had been done would be the members of the preparatory 
commissions, and they would learn of it only through the Quaestiones." 
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schema De fontibus328. Met andere woorden, de vraag werd gesteld of het überhaupt wel 

opportuun was een schema over de openbaring te ontwerpen. 

 

 Niettemin: de teksten liggen er, en bij een eerste vergelijking tussen A en B valt op dat 

er nauwelijks verschillen bestaan tussen beide teksten. De invloed van Garofalo is in deze 

beperkt tot deze vier toevoegingen: 

a. Het gebruikt van de 'fontes revelationis'-terminologie, waar Tromp enkel van fontes  fidei 

spreekt, tot in de titel toe. 

b. De doctrine van de materiële insufficiëntie van de Schrift ten overstaan van de Traditie. 

c. De gevaren van een te filologische exegese, die haar beoefenaars op het spoor naar 

rationalisme zet329. 

d. De opvatting dat bij twijfel over de interpretatie van schriftpassages, het magisterium het 

laatste en beslissende woord heeft. 

Het zijn echter wel toevoegingen van beslissende aard, en ze brengen kwesties binnen die tot 

in 1965 de debatten op een vaak ongelukkige wijze zullen blijven bepalen. Wanneer men de 

som zo maakt ziet men pas duidelijk dat Tromps tekst eerder voorzichtig en genuanceerd was, 

erop uit was een schema over de schrift op te stellen, zonder zich te ver in dogmatische 

kwesties te verliezen. Pas wanneer Garofalo erbij komt verandert de toon. Het schema (B) als 

geheel valt nu uiteen in vier thematische blokken330. Allereerst zijn er de artikelen 1 en 9, over 

de verhouding tussen Schrift en Traditie. Daarin schuift men de doctrine van de materiële 

insufficiëntie van de Schrift naar voren, en wijst men erop dat de theologie de Traditie als 

openbaringsbron steeds in acht moet nemen, op het gevaar van protestantisme af331. Het is 

Garofalo die eveneens wijst op het gevaar van rationalisme bij een exegese die louter 

filologisch te werk gaat. Volgen artikelen 2 en 3, betreffende het lezen en interpreteren van de 

Schrift. Het magisterium dient de Schrift uit te leggen om twee redenen. Zowel omdat de 

Schrift meerdere onduidelijke passages bevat als omwille van de onvolmaaktheid van het 

Oude Testament dat pas in het Nieuwe wordt vervolmaakt. De overige artikelen betreffen 

goeddeels het gekende drieluik: inerrantie, inspiratie en goddelijk auteurschap van de Schrift. 

                                                
328 Nota Tromp: "Dubitat Mons. Staffa num Secret. Generalis reddiderit bene mentem Pontificis." 
329 De term 'rationalisme' is hier overgenomen uit 19de en 20ste eeuwse encyclieken alvorens de term 
'modernisme' in voegen raakte, maar dekt dezelfde lading. 
330 De omschrijving van de totstandkoming in KOMONCHAK, The Struggle for the Council, p. 273 houdt geen 
rekening houdt met de door ons aangetroffen fasering, en beschouwt daarom de C-tekst foutievelijk als quasi 
identiek aan de tekst die bestudeerd werd op de TC-vergadering van 21 juli.  
331 De wijze waarop Tromp zich hier afzet tegen het protestantisme heeft alles te maken met diens perceptie 
ervan, die sterk gekleurd was door jarenlang onderzoek naar de controversetheologie van Bellarminus in plaats 
van door een levend contact met het protestantisme uit zijn tijd. 
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Men handhaaft de 'absolute' onfeilbaarheid van de Schrift op grond van haar geïnspireerd 

karakter, een opvatting die Tromp reeds lang doceerde aan de Gregoriana332. De erkenning 

van het bestaan van literaire genres doet aan dit alles niets af.  Meer zelfs, het is een 

noodzakelijke weg om door te stoten naar de werkelijk boodschap, die vrij is van contextuele 

invloeden. Dit indiceert dat men een instrumentalistische visie op het menselijke auteurschap 

voorstaat333. Deze indruk wordt nog versterkt door het insisteren op de historische 

betrouwbaarheid en correctheid van de bijbelverhalen.  

 

 

2. ACHTERGROND EN REACTIES 

 

a. Vergadering van de parva commissio: 21 juli 1960 

 

Bovenstaande theologische opvattingen laten zich vlot linken aan de neo-scholastieke 

theologie die we eerder omschreven. Er is hier zonder twijfel sprake van continuïteit tussen de 

conciliaire voorbereidingen en de preconciliaire theologische debatten. Het type theologie 

waarvan sprake wordt op de vergadering334 overigens nog onderstreept wanneer men nog 

enkele passages toevoegt. Na een korte verklaring van Tromp, omtrent de noodzaak van deze 

tekst – waarover in deze fase nog twijfel bestaat335 – en na enkele inleidende agendapunten 

zoals het onderscheid tussen leden en consultoren, de geheimhouding van de commissie naar 

niet-leden toe én de volgorde en interne samenhang van de te redigeren teksten336, leidt 

                                                
332 S. TROMP, De Sacrae Scripturae inspiratione, Rome, 19535, p. 120: "Omne id, quod in Sacra Scriptura 
continetur, prout consignatum est ab auctore sacro et quo sensu ab eo est intentum, gaudet veritate infallibili." 
333 Zie hierover TROMP, De Sacrae Scripturae inspiratione, p. 66: "Inspiratio, qua Deus est vere auctor 
principalis libri sacri, homo autem vere auctor secundarius, in eo est, quod Deus in ordine ad librum sacrum 
conficiendum homine utitur tamquam causa instrumentali, supernaturali virtute elevata" en over het bestaan van 
literaire genres, p. 132: "Utrum liber aliquis pertineat ad hoc vel illud genus litterarium, in Sacra Scriptura 
ratione sui admissibile, per se non tangit inspirationem." 
334 Voor deze vergadering beschikken we over twee verslagen. Eén handgeschreven nota van Tromp in het Latijn 
[verder Nota Tromp], en een andere Italiaanse nota in het handschrift van M. Leclercq [Nota Leclercq]. Beiden 
zijn te vinden in ASV: Conc. Vat. II, 736, 65. Daaruit blijkt dat volgende personen present waren: Ottaviani, 
Tromp, Staffa, Piolanti, Garofalo, Ciappi, Philippe, Gagnebet, Hürth, en Leclercq. 
335 Nota Tromp, p. 2: "Explicat secretarius cur additum sit schema de S. Scriptura. Dubitat Mons. Staffa num 
secret. Generalis reddiderit bene mentem Pontificis. […] Attamen, quia ex epistola Secretarii Generalis 
apparebat R. Pontificem velle etiam constitutionem de S. Scriptura et Traditione, distributum fuit Commissariis 
novum schema de S. Script. et Traditione." 
336 Ottaviani hakt tenslotte de knoop door: "Dicit Secretarius ordinem Schematis esse I. de SS. Scriptura. II. De 
Ecclesia. III. De fide deposito. IV. De ordine morali et sociali. Rogat statim P. Gagnebet ubinam agendum sit de 
auctoritate Ecclesiae, in schemate de Ecclesia vel in Schemate de Sacra Scriptura et Traditione. Dixit Em.mus 
Card. in Schemate de Ecclesia poni principium de auctoritate, in Schemate de S. Scriptura de applicatione. Sic 
Schema I erit de Ecclesia. Schema II. de Scriptura et Traditione seu De fontibus revelationis.» 
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Tromp de discussie over de schemata in, met enkele opvallende criteria. De teksten horen 

gesteld te zijn 'in lingua episcopali, serena, facile intelligibili, paterna, irenica' en tenslotte 

'non nimis professorale'. Bovendien dient men de gevoeligheid van de niet-katholieke 

christenen in acht te nemen. Men merkt hier een sensitiviteit die men – gegeven het imago 

van de commissie in de bestaande literatuur – niet zou verwachten.  

 Na een korte discussie over de volgorde van de vier teksten, begint de discussie over 

De fontibus, met Garofalo als relator. Deze wijst erop dat punt 11 per vergissing terechtkwam 

in de tekst en verwijderd dient te worden. Daar voegt hij meteen aan toe dat het charisma van 

inspiratie geen gemeenschaps- maar een persoonlijk charisma is337. Deze laatste gedachte zal 

de kern gaan vormen van het uiteindelijke artikel één. Vanaf de eerste regels onderstreept het 

schema dus een instrumentele visie op de schriftauteurs. 

Meteen daarop ontstaat er discussie over het traditieconcept van de tekst en wordt er door 

Piolanti en Hürth op gewezen dat het woord meerdere betekenissen kan hebben. Piolanti 

vraagt zich af of de Traditie noodzakelijk een 'Traditio additiva' is, wat leidt tot de materiële 

insufficientie van de Schrift. En ook Hürth wijst op het belang van de tridentijnse discussie 

terzake338. Tromp stelt daarom voor de tekst in de lijn van het Concilie van Trente op te 

stellen maar tegelijk een zekere afstand te bewaren door abstractie te maken van de 

tridentijnse formules. De referentie aan de tridentijnse visie in dit debat is allesbehalve uit de 

lucht gegrepen, en wellicht is enige achtergrondinformatie hier nuttig. 

 

 

Intermezzo: Het belang van Trente in de voorbereidingstijd 

Immers, medio jaren 1950 ontstond er onder Duitse theologen – Lennerz en Geiselmann – 

discussie omtrent de verhouding tussen Schrift en Traditie, en de wijze waarop het Concilie 

van Trente339 al dan niet deze verhouding bepaalde. Hoewel deze discussie niet kan worden 

losgekoppeld van heel de nouvelle théologiecontext in de jaren ervoor, bestond het probleem 

hierin: in maart 1546 werd een voorstel behandeld waarin men omtrent de 

                                                                                                                                                   
Zie nota Tromp, p. 3. De door Tromp voorgestelde volgorde verklaart de volgorde waarin de schemata op deze 
vergadering besproken werden. 
337 Nota Tromp, p. 3: "[Garofalo] notat imprimis esse agendum de inspiratione personali contra inspirationem 
communitatis primitivae". 
338 Nota Tromp, p. 3: "Insisterunt Mons. Piolanti et P. Hürth ne fusius ageretur de variis conceptibus traditionis. 
P. Hürth dixit de variis sententiis Conc. Trid. Observavit Secretarius a Concilii Tridentini mente abstrahi posse, 
et simpliciter dicere: 'Sunt veritates, quae non continentur in libris inspiratis'."  
Zie ook de Nota Leclercq, p. 2: "Aggiun.: Piolanti: Spiegare meglio: 1 = traditio additiva? 
339 Trente was vanaf het midden van de jaren 1940 bepaald 'in' binnen het internationale theologische discours, 
en omwille van de 400ste verjaardag van dat Concilie verschijnen in deze periode talloze publicaties gewijd aan 
de tridentijnse theologie. 
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openbaringswaarheid stelde dat "hanc veritatem partim contineri in libris scriptis, partim in 

sine scripto traditionibus". Het partim … partim raakt de kern van het probleem. Immers: op 

grond van daarvan kan men de vraag (die in de context van de contrareformatie effectief ook 

gesteld werd) naar de 'inhoud' van beide bronnen stellen in termen van volledigheid. Het gaat 

dus om de vraag of men in de Schrift alleen de volledige openbaring kan treffen. Een andere 

optie is dat men alleen in de Traditie de volledige openbaring treft, en tenslotte is er de 

mogelijkheid dat geen van beiden haar 'volledig' bevatten, en er dus sprake is van 

complementariteit.  

In beide laatste gevallen wijst men het lutheraanse 'sola scriptura' van de hand. Gaat 

men tenslotte zo ver te stellen dat de Traditie de volledige openbaring bevat, dan is de Schrift 

virtueel overbodig geworden voor de openbaringstheologie. Dit in tegenstelling tot het geval 

van complementariteit, waarbij de Schrift een weliswaar onvoldoende, doch noodzakelijke 

grond vormt voor openbaringskennis. Dit is in een notendop het technische dispuut waartoe 

het partim … partim leiden kan. De uiteindelijke tekst van Trente besluit dan ook de passage 

onbeslist te laten en promulgeert dit: "hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis 

et sine scripto traditionibus"340, dat een duidelijke invloed verraadt van de Leuvense theoloog 

Johannes Driedo in diens De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus341. 

De partim … partim formule wordt beschouwd als een optie waar sprake is van twee 

bronnen van openbaring. Waarin dus de openbaring op een propositionele wijze benaderd 

wordt. De uiteindelijke formule lijkt in de richting te gaan van twee overleveringswijzen van 

openbaring, waarbij Schrift en Traditie te onderscheiden vallen van de openbaring zelf, die 

één geheel vormt. Waar Lennerz en Geiselmann over in dispuut gaan342 is in hoeverre de 

                                                
340 Zie Denzinger-Schönmetzer 1501. 
341 Dit werd overigens overtuigend aangetoond door de Leuvense hoogleraar R. DRAGUET, Le maître louvaniste 
Driedo. Inspirateur du décret de Trente sur la Vulgate, in Miscellanea historica Alberti de Meyer, Leuven, 1946, 
pp. 836-854. Aan de reeks bewijsplaatsen van Draguet werden recent nog enkele toegevoegd in de dissertatie 
van W. FRANÇOIS, Bijbelvertalingen in de Lage Landen (1477-1553). Een kerkhistorische en theologische 
benadering [onuitgegeven doctoraatsproefschrift, K.U.L.], Leuven, 2004. Meer algemeen over Driedo's visie op 
de verhouding tussen Schrift en Traditie, in J.L. MURPHY, The Notion of Tradition in John Driedo, Milwaukee 
WI, 1959, pp. 52 vv., die reeds een jaar later de aandacht weet te trekken met zijn ID., The General Councils of 
the Church, Milwaukee WI, 1960. 
342 Zie publicaties als J. SALAVERRI, La Tradición valorada como fuente de la Revelación en el Concilio de 
Trento, in Estudios eclesiasticos 20 (1946) 33-61 – J. GEISELMANN, Das Missverständnis über das Verhältnis 
von Schrift und Tradition in der katholischen Theologie, in Una Sancta 11 (1965) 131-150 – ID., Das Konzil von 
Trient über das Verhältnis der Heiligen Schrift und der nicht geschriebenen Traditionen, in M. SCHMAUS (ed.), 
Die mündliche Überlieferung, München, 1957, pp. 123-206. Niettemin werd de kwestie al eerder aangeroerd in 
publicaties als die van R. HULL, The Council of Trent and Tradition, in The Ecclesiastical Review 81 (1929) 
469-482 + 602-615, en wijst E. STAKEMEIER, Die Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung. Werden, 
Inhalt und theologische Bedeutung (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, 18), Paderborn, 
1967, erop dat Geiselmann zijn eigen positie goeddeels baseert op het artikel van E. ORTIGUES, Écriture et 
traditions apostoliques au Concile de Trente, in Recherches de Science Religieuse 36 (1949) 271-299. 



SCHEMA COMPENDIOSUM 

 

90 

uiteindelijke formulering van Trente gelijk loopt, of dezelfde strekking heeft als de eerdere 

tekstredactie. Dit laatste is de houding van Gregorianaprofessor Lennerz, in wiens visie de 

Schrift sowieso insufficiënt is, en Trente niet de formulering, doch wel de betekenis van de 

tweebronnentheorie heeft gehandhaafd343. Geiselmann daarentegen neemt een meer 

genuanceerde positie in en stelt344:  

 

"Hier [betreffende de vindplaats van de openbaring] gilt also, was den Glauben betrifft: totum in sacra 

Scriptura et iterum totum in Traditione, ganz in der Schrift und ganz in der Tradition. Anders verhält 

es sich, was die mores et consuetudines der Kirche anlangt. Hier ist die Schrift insuffizient und bedarf 

zu ihrer inhaltlichen Ergänzung der Tradition, die in diesem Falle Traditio constitutiva ist. Hier gilt, 

was die mores et consuetudines betrifft: partim in sacra scriptura, partim in sine scripto traditionibus, 

teils in der Heiligen Schrift, teils in die Überlieferung."  

 

Deze discussie gaat niet onopgemerkt voorbij, en Yves Congar – één van de coryfeeën van de 

nouvelle théologie die hierboven nog niet aan bod kwam345 – zet zich in 1960 in het eerste 

deel van zijn boek over de Traditie scherp af tegen de opvatting van Lennerz346. Congar sluit 

zich enigszins aan bij Geiselmann door het onderscheid te onderstrepen tussen 'Tradition' en 

'traditions' waarbij de eerste de overlevering van het depositum betreft, en de tweede het 

ontstaan en weer verdwijnen van disciplinaire kerkelijke maatregelen en gebruiken doorheen 

de geschiedenis. Congar onderscheidt centrale van perifere geloofswaarheden. Zowel Congar 

als Geiselmann achten de Schrift sufficiënt op vlak van de centrale geloofswaarheden, 

inzoverre zij de Christusopenbaring op een volmaakte wijze overlevert. En inzoverre zij 

zowel expliciet, impliciet, als in nucleo de kern van de christelijke waarheid bevat347. Hierbij 

dient genoteerd dat Geiselmann en Congar op mekaar aansluiten waar het de historiografische 

                                                
343 H. LENNERZ, Scriptura sola?, in Gregorianum 40 (1959) 38-53 – ID., Sine scripto traditiones, in 
Gregorianum 40 (1959) 624-635. 
344 Dit citaat is van latere datum, maar drukt op de meest kernachtige wijze de positie uit die Geiselmann in 
eerdere publicaties naar voren schoof. J. GEISELMANN, Die Heilige Schrift und die Tradition. Zu den neueren 
Kontroversen über das Verhältnis der Heiligen Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen (Quaestiones 
disputatae, 18), Freiburg im Breisgau, 1962, p. 282. 
345 De meest directe informatie over Congar's wedervaren in de jaren 1940 vindt men in Y. CONGAR, Journal 
d'un théologien, 1944-1956, Paris 2001. 
346 Y. CONGAR, La Tradition et les traditions. I. Essai historique (Le signe), Paris, 1960, pp. 215-223, zie p. 216: 
"L'idée d'une transmission purement orale, de bouche à oreille, de vérités révélées qui ne seraient nullement 
écrites, est une chimère …". 
347 Zie hierover ook het werk van S. SALATI, La chiesa e la sua scrittura, p. 44. 
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benadering van Trente betreft, wat niet geheel het geval is wanneer het op systematisch-

theologische benaderingen aankomt348. 

 

 

Na dit intermezzo willen we vooreerst doen opmerken dat de toevoeging van het 

schema De fontibus aan de bestaande serie teksten enkele overlappingen veroorzaakte. Het 

schema De deposito fidei – waarvan secretaris Tromp de oertekst opstelde en waarbij Ciappi 

nadrukkelijk eiste dat het de positie van de nouvelle théologie niet zou steunen349 – immers 

besprak in artikel 3 doctrines als schriftinspiratie en -onfeilbaarheid. Dit was een zuiver 

technische beslissing aangezien deze commissievergadering instond voor de verdeling van de 

te behandelen materie over de verschillende werkdocumenten heen en niet voor inhoudelijke 

debatten. Tromps verslag van de debatten De deposito fidei meldt kortweg dat "punctum sub 3a 

de Inspiratione et inerrantia S. Scripturae expunctum fuit, quia ob desiderium Papae De fontibus 

revelationis, ergo etiam de S.Scriptura agitur in Schemate separato." 

 

 De opmerkingen van deze vergadering worden meegenomen en het zijn de respectieve 

relatores die de teksten opnieuw zullen opstellen, alvorens hen aan de secretaris te 

bezorgen350. In het geval van het schema De fontibus is dit op 26 juli, en het valt op dat bij dit 

schema Tromp mét Garofalo de aanpassingen van de tekst uitgebreid bespreekt351. Deze mate 

van betrokkenheid toont hij duidelijk niet bij de overige twee teksten waar Tromp niet voor 

verantwoordelijk is. Drie dagen tevoren verstuurden Tromp en Ottaviani een circulaire naar 

de leden van hun commissie waarin ze hen informeerden over de verplichte geheimhouding, 

en aankondigden dat de leden in de maand september de eerste teksten en het programma van 

de eerste plenaire zitting zouden ontvangen, die gepland was vanaf 27 october352. 

                                                
348 Hierbij dient men het feit in acht te nemen dat Congar tweede, luik van diens Tradition et traditions. Essai 
théologique, pas verscheen in 1963, en bijgevolg buiten het bestek van onze studie valt. 
349 Nota Tromp, p. 5: "Ubi actum est de conceptu verae revelationis dixit relator praecipue prae oculis haberi 
catholicos quosdam negantes revelationem esse manifestationem veritatis, sed esse ipsam manifestationem ipsius 
personae Christi et contactum cum ea." 
350 Nota Tromp, p. 6: "Post discussionem statutum fuit ut schemata reformarentur secundum desideria proposita: 
Schema I a Secretario; Schema II a Rev.mo Mons. Garofalo; Schema III a Rev.mo P. Ciappi; Schema IV a R.P. 
Huerth." 
351 Nota Tromp, p. 6: "Schema correctum de Ecclesia a Secretario, cui commissa erat revisio traditum fuit die 26 
iulii ad multiplicandum. Eodem die 26 iulii 1960, Secretarius in officio suo longum colloquium habuit cum 
Mons. Garofalo, in quo actum est de reformando schemate De fontibus. Mons. Garofalo schema reformatum 
tradidit post paucos dies exeunte mense iulio." 
352 Zie D.Tromp: 23 julii 1960. Scribitur epistola ad membra: convocantur ut mense octobri agant de quattuor 
schematibus. Voor de brief van 23 juli 1960 zie ASV: Conc. Vat. II, 736, 66, of APUG: F.Dhanis 1.3: "Prima 
sessio commissionis congregabitur ultimo die Jovis instantis mensis octobris (qui dies erit 27 eiusdem) […]". 
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 In de maanden die voorafgaan aan deze zitting  gebeurt er nauwelijks iets binnen het 

bestuur van de theologische commissie. Tromp zelf verlaat Rome om deel te nemen aan een 

eucharistisch congres te München en zijn vriend (en oudstudent) Schauf353 en broer te 

ontmoeten. Ottaviani zelf is eveneens weinig actief – tenzij dan in het verzenden van de 

brieven en schemata nadat Tromp ze voor hem had klaargemaakt354 –, en het enige 

opmerkelijke zijn de reacties van de meeste leden en consultores die stilaan binnenstromen op 

het secretariaat van de TC. Daarin drukken de meesten hun dank uit voor de eer die hen te 

beurt valt. Hierboven hadden we het reeds over brieven van deze strekking van rector van 

Waeyenbergh en van Lucien Cerfaux. Ook anderen (Congar, Castellino, Kerrigan, di Fonzo, 

Balić, etc …355) danken Rome uitgebreid om hun benoeming. Niet zelden wijzen ze daarbij 

meteen op hun expertise in deze of gene materie, en op het onderwerp dat hun voorkeur 

wegdraagt. Zo ook de vijf Belgen onder hen. Dhanis bijvoorbeeld stelt zich kandidaat voor 

het werk aan De fontibus356. Ook Philips drukt zijn appreciatie uit en de intentie aanwezig te 

                                                
353 H. Schauf (1910-1988), Duits theoloog, behaalt het theologiedoctoraat aan de Gregoriana onder leiding van 
Tromp, en wordt vervolgens in 1945 professor canoniek recht aan het seminarie van Aken. Zie o.a. H. 
HAMMANS et al., Geist und Kirche. Studien zur Theologie und Kirche im Umfeld der beiden Vatikanischen 
Konzilien, Paderborn – München – Wenen – Zürich, 1991. 
354 Zie brief van Tromp aan Ottaviani, 30 juli 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 31: "Prima di partire per Monaco 
[i.e. München] mi è un dovere scrivere qualche parola sopra il lavoro della nostra Commissione. Sono pronti in 
redazione definitiva i quattro proggetti delle rispettive quattro costituzioni. È pronta pena la lettera che deve 
accompagnare i proggetti, e la quale mons. de Magistris manderà fra poco a S.Em. per l'ultima revisione ed 
eventuali correzioni. Più tardi si deve stabilire l'ora ed il palazzo delle reunioni. [Vervolgens voegt hij toe:] Il 
segretario generale Mons. Felici mi ha informato del desiderio di Sua Santità, di nominare membro della 
Commissione Theologica Mons. Carlo Colombo, e forse anche altre persone." De benoeming van Colombo 
komt er effectief, op instigatie van kardinaal Montini, zie ASAM: F.Montini, Enti 127.552, Brief van Montini 
aan Dell'Acqua van 19 juli 1960 en de reactie van Dell'Acqua van 23 juli 1960 daarop. 
355 Wij vermelden deze namen gezien hun belang voor de verdere redactieperiode van het schema De fontibus. 
Op grond van zijn publicatie over de Traditie beveelt Congar zichzelf aan als consultor inzake de problematiek 
van De fontibus. Zie de brief van Congar aan Ottaviani, ASV: Conc. Vat. II: 732, 32: "Utilius nisi fallor, 
interpellari potero [...] de S. Scriptura et Traditione. Duo volumina super quaestione 'De Traditione' scribebam, 
quorum primum, historicum, jam sub praelo est, secundum vero, theologicum, nondum ad finem perduxi. 
 Brief van di Fonzo aan Tromp, 15 september: "Dovendo tuttavia assentarmi da Roma sino ai primi di 
Ottobre, voglio assicurare la P.V.Rev.ma che entro lo stesso mese p.v. invierò alcuni Appunti sugli argomenti 
segnalati, in particolare sul primo punto 'De fontibus revelationis - S.Scrittura', materia di mia maggiore 
competenza e d'insegnamento." 
 Brief van Castellino aan Ottaviani, 17 augustus: "Inoltre per parte mia mi dico disposto a studiare le 
questioni concernenti direttamente la S. Scrittura, nonché questioni dogmatiche nel loro fondamento 
scritturistico e altri punti che il Rev.mo Segretario volesse propormi." 
 Brief van Balić aan Ottaviani, 3 augustus 1960. Al deze brieven bevinden zich in ASV: Conc. Vat. II, 
732, 31-32. 
 Tenslotte het late schrijven van Kerrigan, 30 september: "cum ab urbe Roma ultra duos menses 
abfuissem, mihi occasio prorsus defuit Paternitatem Tuam Reverendissimam certiorem faciendi me litteras Tuas 
diebus 28 Iulii et 19 Septembris datas rite recepisse. Quas nunc acceptas, Tibi gratias statim refero simulque 
spondeo me praescriptionibus ad praeceptis Tuis ad negotia Pontificiae Commissionis Theologicae pro Concilio 
Oecumenico Vaticano II expedienda quod attinet me fideliter obsecuturum esse." 
356 Brief van Dhanis aan Ottaviani, 4 augustus 1960, ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: Ante duos dies, praedicans 
exercitia spiritualia in Belgio, accepi litteras (Prot., N.4/60) quibus Eminentia Vestra me certiorem facit de 
officiis quae mihi incumbent ut membro Commissionis theologicae futuri Concilii Oecumenici. Gratias agens 
pro congratulationibus Eminentiae Vestrae, libentissime promitto me, pro viribus meis, muneri meo diligenter 



 SCHEMA COMPENDIOSUM 93 

 

zijn einde oktober, net als Delhaye – die verheugd terugblikt op de jaren dat hij bij Tromp 

college volgde – en Janssen357. Beiden zeggen zich te willen engageren in de redactie van de 

teksten over de moraal. De meeste van deze passages dragen dan ook onderlijningen van 

Ottaviani of Tromps hand, die men later zou gebruiken om de verdeling van leden en 

consultores over de respectieve subcommissies te vergemakkelijken. 

 

 Om af te sluiten nog twee gegevens van belang voor het Belgische aandeel in ons 

verdere verhaal. Om te beginnen zien we in deze periode van relatieve windstilte dat bovenop 

de bestaande constellatie enkele nieuwe namen aan de ledenlijst van de commissie worden 

toegevoegd. Zo wordt op 13 augustus de Milanese theoloog Carlo Colombo358 als lid 

toegevoegd, en op 3 oktober is er de benoeming van Umberto Betti359 tot consultor. Beiden 

werden in de voorafgaande verkiezingsprocedure nooit genoemd. Wie wel werd genoemd 

maar de selectie niet haalde is de Belg Damien van den Eynde. Diens benoeming als lid komt 

er halverwege de septembermaand van 1960, en is – buiten zijn weten om – te danken aan de 

toenmalige generaal van de minderbroeders: Sépinski, die begin september de pen ter hand 

neemt om zich bij Ottaviani te beklagen over de ondervertegenwoordiging van zijn 

ordegenoten binnen de theologische commissie. Hij stelt prompt voor rector Van den Eynde 

als commissielid te benoemen om dit euvel te compenseren. Het gaat hier dus niet om een 

                                                                                                                                                   
operam daturum esse. Inter quaestiones tractandas eae quibus inde a multis annis in primis studii sunt omnes 
illae 'De fontibus revelationis'. In dezelfde map een brief aan Tromp van 17 augustus, waarin: Scripsi Cardinali, 
me paratum esse pro viribus meis diligenter laborare sub ductu eius et tui. Adidi, memor consilii tui, me in 
primis studuisse rebus pertinentibus ad theologiam fundamentalem nominatimque ad tractatum de revelatione 
christiana." 
357 Ook deze brieven bevinden zich allen in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32:  
Brief van Philips aan Ottaviani, 31 augustus 1960. 
Brief van Delhaye aan Ottaviani, 15 augustus: "Jam rogavi ut in votis Facultatis Insulensis inseratur propositum 
codificandi recentiora Sanctae Sedis documenta et Romanorum Pontificum Instructiones. In diversis scriptis aut 
lectionibus saepius publice optavi Encyclicae litteras et alia dicta aut scripta Romanorum Pontificium quasi 
basim doctrinae in re morali elegi." en aan Tromp, 15 augustus: "… inter annos studii mei Romani, annis 1935-
1937, plures lectiones tuas audivi et coram te partim examen de universa theologia pro licentia praesentavi in 
Alma Universitate Gregoriana. ..." 
Brief van Janssen aan Ottaviani, 13 augustus: "Per 43 annos Theologiam moralem docui in Universitate 
Catholica Lovaniensi (in Schola majori). Praeferendum consequenter videtur ut interpellar circa quaestiones 
pertinentes ad quartam sectionem (ad facienda schemata De ordine morali individuali et sociali). Specialiter 
incubui studio quaestionum pertinentium ad theologiam moralem fundamentalem, ad relationes inter societatem 
et cives, ad tractandum de jure et justitia (in specie de jure ad vitam, ad integritatem corporalem et ad bona 
externa), ad tractatus de castitate et de matrimonio." 
358 Carlo Colombo (1909-1991), Italiaans theoloog, behaalt het doctoraat aan de theologische faculteit te Milaan 
in 1931, en wordt er professor systematische theologie vanaf 1938. Hij wordt later concilieperitus en zal instaan 
als theologisch raadsman voor Paulus VI. Meer biografische info zie A. RIMOLDI, Mons. Carlo Colombo (1909-
1991), in Teologia 16 (1991) 9-25, en het meer uitgebreide L. VACCARO (ed.), Monsignor Carlo Colombo 
(Quaderni della Gazzada, 22), Brescia, 2003. 
359 Umberto Betti (1922-), Italiaans franciscaan, professor aan het Antonianum vanaf 1954. Dit verklaart 
overigens waarom diens, La Dottrina del Concilio Vaticano II sulla Trasmissione della Rivelazione, over de 
allereerste aanzetten weinig tot niets te melden heeft. 
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benoeming op Ottaviani's initiatief. Ottaviani legt het verzoek eenvoudigweg voor aan Tardini 

(inclusief CV)360, en deze laatste ondertekent en verzendt op 12 september de 

benoemingsakte361. Vier dagen later – de dag waarop de benoeming verschijnt in de 

Osservatore – zendt Ottaviani ook aan Van den Eynde een kopie van de circulaire van 23 

juli362. Net als zijn collegae reageert deze vereerd, en bezorgt hij Ottaviani een schrijven met 

bijgevoegd zijn nieuwste publicatie363. 

Een tweede opvallende gebeurtenis die in de Belgische kaarten speelt is Tromp's 

vakantie. Zoals gezegd reist de secretaris af naar München en Aken, en vervolgens naar 

Maastricht en Deurne364 – naar zijn respectieve broers Maarten en Joseph Tromp. Doch, net 

voor zijn vertrek uit Rome had Tromp ook Lucien Cerfaux gecontacteerd met het verzoek 

mekaar ergens te ontmoeten. Op 2 augustus reageert Cerfaux, en na enige moeilijkheden om 

een datum en plaats vast te leggen nogmaals een week later365. Uiteindelijk zal Tromp de 

laatste twee dagen van augustus te Leuven doorbrengen. Hij contacteert derhalve ook Philips, 

die hem terugschrijft:  

 

"het zal mij een bijzondere vreugde zijn u te Leuven te mogen onthalen op 29 of 30 augustus volgens 

uw voorkeur. Mijn zuster nodigt u vanzelfsprekend uit op het middagmaal"366.  

 

 Het wordt uiteindelijk 29 augustus, en Leuven. Tromp brengt de hele ochtend door in 

de Tiensevest 27, woonplaats van Philips die stelt niet voor meerdere maanden te kunnen 

afreizen naar Rome zonder billijke onkostenvergoeding. De namiddag verloopt in het 
                                                
360 Brief van Sépinski aan Ottaviani, van 3 september 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 736, 59: "… certo disagio in 
cui l'ordine si sente per essere ben poco rappresentato tra i membri facenti parte delle commissioni che nel 
prossimo Concilio Ecumenico Vaticano dovranno trattare de doctrina [...] almeno venisse nominato il R.P. 
Damiano van den Eynde". Brief van Ottaviani aan Tardini, 8 september 1960. 
361 CSVII: F.Van den Eynde 001.01: Benoemingsakte van Van den Eynde, ondertekend door kardinaal Tardini. 
362 CSVII: F.Van den Eynde 001.03. En Oss. Rom. 16 settembre 1960, 100/216, p. 1. 
363 ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: "Con vivo senso di gratitudine ringrazio l'Em.za V. Rev.ma per il grande onore 
che si rende al Pontificio Ateneo Antoniano e alla mia persona. Posso assicurarla che non mancherò di mettere la 
mia modesta collaborazione a disposizione della predetta Commissione, della quale V. Em.za ricopre l'altissime 
carica di Presidente. 
Colgo la gradita occasione per inviarLe, con sensi di alta stima e venerazione, l'omaggia della mia ultima 
pubblicazione: Essai sur la succession et la date des écrits de Hugues de Saint-Victor." 
364 Dagboek Tromp: "9-21 Aug. 1960. Dego in Seminario Aquisgranensis. Plura colloquia cum Mgr. Schauf de 
quattuor Schematibus. […] 21 Aug. – 4 Sept. 1960. Dego in collegio Mosaetrajectensi […]". 
365 Brief van Cerfaux aan Tromp, 2 augustus 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 732,31: "Ce me serait un grand plaisir 
de vous rencontrer soit à Louvain, soit à Maastricht. Je suis malheureusement absent de Louvain, pour des leçons 
bibliques que je fais à Lourdes, du 11 au 27 août. Si cette entrevue ne s'arrangeait pas, je nourris en tout cas 
l'espoir de vous voir au début d'octobre à Rome, ayant le projet d'y passer quelques semaines ou plus au début de 
l'année." Brief van Cerfaux aan Tromp, 9 augustus 1960: "Mon Révérend Père, Je rentre de Lourdes le 27 août. 
Si vous étiez encore à Maastricht au début de la semaine du 29, je vous serais reconnaissant de me fixer le jour et 
l'heure où je pourrai vous y rencontrer." 
366 Zie kaart van Philips aan Tromp, van 24 augustus 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32. 
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gezelschap van Cerfaux, waar het gesprek vooral over De fontibus gaat367: Cerfaux geeft aan 

liefst aan deze tekst zijn medewerking te willen verlenen. Tromps bezoek is niet alleen 

opvallend, inzoverre het zijn goede verstandhouding met deze theologen weerspiegelt. Het is 

ook van strategisch belang voor de Belgen, met het oog op hun deelname aan de latere 

ontwikkelingen. Tromp gaf hen immers inzage in de schemata een volle maand voordat deze 

officieel onder de leden verspreid zouden worden. Janssen buiten beschouwing gelaten 

handelen de Leuvenaars met voorkennis van zaken. Immers, een week nadat de 

commissieleden en -consultoren een schrijven ontvangen met daarbij een ledenoverzicht 

(adressenlijst incluis)368 van hun commissie, verzenden Tromp en Ottaviani uiteindelijk de 

vier officiële schemata, een Synopsis eorum quae circa materiam fidei et morum in 

episcoporum votis inveniuntur, en een begeleidend schrijven waarin gevraagd wordt 

bemerkingen te formuleren op de schemata, nu in de door Ottaviani vastgelegde volgorde 

geplaatst. We schrijven inmiddels eind september 1960369: 

 

"[…] Hanc ob rem placuit quattuor conficere schemata compendiosa quattuor Constitutionum, sub 

hisce Capitibus: 

I. Schema compendiosum Constitutionis de Ecclesia 

II. Schema compendiosum Constitutionis de Fontibus Revelationis 

III. Schema compendiosum Constitutionis de Deposito Fidei pure servando 

IV. Schema compendiosum Constitutionis de Ordine Morali, individuali et sociali.[…]" 

  
De brief stipuleert voorts dat elk van de schema zal worden gepresenteerd door relatores, en 

dat derhalve "gratissimum erit si membra, si quid maioris momenti observandum habeant, id ante 

diem decimum octobris scripto cum Secretario Commissionis lingua latina communicent, ut relatores 

in suis respectivis relationibus harum observationum rationem habere possint." 
 

 

 
                                                
367 Dagboek Tromp: "29 Aug. 1960. Adeo Lovanium. Mane per tres horas colloquium cum Mgr. Philips, 
membro Commissionis. Singulis mensibus Romam venire nequit, nisi itineris pretium restituatur. Prandium apud 
Mgr. Philips. Vespere per tres horas colloquium habeo cum Mgr. Luc. Cerfaux, exegeta, itemque membro 
Commissionis. Omnino consentit Schemati De fontibus. Vult per plures menses degere Romae, ut collaboret in 
compositione Constitutionis illius." 
368 Brief van Tromp aan de commissieleden en consultoren, 19 september 1960, CSVII: F.Van den Eynde, 
001.05. In deze brief bevindt zich ook volgende passus: "Accipio hanc occasionem communicandi cum omnibus 
membris et consultoribus, se gaudere facultate legendi libros prohibitos". Voor de bijgevoegde ledenlijst zie 
APUG: F.Dhanis, 1.4: Membra et Consultores Commissionis (16 sept. 1960), 5 pp. 
369 Brief van Tromp en Ottaviani aan de leden en consultoren, 24 september 1960, APUG: F.Dhanis. Zie 
Synopsis eorum … in CSVII: F.Philips 0051. 
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b. Reacties van de Belgische leden op het schema compendiosum 

 

De brief waarmee ons vorige punt eindigde dateert van 24 september. Dezelfde dag waarop 

Yves Congar een rapport opstelt voor de TC-leden dat hij eigenhandig rondstuurt naar de 

leden en consultoren370, en zo als eerste een initiatief onderneemt om het redactieproces van 

het schema mee te sturen. In wat volgt richten wij onze aandacht op andere initiatieven van 

die strekking, te beginnen met de Belgische reacties op het schema compendiosum (Bijlage 

1). 

 De oktobermaand van 1960 staat volkomen in het teken van de plenaire zitting aan het 

einde van die maand371. Voorbereidingen worden getroffen en stilaan ontplooien zich meer 

informele contacten. Niet langer zijn deze beperkt tot het Romeinse commissiesecretariaat 

enerzijds en de leden en consultoren anderzijds. Deze laatste twee categorieën beginnen nu 

ook mekaar te contacteren en te frequenteren, met het oog op de vergadering van 27 oktober. 

De commissie ontvouwt zich stilaan als een internationaal netwerk waarvan het centrum zich 

evenwel te Rome bevindt. En men bereidt reacties voor in tekstvorm. Drie van de reacties op 

De fontibus vloeien uit een Belgische pen, die van Philips, Cerfaux en Dhanis. 

 

 

1. Gerard Philips 

 

Philips' nota behandelt alle vier de schemata, en begint met enkele algemene opmerkingen, 

waaronder een voorstel om de orde van de schemata opnieuw te veranderen372, aangezien de 

                                                
370 Zie Rapport Congar in APUG: F.Witte, 3-4.7, waarvan pp. 2-4 handelen over: De fontibus Revelationis, 
scilicet de Scriptura et Traditione, waarbij volgende opmerkingen opvallen: "Les motifs qui m'inspirent en 
proposant mes remarques sont: a) Cette question du vrai contenu (quod) de la Révélation est au fond des 
discussions de l'époque contemporain sur la (sic dicta!) 'théologie nouvelle', sur la 'Kérygmatique', et de bien des 
questions oecuméniques, pour ne rien dire de certains problèmes soulevés à l'époque du modernisme." 
371 Met als uitzondering de circulaire aan alle leden en consultores die hen uitnodigt op een algemene audiëntie 
waarop Johannes XXIII de participanten van alle voorbereidende commissies wenst te ontvangen, gepland op 14 
november. Ottaviani ontvangt hierover een aankondiging in een brief van Felici, van 24 september, waarin 
echter de datum in het ongewisse bleef. Een tweede brief, gedateerd 30 september stelt: "la solennelle udienza 
del S. Padre è stata fissata per lunedì 14 novembre". Beide brieven in ASV: Conc. Vat. II, 736, 70. De circulaire, 
gedateerd 4 oktober, treft men in CSVII: F.Philips 0021. 
372 CSVII: F.Philips 0055: De schemate quatuor constitutionem doctrinalium praeparato pro Concilio Vaticano 
II, pp. 11. Ongedateerd, maar zeker geredigeerd vóór 10 oktober, gezien volgende nota in ASV: Dagboek 
Tromp: "11 Octobr. 1960. […] Heri accepi longam relationem Illmi. D. Philips de 4 schematibus. Eam studio 
subicio. Iam attingit multa quae sunt posteriori curae: vid. de modo elaborandi singula puncta."; en de brief van 
Tromp aan Philips, van 11 oktober 1960, CSVII: F.Philips 0056.  
Nota Philips, p. 1: "3) Placet statuere […] quatuor schemata constitutionum, sed opportunum videtur ordinem 
inter Im et IIm invertere. Etenim ordinatio logica postulat ut prius agatur De fontibus revelationis quam de natura 
et constitutione Ecclesiae, quae in revelatione fundatur." 



 SCHEMA COMPENDIOSUM 97 

 

openbaring zelf voorafgaat aan en fundament is voor de ecclesiologie, een gedachte die we 

eveneens in het Leuvense votum aantroffen. Na een extensieve behandeling van de tekst somt 

Philips per artikel de bemerkingen op die hij bij het openbaringsschema heeft. Philips zendt 

deze nota overigens meteen door aan collega Cerfaux, die van 7 oktober af te Rome 

verblijft373. Cerfaux reageert per kerende, en zijn antwoorden zijn op haast elk punt positief. 

Hieronder geven wij de gedachtengang weer van Philips' nota, gevolgd door Cerfaux' 

appreciatie374. 

1. De Sacra Scriptura: Philips stelt voor arts. 1 en 2 om te wisselen, gezien hij meent dat het 

depositum fidei ruimer is dan de Schrift. Philips geeft hiermee aan in se geen problemen te 

zien in de insufficiëntietheorie, die stelt dat de Traditie ruimer is dan de Schrift, en we weten 

dat hij het in deze bijvoorbeeld oneens is met Geiselmann' sufficiëntieleer375. Wat de 

inspiratieleer betreft dient men zich te houden aan de notie zoals ze in Providentissimus Deus 

werd ingevoerd, al dient erop gewezen dat de beperking van de inspiratie tot individuen niet 

mag leiden tot de ontkenning van het feit de menselijke auteurs deel uitmaakten van een 

concrete gemeenschap. Cerfaux reageert daarop: "D'accord." 

2. De Deposito fidei: Opnieuw sluit Philips aan bij de christocentrische geest van het 

Leuvense votum, door te stellen dat men de inhoud van het depositum hoort aan te geven, nl.: 

religieuze waarheid. Vanuit christelijke hoek betekent dit: stellen dat Christus niet louter 

verkondiger van geloofswaarheden was, maar zelf, als persoon, geloofsobject is. Cerfaux 

daarop: "Ceci serait très important à faire admettre clairement, de manière à éviter le piège 

de l'inerrance." 

3-5. De inerrantia: Dit concept dient uitgeklaard. De term 'absoluta' kan worden gehandhaafd, 

zolang men de intentie van de menselijke auteur een plaats geeft, en het bestaan van literaire 

genres erkent. Derhalve dient men het concept van de 'sensus litteralis' goed uit te leggen. 

Vervolgens stelt Philips dat 'dubia dirimere ad solum Magisterium spectat', wat nog niet 

betekent dat het magisterium meteen alle discussies en controverses moet willen beslechten. 

                                                
373 Zie brief van Cerfaux aan Tromp, 1 oktober 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 31: "J'arriverai à Rome le 7 
courant et vous rendrai visite sans tarder." 
374 Brief van Cerfaux aan Philips, ms, 12 oktober 1960, in CSVII: F.Philips 0057: "Cher Monseigneur, […] j'ai 
tiré grand profit de votre note. Je suis d'accord pratiquement sur tout. Je reprends ce qui m'intéresse plus 
particulièrement du point de vue de l'exégèse. Animadversiones praeviae 3) l'inversion. Il faudrait au début une 
constitutio de fide catholica, comme à Trente et Vat. I exposant religieusement nos positions." 
375 Zie hiervoor een dagboeknota van Philips op 20 februari 1961 in CSVII: Preconciliaire dagboeken, Cahier X: 
"…alleen bij de Bijbel zweren is niet 'katholiek': het verraadt een protestantse substantifikatie van de H. Schrift, 
en dat is onwezenlijk. Het geschreven Woord Gods komt in de kerkelijke gemeente terecht. Anders (m.n. als het 
niemand aanspreekt) heeft het geen zin. Het behoort dus, met bijzondere rechtstitels, tot de algemene openbaring 
en de traditie. Dit is een korrektief op de stellingen van Geiselmann." 



SCHEMA COMPENDIOSUM 

 

98 

De theologische vrijheid dient gegarandeerd376. Cerfaux: "La formule du Schéma sur les 

genres littéraires est en effet maladroite. 'Dubia dirimere…': excellent." 

6-7. De historicitate: Opnieuw: dit concept vraagt om verheldering, waarbij men de 

'mythische' en 'symbolische' interpretaties dient uit te sluiten. Cerfaux reageert: "Ce devra être 

mis au point, la rédaction du Schéma est insatisfaisante." 

10. De lectione Bibliae: Philips stelt voor een positieve appreciatie te leveren van wat er 

gebeurt in bijbelleeskringen377, iets waar Cerfaux zich niet helemaal in vindt: "Je me défie 

plus que vous de certains cercles bibliques. Il faudrait que le magistère y manifeste davantage 

une vraie présence de direction." 

11-12. De labore exegetico: Voor Philips dient dit steeds te gebeuren vanuit het geloofslicht, 

teneinde de 'vollere zin' van de geïnspireerde tekst te kunnen grijpen, en teneinde te vatten dat 

de gehele Schrift één openbaringsgeheel bevat, en ook hier reageert Cerfaux opvallenderwijs 

met: "Je préférerais ne pas parler du sensus plenior, car ce n'est pas mûr." 

13. De authentia Vulgatae: Een betere uitleg van Trente's verklaring dienaangaande is 

gewenst. 

 

 

2. Lucien Cerfaux 

 

Wanneer men Philips' nota overschouwt, merkt men dat de teneur er niet één is van 

vernietigende kritiek of onbegrip, maar veeleer wijst in de richting van verklaringen. Vele 

klassieke concepten en doctrinele bepalingen kunnen in se gehanteerd worden, zolang men ze 

maar voldoende verklaart. Cerfaux' houding sluit hierbij aan. Alleen, gezien zijn 

aanwezigheid te Rome, als gastdocent aan het Lateranum, verkeert hij in de positie om een 

veel bredere, en soms meer rechtstreekse aanpak te handhaven. Cerfaux zal dan ook een 

veelvoud aan initiatieven opstarten, … enerzijds via concrete contacten, anderzijds via het 

opstellen van tekstvoorstellen. 

Hij correspondeert met Philips, zoveel is reeds duidelijk, maar Cerfaux spreekt evenzeer met 

in Rome verblijvende landgenoten als van Lantschoot378, Devroede379 en Dhanis – die hij al 

                                                
376 CSVII, F.Philips 0055: "Exinde tamen non sequitur quod Magisterium statim et absolute omnes controversias 
et discussiones solvere debeat: ad exegetas et theologos spectat viam sternere ad meliorem et certiorem 
interpretationem." 
377 Idem: "In specie videntur commendandi Circuli seu Coetus biblici, qui collata opera instituunt studia 
S.Scripturae." 
378 Zie brief van A. van Lantschoot aan Cerfaux, van 3 oktober 1960, in CLG: F.Cerfaux, s.n., waarin hij met 
deze afspreekt hoe hij best een lading boeken meeneemt naar aanleiding van Cerfaux' nakende Romereis. Albert 
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had gecontacteerd nog voor hij naar Rome vertrok – als met collega's aan het Lateranum: 

Piolanti en Romeo380, ook met Fenton381 en Garofalo. Met deze laatste heeft hij een lang 

onderhoud over het schema De fontibus, waarbij ze de tekst zin na zin doornemen en ter 

plaatse een nieuwe redactie opmaken. Cerfaux meent zijn visie over te kunnen brengen en 

somt als belangrijkste punten op382: 

a. de verhouding Schrift-Traditie, die gedefinieerd wordt in termen van anterioriteit (en 

prioriteit) van de Traditie ten aanzien van de Schrift. Het concept van Traditie herzien in 

historische zin. 

b. het concept 'absolute onfeilbaarheid' preciseren. 

c. uitleggen in art 4 dat de literaire genres niet meer zijn dan uitdrukkingswijzen van de 

historische auteurs. 

d. de notie 'historiciteit' vermijden. 

e. de rol van het magisterium duidelijker plaatsen. 

Dit geeft al een eerste idee van waar Cerfaux naartoe wil. Onze beschrijving van de 

andere intiatieven zal deze elementen gaandeweg verduidelijken. Momenteel willen we er 

                                                                                                                                                   
Van Lantschoot was een Belgisch premonstratenser die te Rome werkzaam was als vice-prefect van de 
Vaticaanse Bibliotheek. 
379 Joseph Devroede (1915-1989), behaalt in 1937 de licentie in de filosofie aan de Gregoriana en vervolgens in 
1942 de licentie in de godgeleerdheid aan het jezuïetenscholasticaat te Egenhoven. Vanaf 1949 tot 1962 wordt 
hij rector van het Pauselijk Belgisch College te Rome, en vervolgens vice-rector van de Leuvense universiteit in 
opvolging van kardinaal Suenens. Voor verdere biografische informatie zie CAMBRON, L. et al., Monsignore ... 
ma non troppo. Hommage à Monseigneur Joseph Devroede (1915-1989), Leuven, 1991. 
380 Brief van Cerfaux aan Philips, 12 oktober 1960: "Vu d'abord le P. Dhanis, qui sera bien d'accord avec nos 
façons de voir.  […] Je me permettrai de lui passer votre copie également. Il se fait que le P. Dhanis n'était pas 
plus au courant que nous […] Aujourd'hui j'ai vu Mgr. Piolanti, qui voit les choses de haut … J'ai insisté pour 
que nous parlions un peu pour le monde moderne. […] Vu également Mgr. Romeo, qui continue à fulminer 
contre le card. Bea, l'Institut biblique, etc. […]"; en brief van Dhanis aan Cerfaux, van 3 oktober 1960, CLG: 
F.Cerfaux: "je ne vous ai pas encore écrit au sujet de nos futurs travaux; et cependant je vous avais dit qu'au 
moment opportun je vous ferais signe. C'est qu'à moi-même on ne m'a fait aucun autre signe que l'envoi des 
derniers documents destiné à tous les membres de la Commission. 
Hier, j'ai vu Mgr. Anné [priester van het bisdom Gent, en rechter aan de Romeinse Rota], qui m'a confirmé votre 
propos de venir à Rome. Je me réjouis à l'idée de vous revoir; j'aimerais bien avoir un entretien avec vous au 
sujet des premiers documents importants que nous avons reçus. " 
381 CUA: D.Fenton, 25 oktober 1960: "I was very much impressed with both Tromp and Cerfaux. Both are much 
older than I imagined they would be. Tromp speaks English fairly well, and I got along famously with Cerfaux." 
382 Brief van Cerfaux aan Philips, 12 oktober 1960: "Les points principaux seraient : antériorité (et priorité) de la 
tradition orale sur les Écritures. Préciser 'absoluta inerrantia'. revoir soigneusement schema II, 3 ('traditio 
historica', 'non disiungitur', etc.). Corriger 4: les genres littéraires ne sont que les formules exprimant ce que 
l'auteur veut dire. 5: 'non marte et ingenio privati interpretis' veut dire, on ne peut pas inventer, mais il faut 
travailler philologiquement. – Ubi dubium relinquitur : si c'est utile à la foi, le magistère peut intervenire. 6 et 7 
doivent être refaits. On évitera généralement historicitas, à remplacer par une expression peu générale, comme 
'réalité substantielle des faits', etc. 8: doit être refait. L'intention des évangélistes est d'être fidèles. Mais on 
pourrait admettre une influence littéraire de la communauté, qui ne nuirait pas à la fidélité substantielle et qui 
serait dans la mouvance de l'inspiration. 10: La finale est du P. Tromp. Il vaudrait mieux affirmer que le 
magistère a mission de nous expliquer l'Anc. T. 11: Supprimer l'allusion claire au protestantisme. Ne pas se 
défier de l'explication philologique. J'ai gardé une très bonne impression de l'ouverture d'esprit de mon partenaire 
et je pense que je pourrai collaborer avec lui étroitement." 
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vooralsnog op wijzen dat ook Tromp tot de vaste contacten behoorde, en in de aanloop naar 

de plenaire vergadering bezocht Cerfaux Tromp op 14, 15, 25 en 26 oktober383. Tromps 

dagboekverslag van 14 oktober is wat dat betreft het meest uitgebreide en het brengt ons 

meteen bij de wijze waarop Cerfaux te werk ging384. 

Om te beginnen maakt Cerfaux schuiven eigen ontwerpteksten ter vervanging of 

aanvulling van de bestaande officiële documenten. Cerfaux had reeds aan Philips laten weten 

het belangrijk te achten een algemene inleidende tekst op te stellen als vijfde schema: een 

Schema constitutionis praeviae de Fide catholica, en in de eerste oktoberdagen componeerde 

hij dan ook een dergelijk document385. Met een vijf pagina's tellende werktekst wil de 

Leuvense emeritus een breed scheppingstheologisch en heilshistorisch kader schetsen 

waarbinnen het spreken van de overige teksten over christelijke openbaring, Traditie, ontstaan 

en plaats van de Schrift, etc. hun grond vinden. Hierbinnen wordt ook openheid gecreëerd 

voor de natuurlijke theologie …386 Cerfaux vertrekt van een uiteenzetting over de algemene 

openbaring, spitst dan zijn openbaringsbegrip toe op de Christusopenbaring, en geeft 

vervolgens aan hoe deze wordt overgeleverd via de apostolische Traditie, die wordt 

gepresenteerd als een historisch proces van 'tradentes'. Ook hier zien we in een denk- en 

schrijfwijze die nauw aansluit bij die van het Leuvense votum, een vorm van positieve 

theologie die op ernstige wijze de geschiedenis als veranderingsproces opneemt in het 

theologisch denken387. Niettemin, na enige discussie met Tromp hierover wordt het idee 

overboord gegooid. Andere teksten van Cerfaux zouden meer effect sorteren, zoals de 

animadversiones op het schema compendiosum bijvoorbeeld388.  

                                                
383 ASV: D.Tromp: 14 Oct 1960. Mane adfuerunt in officio Schauf et Cerfaux. 
384 ASV: Dagboek Tromp 15 Oct 1960: Mane fuerunt in secr. Dr. Schauf et Mgr. Cerfaux. Mons. Cerfaux voluit 
melius transvertere ordinem schematum, facere voluit quintum schema (primo loco ponendum) De Deo creante 
et elevante. Post discussionem relinquit propositum. Quod ad schema III de font. Revel. iure putat latine 
dicendum esse de traditione et de evolutione dogmatum. Non intelligit quomodo in schemate II omissum sit 
punctum ultimum de evolutione dogmatum. Post sessionem habitam die 21 julii ipse iudaveram hanc 
quaestionem esse omnino addendam." Evenzo DAA: D.Schauf, 15 oktober: "Gestern morgen wieder im 
Offizium gewesen … Auch Cerfaux, einen liebenswürdigen alten Herrn kennen gelernt. Er hatte einen eigenen 
Vorschlag für Konstitutionen, in der Ordnung zu sehr der Weise der Lehrbücher folgend. Tromp gelang es, ihn 
von der besseren Methode der geplanten Konstitutionen zu überzeugen. Wenn er, Cerfaux, aber wolle, so solle 
sein Vorschlag vervielfältigt und allen zugesandt werden. Cerfaux verzichtete. Auch wurde Cerfaux von Tromp 
gefragt, ob er an der geplanten Sonder- bzw.Unterkommission teilnehmen könne. Cerfaux bejahte, da er sowieso 
vorhabe länger in Rom zu bleiben. (N.B. Cerfaux wollte mit De Fide, De Revelatione etc. beginnen.)" 
385 Zie CSVII: F.Philips, 0058: Schema constitutionis praeviae de fide catholica. 
386 CSVII: F.Philips, 0058: Schema constitutionis praeviae de fide catholica: "Dieu, principe et fin de toutes 
choses peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de l'intelligence humaine à partir des choses 
créées…" 
387 Hierbij moet vermeld dat de wijze waarop het document in KOMONCHAK, The Struggle for the Council …, p. 
233 wordt gepresenteerd (als afzetting tegen: "a condemnation of errors") de realiteit enigszins geforceerd 
voorstelt. 
388 Zie CSVII: F.Philips 0059: Animadversiones membrorum in schemata (22-X-1960), p. 3. 
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 Daarin schuift Cerfaux drie te behandelen punten naar voren: de Traditie, de Schrift, 

en de ontwikkeling van de doctrine. Cerfaux geeft aan dat het concept van Traditie dat 

gehanteerd wordt in het schema moet verhelderd worden, en stelt kernachtig volgende 

argumentatie voor:  

 

"Praedicatio apostolica continuatur per Traditionem subsequentem. Unde Traditio Scripturam 

praecedit, vel simultanea est illi, vel protrahitur post illam: sub quo respectu superior est Scripturae."  

 

In verband met de ontwikkeling van de leer wijst Cerfaux erop dat dit zodanig moet 

beschreven worden dat het kan worden gedacht in samenhang met het concept Traditie. Wat 

tenslotte de Schrift betreft, verwijst de exegeet naar een derde door hem voorbereide tekst: de 

Constitutio de Scriptura389. Ook deze tekst is een spontaan initiatief van Cerfaux, en deze 

tekst zal vooral van belang worden in de redactieperiode doorheen het voorjaar van 1961. 

 De inhoud van de Constitutio sluit nauw aan bij wat Cerfaux in zijn Constitutio de 

Fide reeds voorstelde. Hieronder volgt een kort overzicht: 

1. Revelatio et Traditio: Cerfaux begint ook hier met een algemene uiteenzetting over 

openbaring en Traditie. Dit geeft meteen aan dat de Schrift voor Cerfaux niet los van de 

Traditie kan worden benaderd, maar ook dat deze laatste voor Cerfaux dé weg bij uitstek is 

waarlangs de openbaring ons bekend raakt. Na een kort citaat uit de Paulinische literatuur 

(Heb. 1,1vv.) dat aangeeft in hoeverre de openbaring ons zowel via het Oude als het Nieuwe 

Testament ter ore komt, fundeert Cerfaux wat hij reeds in zijn animadversiones toonde. 

Traditie heeft voor Cerfaux een christologisch fundament, en bij uitbreiding, een theo-logisch 

fundament. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van een kort citaat van Clemens van Rome: 

 

"Unde sicut scribit S. Clemens Romanus: 'Apostoli nobis evangelii praedicatores facti sunt a Domino 

Iesu Christo, Iesus Christus missus est a Deo. Christus igitur a Deo et Apostoli a Christo' [… Cerfaux 

vervolgt:] Uti iam insinuatur ex emphasi ultimorum verborum Christi in evangelio Matthaei […] 

secundum voluntatem Dei, necesse erat Apostolos successores sibi constituere in munere Ecclesiae 

fundandae, docendae, et sanctificandae. Et ita 'per regiones igitur et urbes verbum praedicantes 

                                                
389 Het handgeschreven origineel bevindt zich in CLG: F.Cerfaux; een gedrukte versie ter beschikking van de 
commissieleden in ISR: F.Garofalo 004: Constitutio de Scriptura (Ill.mus D.nus Cerfaux). Deze versie draagt de 
datum 11-1-1960, wat vermoedelijk een drukfout is, gezien de onmogelijkheid van die datum, en het feit dat de 
tekst pas in de loop van 1961 benut en verspreid werd in de subcommissie De fontibus. 
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primitias earum Spiritu cum probassent, constituerunt episcopos et diaconos eorum qui credituri 

erant." 390. 

 

Uit deze tekst destilleert hij een schema in de vorm van een katabase:  

God 
⇊ 

Christus 
⇊ 

Apostelen 
⇊ 

Bisschoppen. 
 

Het boeiende hieraan is vooral dat Cerfaux een in wezen theologisch schema weet te 

verbinden aan een historische ontwikkeling. Dit laatste is cruciaal: het laat toe de Traditie in 

de eerste plaats te beschouwen als een overleveringsproces dat zich voltrekt doorheen de 

kerkgeschiedenis. 

2. Scriptura et Traditio: Binnen bovenstaand kader komt de Schrift ter sprake als een element 

dat ingebed ligt in een Traditie die haar zowel voorafgaat als overstijgt. Opnieuw 

argumenteert Cerfaux zowel als theoloog als als historicus, volledig in overeenstemming 

overigens met de vereisten die hij zelf ooit naar voren schoof in zijn commentaar op de 

encycliek van Pius XII. Cerfaux stelt dat het onterecht is te stellen dat de leer van de apostelen 

op schrift werd gesteld teneinde de mondelinge overlevering teniet te doen, en te doen 

ophouden. Integendeel, deze loopt ook nadien verder391. De Traditie is ten aanzien van de 

Schrift zowel een chronologisch a priori als een chronologisch a posteriori, en heeft een 

normatieve functie. Voor Cerfaux volgt hieruit dat een uitspraak als 'de Traditie is ruimer dan 

de Schrift' geldig is op historiografisch én op theologisch vlak. 

3. Libri canonici N.T. eorumque auctores: Cruciaal in deze paragraaf is de gedachte dat de 

apostolische oorsprong en authenticiteit van de nieuwtestamentische geschriften haar 

fundering vindt in het feit dat zij deel uitmaken van het historisch proces van overlevering. De 

evangeliën hebben net als de overige nieuwtestamentische teksten een apostolische herkomst 

voor Cerfaux, omdat zij de opschriftstelling zijn van het apostolisch oergetuigenis. Dit is een 

geloofspunt eerder dan een strikt historiografische discussie. Aangaande de discussie omtrent 

                                                
390 Constitutio de Scriptura, p. 1. 
391 Constitutio de Scriptura, p. 2: "Contra sensum ecclesiae antiquae aliquis aestimaret doctrinam christianam 
litteris mandatam fuisse ut abrogaretur doctrina oralis. Haec enim quae primum sola existebat, postea semper 
viva remansit, consociam habens scripturam. Episcopi semper remanserunt doctores traditionis apostolicae quam 
a praedecessoribus suis acceperant et succesoribus vicissim tradebant." 
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de historische correctheid van de evangeliën verwijst Cerfaux door naar het volgende 

artikel392. Deze paragraaf zal bij de redactie van het latere hoofdstuk 'De Novo Testamento' 

haast woordelijk worden overgenomen. 

4. Novum Testamentum et Historia: Dit artikel behandelt de problemen die de preconciliaire 

periode hebben getekend, en dit aan de hand van concrete thema's. Cerfaux belicht de rol van 

de exegeten die, wegens het historische en menselijke karakter van de Schrift, zich moeten 

toeleggen op wetenschappelijke studie van de Schrift. Echter net deze verzoening van de 

wetenschappelijke en de kerkelijke lezing van de Schriften baarde in het verleden meermaals 

ernstige problemen. Na de erkenning van het feit dat deze problematiek zich voordoet sinds 

de ontwikkeling van de wetenschappen in de 17de eeuw wijst hij op het belang van het 

samengaan van beiden. Dit hoort geen probleem te zijn, gezien het karakter van de 

openbaring zelf, die zich immers inschrijft in de geschiedenis zelf, en de vooruitgang van de 

menswetenschappen kan leiden tot een dieper begrip van de leer zelf393. 

 De vereiste 'concordia' tussen het geloof en de historiografie brengt Cerfaux tot het 

punt van de inspiratiedoctrine. Hij wijst erop dat de 'ware inspiratiedoctrine' de schriftauteurs 

niet wenst te instrumentaliseren:  

 

"E vera inspirationis doctrina discimus auctores sacros sub influxu charismatis non amisisse propriae 

suae virtutis actionem. Haec enim elevatur a Spiritu, non comprimitur."  

 

Deze constatering leidt ertoe dat men rekening moet houden met het feit dat de schriftauteurs 

niet te werk gingen met dezelfde principes als degene die hedendaagse historiografen 

hanteren. Waar het geloofszaken betreft, hoeft er niet getwijfeld te worden aan het 

waarheidsgehalte, doch waar moeilijkheden zich voordoen moet men in staat zijn een 

genuanceerde blik aan te nemen. De imperfecte staat van de menselijke auteur heeft immers 

als natuurlijk gevolg dat ook zijn geschriften niet op elk punt de perfectie bereiken394. 

                                                
392 Constitutio de Scriptura, p. 3: "Quoad libros Novi Testamenti ibi enumeratos, illos suscipimus tamquam ab 
Apostolis vel a viris apostolicis, ab ipsis Apostolis commendatis, exaratos. Inter quos primum locum obtinent 
quattuor evangelia. Illa habere originem apostolicam Ecclesia semper sine dubitatione retinuit." 
393 Constitutio de Scriptura: "Aliunde nos gaudio afficit progressio omnium scientiarum humanarum, et ante 
omnia historiae et philologiae, ad quam alioquin multo contulerunt conatus saepe felices virorum exegesi et 
theologiae deditorum. Quae scientiae, si novas quaestiones excitant, solutiones quandoque utiles offerunt ad 
dogmata melius intelligenda. Remanet ergo ut concordiam instituamus inter fidem et scientiam historicam." 
394 Constitutio de Scriptura: "homo inspiratus loquitur vel scribit sub motione divina secundum consuetudines 
quas nos quandoque imperfectas iudicaremus, et tamen aptissimae inveniuntur ad illa exprimenda quae vult 
Deus. Neque mentitur auctor sacer humano modo loquendo, neque mentitur Deus tale instrumentum assumens." 
Op dit punt – Cerfaux gebruikt de term inerrantia niet – wordt een toevoeging begrijpelijk in de animadversiones 
van Cerfaux (CSVII: F.Philips 0059, p. 3), welke luidt: "De 'inerrantia'. Sub hoc etiam capite de sensu litterali, 



SCHEMA COMPENDIOSUM 

 

104 

5. Vetus Testamentum: Gezien Christus en zijn apostelen in hun verkondiging aansluiting 

zoeken bij en verwijzen naar de geschriften van het Oude Testament, en zij deze doorgeven 

aan de Kerk, is het duidelijk dat dit integraal deel uitmaakt van het christelijke geloof. Het 

Oude Testament is derhalve ook onderworpen aan het Nieuwe, doch dit laatste kan men niet 

begrijpen zonder het eerste395. 

 

Alles bij mekaar is hier een historicus aan het woord, maar dan één die ziet dat zelfs 

dogmatische principes en formuleringen gesteld in een neoscholastiek ogend discours (bvb. 

insufficiëntie van de Schrift), niet noodzakelijk zonder historische grond zijn, of beter: niet 

zonder enige referentie naar een ervaringswerkelijkheid. Elke theologische bewering in 

Cerfaux' werktekst heeft een historisch fundament, ligt ingebed in de oerervaring van de 

Kerk: de Christuservaring van de leerlingen. Cerfaux slaagt erin om inhoudelijk erg dicht bij 

de positie van een exegeet als Lagrange te blijven, én bij het incarnatorische discours van de 

nouvelle théologie zonder de waarde en betekenis in twijfel te trekken van dogmatische 

formuleringen die gesteld zijn in een ander discours. Dit is significant. Een studie van de 

redactie van De fontibus noodzaakt tot een erg kritische blik op de taal waarin de theologie 

wordt vormgegeven. Proposities die op het eerste zicht gesteld zijn in een taal die men 

spontaan verbindt aan het neo-scholastieke, antimodernistische en soms zelfs integristische 

discours (om het met J. Wicks te stellen: in de taal van een manualistische theologie396) 

hoeven niet noodzakelijk meer open en progressieve theologische posities uit te sluiten. In 

zijn constitutio de Scriptura is Cerfaux het typevoorbeeld van een theoloog die erin slaagt om 

dergelijke proposities terug te voeren op een historische ervaringswerkelijkheid, en zo de 

gezochte concordantie tussen doctrinele eisen en historisch-kritische studie te 

bewerkstelligen397. Zo bekeken wordt de lezing van een schema als De fontibus uitermate 

complex, en kan men de tekst niet eenzijdig veroordelen op grond van een vluchtige blik op 

het gangbare discours dat erin wordt gehandhaafd. 

                                                                                                                                                   
de auctore humano, de generibus litterariis (tanquam methodo philologica sub iudicio ultimo Magisterii 
adhibenda ad verum sensum litteralem detegendum)." 
395 Constitutio de Scriptura, p. 5: "Christus in docendo, Apostoli in praedicando vel scribendo usi sunt Scripturis 
sacris Veteris Testamenti et insuper easdem Ecclesiae tradiderunt ut ex illis formemus religionem nostram in 
harmonia cum doctrina apostolica. Quare Vetus Testamentum Novo subiicitur. […]" 
396 J. WICKS, Manualistica, in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (ed.), Dizionario di teologia fondamentale, 
Assisi, 1990, pp. 1265-1269. 
397 Interessant is ook de mening van BETTI, La dottrina del Concilio, p. 24: "Queste idee erano, per esempio, 
contenute e ragionate in un testo perspicuo scritto ad utilità della Commissione da Mons. Cerfaux, che mantiene 
intero il suo valore. Partendo, dunque da una più ampia trattazione d'insieme potrà essere affrontata la questione 
se esistano verità che neppure implicitamente, cioè alla luce della Tradizione esplicativa, non siano contenute 
nella Scrittura." 
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3. Édouard Dhanis 

 

Aangezien Delhaye, Janssen en Van den Eynde géén bemerkingen schijnen te hebben 

geformuleerd, resten ons nog de animadversiones van één landgenoot: Dhanis. Vermoedelijk 

echter had de studieprefect van de Gregoriana zijn bemerkingen niet tijdig ingediend, zodat ze 

niet werden opgenomen in het gedrukte overzicht van de animadversiones. Sowieso konden 

deze bemerkingen niet worden geïntegreerd in de relatio die Garofalo moest voorbereiden 

voor de vergadering. Hoewel de leden gevraagd was hun bemerkingen voor 10 oktober in te 

dienen, om de relatores de kans te geven de bemerkingen op te nemen, was dit een maat voor 

niets. Garofalo's presentatie was reeds klaar op 30 september. 

Net als alle anderen – ook die van de niet-Belgen 398– zouden de bemerkingen op 

schema II pas van tel worden ná de eerste plenaire vergadering. En net als sommige anderen 

zijn Dhanis' nota's zeer beknopt, ze tellen slechts twee punten, waarvan we uit de 

preconciliaire geschiedenis reeds weten dat ze nauw samenhoren. Allereerst aangaande de 

inspiratiedoctrine, Dhanis wenst geformuleerd te zien dat de menselijke auteur op geen enkele 

wijze een eigen inbreng of stem heeft. De tweede bemerking stelt vervolgens dat men wat de 

Schrift betreft niet zozeer kan spreken over absolute waarheid, als wel over absolute 

onfeilbaarheid399. De grond voor Dhanis' standpunt is de gedachte dat de 'veritas' van de 

Schrift imperfect kan zijn, in de zin van: onvolledig. Dit is niet geheel hetzelfde als beweren 

                                                
398 CSVII: F.Philips 0059: Het overzicht van de animadversiones bevat nog bemerkingen op het schema De 
fontibus van Hermaniuk – die vraagt om een verduidelijking van de notie 'historiciteit' –, Scherer, Michel en 
Journet. Vooral deze laatste valt op met de bemerkingen dat: "Loco 'minatur Ecclesiae Dei periculum 
protestantismi', placeret: 'amputatur a vero sensu'." Hij zal echter niet deelnemen aan de activiteiten van de 
voorbereidende Commissie tengevolge van ernstige gehoorproblemen. Zie ASV: Dagboek Tromp: 29 Sept. 
1960. P. Leclerq scribit Rev.mo Domino Journet eum esse excusatum ob surditatem, ut singulis mensis assistat 
sessionibus Commissionis." 
399 Zie APUG: F.Dhanis 2.4: Animadversiones quaedam in Constitutionem De fontibus revelationis.  
I. De definitione inspirationis. Ex una parte in definitione inspirationis S.P. Leone XIII data, vox 'iubere' minus 
expedit, quia suggerit sponte notionem internae locutionis divinae quae auditur et qui hagiographus obtemperat. 
Sed ex altera parte, si dicitur tantum 'intendit' aut 'vult', id non sufficit, quia quando homo quilibet (non peccans) 
scribit, movetur ita ut omnia et sola quae Deus vult, scribat. Utique ex contextu apparet, plus significari; 
adduntur enim verba: 'secus ipse non esset auctor …". Sed haec iam sunt extra definitionem, et ipsa definitio 
debet exprimere, non tantum subintelligere, id quod necessarium est. Propterea liceat suggerere definitionem in 
qua audietur sane Papa Leo XIII, sed quae cum quadam libertate vestigiis eius inhaerebit: 'In inspiratione 
Librorum sacrorum Deus ita hagiographos interne movit, ut ea omnia et sola quae ipse ut suum verbum scriptum 
hominibus communicare intendebat, mente componerent, scribenda decernerent scriptisque mandarent.' 
II. De inerrantia. Debetne loqui Concilium de absoluta veritate aut inerrantia? Melius sermone faciet de absoluta 
inerrantia quam de absoluta veritate. Etenim absolutum significat perfectum. Sed veritas Scripturae potest esse 
imperfecta, quatenus est incompleta. E contra inerrantia debet esse absoluta. 
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dat niet alle waarheden vervat liggen in de Schrift. Ter illustratie, een nuancerende uitlating 

van Dhanis in gesprek met Schauf: 

 

"Auch bei P. Dhanis gewesen und de episcopis disputiert und de Scriptura et Traditione. Seine 

Auffasung: Lennerz hat gegen Geiselmann Recht in dem Sinne und Verständnis der Patres Tridentini; 

jedoch glaubt er, dass alle veritates in der Schrift seien in dem Sinne, dass die interpretatio vel lectio 

Ecclesiae sie in der Schrift findet. Also der Exeget kann mit seinen wissenschaftlichen Mitteln und der 

ratio diese oder jene Wahrheit nicht in der Schrift finden oder aus der Schrift beweisen, aber die 

Kirche entdeckt und liest den sensus plenior. Dieser steht in der Schrift, ist der Kirche offenbar, uns 

aber verschlossen."400 
 

Hiermee komt Dhanis toch weer in de buurt van de eerder vermelde posities van 

Geiselmann en Congar. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we ons nu wenden tot de 

vergadering van eind oktober, om daarmee deze fase in de geschiedenis van De fontibus af te 

ronden. 

 

 

c. De eerste plenaire vergadering van de voorbereidende Theologische Commissie 

 

Deze vergadering is zonder twijfel interessant om een veelvoud aan redenen. De belangrijkste 

daarvan is dat zij als startsein fungeert voor de verdere redactie van de schemata in daartoe op 

te richten afzonderlijke subcommissies. Alvorens daarop in te gaan kijken we even naar het 

verloop van de vergadering. De aangekondigde planning van deze vergadering401 voorzag in 

een informele samenkomst op woensdag 26 oktober in het Palatio S. Officii, waar de leden 

hun eed dienen af te leggen402, en het officiële begin van de werkzaamheden daags daarna, 

van 9.30 tot 12.30, en verder vanaf 16.30. 

                                                
400 DAA: D.Schauf, 29 oktober 1960. 
401 Zie de circulaire van Tromp aan de leden en consultoren, 22 oktober 1960, in CSVII: F.Philips 0060. 
402 ASV: D.Tromp, 26 oktober 1960: "Mane confeci conspectum, quo 4 schemata intrant in laborem totius 
Concilii Vaticani II […] Eodem die vespere feriae quartae. Vespere 26 Oct. In S.O. convenerunt membra 
Commissionis. Dicto Veni Creator ab Emo Praeside in capella Pii V, membra coram Cardinali emiserunt 
iuramentum. Exc.mus Carpino legit textum: alii dixerunt tantum sic iuro etc. Postea Cardlis salutavit omnia 
membra, et fecit sermonem, in quo dixit etiam de secreto. Offerebatur vermouth, strega cum obsoniis. 
Het gaat hier om een vaste procedure voor alle voorbereidende commissies, die op 22 september werd 
vastgelegd op een vergadering van het 'Conventus secretariorum commissionum et secretariatuum 
praeparatorium', samen met algemeen secretaris Felici. Zie ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp: T. 3: "Feria V die 22 
Sept. 1960. […] 6. Curandum est membra et consultores faciant iuramentum praescriptum. Quod spectat ad eos 
qui non degent Romae, iuramentum fiet vel coram Nuntio, vel coram Episcopo, vel coram Superiore religioso." 
Zie ook CAPRILE, L'annunzio e la preparazione. Vol. I/1. 
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Het eerste agendapunt is de presentatie van de schemata compendiosa door de 

respectieve relatores. De tweede in rij (Garofalo) begint zijn voorstelling met nogmaals aan te 

geven dat dit schema ontstond op vraag van hogerhand, waarna hij een kort wat 

cijfermateriaal omtrent de vota over de materie meedeelt. Het moet gezegd: veruit de meeste 

aandacht wordt hierbij besteed aan het votum van het H. Officie, op grond waarvan hij de 

insufficiëntiedoctrine legitimeert403. 

Hij bespreekt daarna hoofdzakelijk het belang dat de katholieke theologie hoort te 

hechten aan de historische betrouwbaarheid van de Schrift als bron. Wat de inspiratiedoctrine 

betreft, zoekt hij aansluiting bij Leo XIII. Men hoort vooral niet al te zeer toe te geven aan een 

opvatting waarin een filosofisch-sociologische discours over de inspiratie wordt gehuldigd, 

zoals de 'Formgeschichte' dit doet. Waar het Garofalo om te doen is, is duidelijk Bultmann's 

'excessen' te vermijden, teneinde de doctrinele waarde van de Schrift te redden. Hij stelt 

daarom ook dat de op heideggeriaanse leest geschoeide Entmythologisierung van Bultmann 

niet kan worden aanvaard, gezien het risico dat de Schrift herleid wordt tot een collectie 

mythische verhalen, zonder historico-referentiële waarde404. 

 

 Na de inleidende uiteenzettingen behandelt de vergadering de kwestie van de ordening 

van het materiaal in de schemata. Hoewel dit reeds eerder aan bod kwam binnen de 'parva 

commissio' op 21 juli bleef er onenigheid. Dit is niet te verwonderen. De volgorde van de 

teksten weerspiegelt immers een theologische visie en is dus veel meer dan een louter 

technische kwestie. Dit wordt meteen duidelijk wanneer men de discussie volgt. Een aantal 

mensen wilde in aansluiting bij Tromp een tweedeling, waarbij een eerste schema het 

materiaal 'De Ecclesia et De deposito Ecclesiae tradito' zou behandelen, een tweede 'De 

deposito pure conservando in rebus quae ad fidem et mores spectant'405. Zoals we boven 

                                                
403 Zie Relatio de schemate secundo: De fontibus revelationis (Ill.mus D.nus S. Garofalo), in CSVII: F.Van den 
Eynde 001.09: "Suprema S. Congregatio S. Officii, in Voto ad concilium apparandum proposito, instat in re 
nostra: S. Scriptura neque exclusive neque per se solam (sine Magisterio) tamquam fons revelationis sumenda 
est." 
404 Relatio de schemate secundo: "Cum nostris diebus a quibusdam catholicis coeptum est loqui, nebulose 
quidem, de quadam inspiratione communitaria quae non est sine influxu sociologismi philosophici sic dictae 
scholae 'historiae formarum', idem declarandum videtur de biblica inspiratione apud nostros non esse loquendum 
nisi in ordine ad charisma personale hagiographorum qua talium. […] Excludit imprimis hodierna interpretatio 
mythica vel symbolica doctorum et factorum Iesu [Opvallend: Garofalo houdt beiden altijd samen] 
(Entmythologisierung quae a coripheo Bultmann dicitur); huiusmodi doctrina quae placitis exsistentialismi 
Heidegger innititur et radicitius negat historicitatem Evangeliorum ipsamque nostram Theologiam …". Dit 
'nostram' valt op. Men ziet in Bultmann's denken enkel een bevraging van het katholieke theologische denken. 
405 Zie hierover de Relatio Rev.mi Patris Tromp de Quattuor Schematibus, in CSVII: F.Janssen 001.03: "Nihil 
tamen prohibet, quominus quattuor schemata reducantur ad duo: primum 'De Ecclesia et De deposito Ecclesiae 
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reeds zagen was Philips niet alleen voorstander van een vierdeling, maar wenste hij ook het 

schema De fontibus eerst te plaatsen. Op de vergadering zelf sloot Philips zich in deze aan bij 

Dhanis, en volgde hij tevens, met enige aanpassing, het voorstel van Schröffer om het geheel 

van de teksten in te leiden met een geloofsbelijdenis406. Tromp wees Philips' visie van de 

hand, en wees erop dat volgens Augustinus het gezag van de Kerk precies de credibiliteit van 

de openbaringsboodschap garandeert. 

 De commissie raakt er niet uit in de loop van de voormiddag, en Ottaviani besluit 

tenslotte tot de oprichting van een 'Subcommissio de ordine schematum' om de discussie te 

beslechten407. In de namiddagsessie worden meteen ook de overige subcommissies opgericht 

– waarbij de verdeelsleutel van de leden grotendeels was gebaseerd op de reeds aangehaalde 

dankbrieven. Tromp betreurt het daarbij dat bij de samenstelling van de subcommissio de 

Ecclesia geen rekening werd gehouden met zijn mening, vermoedelijk gezien zijn invloed op 

de totstandkoming van de encycliek Mystici corporis Christi. Wat er ook van zij, per bestaand 

schema is er voortaan een subcommissie aangesteld voor de concrete uitwerking van de 

materie. Zo ook voor de openbaringsleer. Hoewel de literatuur over de oorspronkelijke 

samenstelling van de subcommissie De fontibus enigszins verdeeld is houden we ons aan de 

samenstelling zoals Philips haar noteerde gedurende de zitting: Garofalo, Hermaniuk, 

Schröffer, Cerfaux, van den Eynde, en Kerrigan408. Hierover schijnt niettemin discussie te zijn 

                                                                                                                                                   
tradito'; alterum 'De deposito pure conservando in rebus quae ad fidem et mores spectant.' Proposuit Rev.mus et 
Ill.mus Domino Gerardus Philips, ut prius ageretur De fontibus, deinde De ecclesia. Hoc enim postulari ut 
servetur ordo logicus: Ecclesiam enim suam doctrinam de semetipsa haurire ex fontibus revelationis." 
406 Zie de handgeschreven nota van Philips, van 27 oktober, waarin Philips volgend schema voorstelt: a. Een 
algemene en plechtige proclamatio fidei → b. Een uiteenzetting over de openbaring → c. Een ecclesiologisch 
schema. Philips stelt het zo: "Libenter adhaero iis quae a R.P. Dhanis dicta sunt. Si bipartita divisio ut magis 
constructa apparet, quadriptartita pro publico clarior evadet. In omni casu bipartitum duplex schema deinde 
subdividendum erit […] Quoad ordinem sequendum inter schema De ecclesia et schema De fontibus, admittere 
possum quod ab ecclesia exordiatur, dummodo in redactione sedulo vitetur aspectus positivismi ecclesiastici, 
nempe quasi ecclesia seipsum poneret a priori et postea tantum ad fontes recurreret. […] Placet omnino 
propositio Exmi. Eichstattensis, ita intellecta ut in praeambulo generali non proprie definitio de Deo proferatur, 
sed potius solemnis proclamatio fidei in Deum Dominum omnipotentum …" Cfr. CSVII: F.Philips 061. 
407 Voor de ledenlijst, zie ASV: Conc. Vat. II, 737, 76: Carpino, Schröffer, Ramirez, Gillon, Dhanis en Trapè. 
Deze opsomming lijkt alle opties die aan bod kwamen te vertegenwoordigen, zie de Excerpta ex actis conventus 
diei 27 octobris, in CSVII: F.Janssen 001.08: "adhaeserunt magis minusve voto Secretarii (Philippe, Dubois, 
Stohr, Franic, Griffiths, Fenton, Ciappi, Gagnebet, Gillon). Alii voluerunt ut schemati De ecclesia praecederet 
schema De fontibus (Piolanti, Dhanis, Philips). Alii existimaverunt incipiendum esse a doctrina de Deo 
(Schröffer, Colombo), et imprimis ut est auctor naturae et gratiae (Ramirez)." 
 De leden van de TC werd gevraagd hun wensen schriftelijk in te dienen, en uit een overzicht daarvan 
(CSVII: F.Janssen 001.06: Vota membrorum commissionis De ordine schematum) blijkt dat volgende 11 leden 
Tromps' tweedeling steunden: Stohr, Franic, Griffiths, Schröffer, Wright, Fenton, Ciappi, Gagnebet, Gillon, 
Tromp zelf, en tenslotte Van den Eynde, die aangaf dat deze keuze de meest eenvoudige structuur zou opleveren: 
"Mihi praeferenda videtur distributio necessariarum in duobus schematibus, utpote simpliciter." 
De vierdeling werd ondersteund door: Kornyljak, Garofalo, Philips, Piolanti, Balić, Dhanis, en Ramirez. 
En Colombo tenslotte stelt een nieuwe, eigen driedeling voor. 
408 We vinden namenlijsten in de dagboeken van Congar (D.Congar I, pp. 34-36) en Fenton (CUA: D.Fenton, 26 
oktober 1960), en in de papieren van Philips (CSVII: F.Philips 0025). R. Burigana geeft een  voorstelling van 
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geweest, aangezien Piolanti protesteerde tegen de benoeming van Van den Eynde in deze 

subcommissie409. 

Ook omtrent de vergaderlocaties van de respectieve subcommissies ontstaat een lichte 

beroering, waarna Ottaviani besluit  om alle subcommissies te laten vergaderen in de 

gebouwen van het H. Officie410. Met de vermelding dat reeds 's anderendaags de commissies 

De ordine en De Ecclesia hun eerste samenkomsten zouden hebben wordt deze eerste 

vergadering afgerond. Het weze duidelijk dat de feitelijke theologische inhoud van de 

schema's op deze vergadering niet aan bod kwam en dat de 'echte' theologische debatten dus 

zullen starten binnen de respectieve subcommissies. 

 Keren we daarom even terug naar de eigenlijke openbaringssubcommissie. Wensen 

we de Belgische invloed in de redactiegeschiedenis van De fontibus accuraat te beschrijven 

dan moet hier geconstateerd dat er plots heel wat minder Belgen aanwezig zijn: enkel Cerfaux 

en Van den Eynde. Later zal blijken dat de subcommissies rekening dienen te houden met 

tussentijdse bemerkingen van álle TC-leden, zodat onrechstreeks de andere Belgen nog steeds 

een rol blijven spelen. Bovendien wekt een grondiger blik op de samenstelling van de 

subcommissie in dit vroege stadium de verwachting van een grote invloed van Cerfaux. 

                                                                                                                                                   
zaken waarbij hij opvallend afwijkt van de andere bronnen. Dit komt doordat hij de commissiecompositie van 
eind november antedateert. Zie BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 65, n. 71. Vermoedelijk is deze lijst 
overgenomen van het eerdere U. BETTI, La dottrina del Concilio, p. 25. 
Het overzicht van Tromp meldt dat in de voormiddagzitting de leden werden verkozen, en pas in de namiddag de 
consultoren werden toegevoegd. Dit stamt uit de Verbalia consessuum plenariorum van Tromp in ASV: Conc. 
Vat. II, 791, pp. 6-7: "Consessus I plenarius [...] constituta est subcommissio De fontibus Revelationis: membra 
nominata sunt Exc.mi Schröffer et Hermaniuk, Ill.mi Domini Garofalo et Cerfaux et Rev. P. van den Eynde." 
[...] "Statuto principio ad Subcommissionem de Ecclesia additi sunt Mons. Schauf et R.P. Lécuyer Cssp; ad 
Commissionem De fontibus R.P. Kerrigan o.f.m." 
 
Burigana Congar Tromp Philips 
Garofalo Garofalo Garofalo Garofalo 
Hermaniuk Hermaniuk Hermaniuk Hermaniuk 
Scherer    
Schröffer Schröffer Schröffer Schröffer 
Cerfaux Cerfaux Cerfaux Cerfaux 
Schmaus    
Michel    
Van den Eynde Van den Eynde Van den Eynde Van den Eynde 
Kerrigan  Kerrigan Kerrigan 
Castellino    
di Fonzo    
 
409 CUA: D.Fenton, 27 oktober 1960: "Piolanti then insisted that another man be appointed for the 
subcommission on the sources of revelation because, he said, Van den Eynde has peculiar ideas about tradition." 
410 CUA: D.Fenton, 27 oktober 1960: "The Cardinal told us that the subcommissions should meet as soon as 
possible, before the members left Rome. Then Tromp invited us all to the Gregorian. In the afternoon Piolanti 
moved and had passed unanimously a resolution to the effect that all the meetings of all the subcommissions 
would be held at the Holy Office. […] The Pontifical Theological Commission does not belong in a university 
run by a religious order." 
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Gewaardeerd door de commissiesecretaris en collega-exegeet Garofalo, en als consultor van 

de Pauselijke Bijbelcommissie (waarvan Garofalo eveneens consultor is) heeft hij nauwe 

banden met enkele andere commissieleden. Overigens ontmoetten zij mekaar al vaker op 

exegesecongressen. Ook merken we op dat Hermaniuk én Kerrigan het curriculum in de 

theologie aflegden aan de Leuvense Alma Mater, en daar het exegetische vak leerden van 

Cerfaux. Maxime Hermaniuk411 – die gedurende zijn studietijd in Leuven Nederlands 

leerde412 – schreef in de jaren 1940 zijn licentie-, doctors- en magisterthesis in de 

godgeleerdheid (hij studeerde daarnaast ook oriëntalistiek te Leuven) onder leiding van de 

Leuvense exegeet. De magisterthesis van Hermaniuk, La parabole évangélique. Enquête 

exégètique et critique413, droeg in hoge mate de stempel van het Leuvens onderzoek, 

gebruikmakend van een compleet arsenaal aan tekstkritische methodes. Onder zijn 

voornaamste leermeesters noemt hij Cerfaux, Coppens, en Rijckmans. 

 Bij Alexander Kerrigan414 verschilt het scenario. De franciscaan had reeds vier jaar 

theologische studie in Fribourg achter de rug alvorens zich in 1935 in Leuven aan te melden 

met de vraag in één jaar het baccalaureaat in de theologie te mogen behalen415. In 1938 

behaalt hij magna cum laude het licentiaatsdiploma, en hij begint in 1938 aan een doctorale 

dissertatie, getiteld: The interpretation of the Parables at Alexandria, opnieuw bij Cerfaux. 

Hoewel Kerrigan het doctoraatsprogramma voltooide in 1939, werkte hij deze thesis niet in 

Leuven af wegens het uitbreken van de oorlog416. In 1951 echter verdedigt hij een doctoraat 

                                                
411 Maxime Hermaniuk (1911-1996), Oekraïens redemptorist, na studies aan het Leuvense 
redemptoristenseminarie, studeert Hermaniuk de theologie en de Oosterse talen aan de Leuvense universiteit. In 
1948 benoemt men hem tot ordeprovinciaal van de vice-provincie van oekraïense redemptoristen in Canada en 
de Verenigde Staten. In 1951 wordt hij hulpbisschop van het apostolisch exarchaat in Winnipeg, waarvan hij 
vanaf 1956 ook de eerste metropoliet is. Voor verdere biografische informatie zie A. CHIROVSKY, Metropolitan 
Maxime Hermaniuk (1911-1996), in Logos 37 (1996) 1-6. 
412 Zie ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp: "6 Aug. 1960 Sabb. […] Hora 11.45 – 12.45 colloquium cum Archiep. 
Ruth. Maximo Hermaniuk (Winnipeg Canadae). Studuit theol. script. Lovanii, quare intelligit linguam 
Neerlandicam." 
413 M. HERMANIUK, La parabole évangélique. Enquête exégétique et critique (Dissertationes ad gradum magistri 
in Facultate Theologica consequendum conscriptae, Series II, 38), Brugge – Parijs – Leuven, 1947. Zie p. x-xi: 
"…à M. le chanoine L. Cerfaux, que nous tenons à exprimer notre gratitude. Il ne nous a pas seulement initié à 
l'exégèse néotestamentaire, il nous indiqua lui-même l'objet de cette dissertation et ne cessa de nous assister de 
sa grande expérience …" 
414 Alexander Kerrigan (1911-1986), Iers francisaan, na studies in de exegese te Fribourg en Leuven, wordt hij 
professor aan het Collegio S. Isidoro te Rome en vervolgens van 1948 tot aan zijn overlijden professor aan het 
Antonianum. In 1958 wordt hij consultor van de Pauselijke Bijbelcommissie. Zie ZAVALLONI, Pontificium 
athenaeum antonianum, pp. 333-334. 
415 Zie CSVII: ASFT 1910-1947, p. 332, het verslag van de faculteitsraad van 10 januari 1936 in het handschrift 
van toenmalig academisch secretaris Cerfaux: "Leguntur litterae R.P. Al. Kerrigan, O.F.M., quibus rogat 
admissionem ad lectiones Ii anni theologiae ad gradum baccalaureus consequendum. Cum iam compleverit 4 
annos theologiae atque in primo semestre anni decurrentis scholas frequentaverit in universitate friburgensi in 
Helvetia, annuitur eius petitio."  
416 CSVII: ASFT 1910-1947, p. 381. Gegeven is een puntenlijst met positieve resultaten voor alle gevolgde 
colleges, alleen bij het vakje 'dissertatio' treffen we een vraagteken. 
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over Cyrillus van Alexandrië, ditmaal onder leiding van prof. Alberto Vaccari, aan het 

Biblicum te Rome. Zowel in de benadering van zijn onderwerp, als in zijn conclusies valt de 

mate op waarin Kerrigan zich 'auseinandersetzt' met de methodologische en theologische 

opvattingen van zijn Leuvense meesters. Hij verwijst onder meer naar de opvattingen van 

Cerfaux over Divino afflante en naar Coppens' publicaties over de sensus plenior417. 

Tegelijkertijd zoekt Kerrigan aansluiting bij Daniélou en de Lubac. Het zal dan ook niet 

verbazen dat Kerrigan werd uitgenodigd om in 1958 op het Brusselse colloquium een referaat 

te houden over de sensus plenior418. Meteen is ook gezegd dat hiermee, misschien niet via een 

professor, dan toch via de onrechtstreekse weg van een alumnus, de exegetische school van 

het Biblicum wel degelijk van meet af aan vertegenwoordigd is in de subcommissie De 

fontibus. Tenslotte dient gezegd dat Kerrigan als consultor afwezig was op de plenaria waar 

de commissies werden opgericht. Zijn benoeming ging pas enkele dagen daarna op de post:  

 

"Praegratum mihi est Te certiorem facere, nomine Eminentissimi Praesidis huius Pontificiae 

Commissionis, de adlectione Tua in Subcommissionem cui demandatum est agere de Sacra Traditione 

et de Sacra Scriptura. De iis quae ordinem laborum spectant, consulere poteris Reverendissimum 

Dominum Salvatorem Garofalo. Interim omnia fausta Tibi adprecans, cum debitis obsequiis maneo, S. 

Tromp."419 

 

Over Van den Eynde schreven we al dat hij in de jaren 1930 doctoreerde onder leiding 

van Draguet420, maar niet dat hij doorheen dezelfde periode de colleges van Cerfaux 

volgde421. Overigens, wanneer Piolanti zich beklaagt over diens ideeën omtrent de verhouding 

tussen Schrift en Traditie, refereert deze hiermee vermoedelijk aan Van den Eynde's artikel 

Tradizione e Magistero. Daarin bevestigt de franciscaan, een collega van Kerrigan overigens, 

                                                
417 Zie vooral de passages over het belang van Divino afflante en Humani Generis, in A. KERRIGAN, St. Cyril of 
Alexandria. Interpreter of the Old Testament (Analecta biblica, 2), Rome, 1952, pp. 446-453. 
418 A. KERRIGAN, The Sensus plenior of Joel III,1-5 in Act. II, 14-36, in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), 
Sacra Pagina. T II, pp. 295-313. Ook voor Mgr. Charue was Kerrigan blijkbaar geen vreemde, getuige volgende 
dagboeknotitie: D.Charue, p. 179: "supérieur du couvent irlandais de S. Isidoro, professeur à l'Antonianum, qui 
étudia à Louvain de 1935 à 1939, où il connut bien fort Havet, Jacques, Collignon, etc." 
419 Zie brief van Tromp aan Kerrigan, 3 november 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32. 
420 Zie hierover ook De vita et scriptis R.P. Damiani Van den Eynde, O.F.M., in Antonianum 38 (1963) 224-229, 
p. 224: "Huiusmodi studiis eminenter paratus, cl.mus auctor ad Magisterium in Facultate S. Theologiae 
Universitatis Lovaniensis proponitur. Quem titulum, patrocinante cl.mo professore Renato Draguet, die 10 
mensis Julii 1933 plenis votis adeptus est …" Hierin wordt ook aangegeven dat Van den Eynde ook in de jaren 
1940-1943 te België aanwezig was als docent dogmatiek aan het 'Collegium Hibernicum Lovaniense'. Voor de 
dissertatie, zie: D. VAN DEN EYNDE, Les normes de l'enseignement chrétien dans la littérature patristique des 
trois premiers siècles (Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae, 
Series II, 25), Gembloux – Parijs, 1933. Reeds in deze dissertatie beschouwde Van den Eynde zichzelf overigens 
als een historicus die in de lijn stond van P. Battifol, aan wiens werk hij later een studie wijdde 
421 Zie ASFT 1910-1947, pp. 200 vv. 
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net als Cerfaux op historische eerder dan op dogmatische gronden de insufficiëntie van de 

Schrift422. Ook hier is het argument de historische reikwijdte van de Traditie als 

overleveringsproces. 

Kort samengevat betekent het bovenstaande: drie van Cerfaux' commissiecollega's 

waren oud-studenten van hem. De enige waarmee Cerfaux niet meteen banden had was de 

aartsbisschop van Eichstatt, Joseph Schröffer423. Met deze setting in het achterhoofd kunnen 

we de volgende fase in de ontwikkeling van de revelatietekst bestuderen. Totnogtoe beperkte 

de redactie-activiteit zich immers tot de eerste drie versies van het schema compendiosum, 

waarin een complex kluwen aan neoscholastieke uitspraken vigeert. In de volgende 

hoofdstukken zullen we de redactiegeschiedenis van het schema reconstrueren zoals die zich 

ontvouwt in de subcommissie De fontibus. Deze reconstructie wijkt sterk af van wat de 

bestaande literatuur erover verhaalt, en volgt de chronologie van de ontwikkelingen van 

dichtbij. Dit gebeurt aan de hand van de verslagen van de opeenvolgende 

subcommissievergaderingen en de vele voorhandene tekstversies uit deze periode. 

                                                
422 Zie D. VAN DEN EYNDE, Tradizione e Magistero, in PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DI MILANO, Problemi e 
orientamenti di Teologia dommatica, Milaan, 1957, pp. 231-252. De ideeën in dat artikel zijn echter grotendeels 
een afgeleide van wat we reeds lezen in VAN DEN EYNDE, Les normes de l'enseignement chrétien, p. 315: 
Comment se comporte la tradition vivante des églises vis-à-vis des Écritures? À ce problème pressant, nos 
auteurs ont répondu par l'affirmation très nette que l'Écriture est subordonnée à la tradition vivante. La parole 
écrite, disent-ils, est moins nécessaire à la propagation et à la défense de la foi, et, dans le domaine de la 
pratique, elle est loin d'avoir la richesse de la tradition; le nombre des livres canoniques ne peut-être fixé que par 
la tradition; …". 
Zie hierover soortgelijke bemerkingen van Gustave Thils, in G. THILS – G. PHILIPS, Problèmes et orientations en 
théologie dogmatique, in ETL 34 (1958) 535-546, p. 537. 
423 Joseph Schröffer (1903-1983), behaalt na een studieperiode aan het seminarie van Eichstatt het doctoraat in 
de filosofie en de magistergraad in de theologie aan de Gregoriana, waar hij van 1922 tot 1931 studeerde. 
Vervolgens doceert hij moraaltheologie en pastoraaltheologie aan de Philosophisch-Theologische Hochschule 
Eichstätt tot 1942, en in 1948 wordt hij er bisschop. Zijn benoeming in deze subcommissie is vermoedelijk 
gegrond op de magisterthesis van Schröffer over de 'Doctrina de Spiritu Sancto secundum evangelium et primam 
epistulam Sancti Johannis'. Schröffer wordt in 1976 kardinaal. 
Voor meer biografische info zie M. HÖRNER, Joseph Schröffer, in F.W. BAUTZ, Bio-bibliographisches 
Kirchenlexikon, Bd. IX, 1995, pp. 995-997, en A. SCHICKEL, Joseph Kardinal Schröffer. Ein Leben für die 
Kirche, Eichstatt, 1991. 



 

 

IV. TWEEDE FASE: CONSTITUTIO DE FONTIBUS REVELATIONIS (21 JANUARI 1961) 

 

1. CANTUS FIRMUS: DE ROMEINSE CONTROVERSE 

 

Alvorens de concrete redactieactiviteiten van de subcommissie De fontibus revelationis 

(SCDF) te reconstrueren, is het ook hier nuttig de onmiddellijke achtergrond kort te schetsen. 

De commissiewerkzaamheden vonden, hoewel erg opzichzelf gericht, toch weer niet plaats in 

een vacuüm en tegen het einde van 1960 ontstond er een groeiende spanning tussen twee 

Romeinse instituten die het werk van de subcommissie danig zou bemoeilijken, al was het 

maar om de gespannen sfeer die de zaak oproept. Deze polemiek tussen de Lateraanse 

universiteit enerzijds424 en het Pauselijk Bijbelinstituut anderzijds is des te pijnlijker 

aangezien een arsenaal aan wederzijdse verdachtmakingen uit de tijd van het modernisme en 

de nouvelle théologie opnieuw uit de kast wordt gehaald. Het gaat zo ver dat er zelfs opnieuw 

doceerverboden worden uitgevaardigd.  

 Deze controverse sleept bovendien maandenlang en vormt zo een cantus firmus voor 

het werk van de openbaringssubcommissie. Tenslotte kunnen we niet om de controverse heen 

omdat meerdere TC-leden er een hoofdrol in spelen – waaronder één van de voornoemde 

Belgen: Cerfaux425. We beginnen onze schets met een vluchtige blik op de preconciliaire vota 

van de betrokken scholen om inzicht te krijgen in wat hen kenmerkt en wat hen uiteendrijft. 

 

 

                                                
424 De Lateraanse faculteit was pas recent – door het motu proprio Cum Inde, van Johannes XXIII, in A.A.S. 51 
(1959) 401-402 –, op 17 mei 1959 gepromoveerd tot Pauselijke universiteit. Hierover meer in S. PACIOLLA, Nec 
de nomine tantum hic agitur, in Nuntium 8 (1999) 176-179; M. MANZO, Papa Roncalli e il Laterano, in PH. 
CHENAUX (ed.), L'università del Laterano e la preparazione del Concilio Vaticano II. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Città del Vaticano, 27 gennaio 2000) (Studi e documenti sul Concilio Vaticano II, 1), 
Rome: Lateran University Press, 2001, pp. 29-39, zie pp. 34-35. 
425 Volgend overzicht steunt goeddeels op een reeks publicaties die deze controverse tot onderwerp hebben of 
zijdelings raken:  R. BURIGANA, Tradizioni inconciliabili? La "querelle" tra l'Università Lateranense e l'Istituto 
Biblico nella preparazione del Vaticano II, in CHENAUX, L'università del Laterano, pp. 51-66; KOMONCHAK, 
The Struggle for the Council..., pp. 278-283; J.A. FITZMYER, A Recent Roman Scriptural Controversy, in 
Theological Studies 22 (1961) 426-444; B.W. HARRISON, The Teaching of Paul VI on Sacred Scripture. With 
Special Reference to the Historicity of the Gospels, Rome: Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis, 1997, vooral 
pp. 59-72; ID., On Rewriting the Bible. Catholic Biblical Studies in the 60's, in Christian Order 43 (2002) 155-
178; M. PESCE, Il rinnovamento biblico, in M. GUASCO et al. (eds.), Storia della chiesa, Vol. XXV/2: La Chiesa 
del Vaticano II (1958-1978), Milan: San Paolo, 1994, pp. 167-216; G.P. FOGARTY, American Catholic Biblical 
Scholarship. A History from the Early Republic to Vatican II, New York NY: Harper & Row, 1989, pp. 291-296. 
323; K. SCHELKENS, Perceiving Orthodoxy. A Comparative Analysis on the Roman Controversy in Catholic 
Exegesis (1960-1961), in L. BOEVE – M. LAMBERIGTS – T. MERRIGAN (ed.), Orthodoxy. Process and Product 
(BETL), Leuven, 2006, te verschijnen. De algemene structuur van deze presentatie is in dank ontleend aan een 
seminariepaper dat onder onze begeleiding werd gemaakt door A. Dupont. 
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a. Vota van de rivaliserende instituten 

 

1. Het Pontificio Istituto Biblico 

 

In het totaaloverzicht van de vota, ontbreekt het niet aan uitspraken over de studie en het 

gebruik van de Schrift. Ons eerste hoofdstuk getuigde daarvan aan de hand van enkele 

Belgische vota, maar het spreekt voor zich dat ook de Romeinse universiteiten426 hun zegje 

deden over deze problematiek. Het votum van het Biblicum is in deze uitzonderlijk omdat het 

– eigen aan de aard van het instituut – in zijn geheel gewijd is aan exegetische kwesties427. 

Het kent twee grote delen: in het eerste (doctrinele) deel vraagt het Biblicum onder meer een 

verheldering van de verhouding tussen Schrift en Traditie428, over de historiciteit van de 

evangelieën en een weerlegging van het anti-semitisme. Vooral de vraag naar de 

historiografische betekenis van de bijbelteksten krijgt uitgebreide aandacht, en bij wijze van 

uitdaging somt men drie doctrinele punten op die moeten gecombineerd te worden met een 

historisch-kritische exegese. 

 Primo, de incarnatieleer, die aantoont dat het christelijke geloof gefundeerd is op een 

goddelijk handelen in de geschiedenis. Secundo, de gedachte dat de openbaring pas werd 

afgesloten bij de dood van de laatste apostel, en tertio: de klassieke doctrine die stelt dat de 

bijbelteksten wegens hun geïnspireerde karakter onfeilbaarheid genieten429. Kortweg, omwille 

van de historische gesitueerdheid van de openbaring pleit men voor een toepassing van de 

historisch-kritische methode, zonder de angst dat hierdoor fundamentele zekerheden aan het 

wankelen zouden gaan. 

 De vier disciplinaire voorstellen doen weinig meer dan dit standpunt uitdiepen, door te 

stellen dat het concilie baat zou hebben bij een bevestiging van de normen die Divino afflante 

Spiritu vastlegde aangaande de historisch-kritische methodes, de genrekritiek, en de 

theologische betekenis van de teksten. Men houdt tevens een pleidooi voor vrijheid van 

                                                
426 Waarover A. RICCARDI, I 'vota' romani, in LAMBERIGTS – SOETENS (ed.), À la veille du Concile…, pp. 146-
168. 
427 Voor het votum, zie AD I/4, 121-136, voortaan Votum PIB. 
428 Votum PIB, pp. 125-126: "Scriptura sola conscripta est inspirante Spirito Sancto; Ecclesia autem gaudet non 
inspiratione proprie dicta, sed assistentia Spiritus Sancti ad revelationem evolvendam. […] necessarium est ut 
traditio in evolutione sua se referat ad Scripturam." Met dit laatste onderstreept men de onlosmakelijke band 
tussen beiden. 
429 Votum PIB, p. 130: "in evangeliis explicandis duo principia applicanda et inter se concilianda sunt, 
historicitas et inerrantia. Quisquis in nomine fidelitatis historicae prorsus restringit libertatem evangelistarum, 
nullam viam apertam relinquit ad diversitates narrationum (interdum vix non contradictorias) re et non verbo 
solum explicandas. Ideo rigidam statuens historicitatem non salveret inerrantiam vel saltem eam in periculum 
adduceret." 
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exegetisch onderzoek en een verzoek tot het samenbrengen van een breed scala aan experten 

binnen de Pauselijke Bijbelcommissie – van die laatste verwacht men overigens kritisch 

toezicht op de uitspraken van Romeinse congregaties inzake exegese430. Tenslotte eist men 

van het Magisterium een zeer zorgvuldig en evenwichig onderzoek wanneer de uitlatingen 

van auteurs in vraag worden gesteld, gecombineerd met de eis een auteur grondig te 

informeren omtrent de reden waarom zijn werken al dan niet worden verboden. 

 

 

2. De Pontificia Università Lateranense 

 

Dit votum is een lijvig corpus van teksten die werden opgesteld door verschillende van haar 

professoren, waarin een veel negatiever en veroordelender toon klinkt431. In zijn geheel 100 

pagina's tellend, bestaat het complex uit drie grote onderdelen: met name de contributies van 

de theologie-, de filosofie- en tenslotte de kerkelijk rechtfaculteit, maar … zelfs binnen die 

opdeling treft men nog meerdere exposés over verschillende onderwerpen aan, opgesteld door 

verschillende professoren. Vanzelfsprekend beperken wij ons tot de materie die past binnen 

het bestek van dit onderzoek. Allereerst is er de tekst van T. Garcia over de bijbelse theologie, 

waarin gewezen wordt op de nood aan normen hiervoor, in de lijn van Providentissimus Deus, 

Divino afflante Spiritu en Humani generis. En enkele waarschuwingen tegen een te 

rationalistische exegese. Van groter belang voor ons zijn de pagina's die Francesco Spadafora 

componeerde. 

 Meteen in zijn titel begint hij al met de bevestiging van de inerrantia absoluta van de 

Schrift432, die hij, zoals te verwachten fundeert op de inspiratieleer. Spadafora plaatst de 

onfeilbaarheidsdoctrine als toetssteen voor de orthodoxie, en valt vervolgens auteurs aan uit 

het Franse taalgebied die de doctrine in twijfel trekken. Dit laatste gebeurt in zijn ogen door 

het onderwerpen van de tekst aan historisch-kritische onderzoeksmethoden zoals de 

genrekritiek, die hij dan ook radicaal verwerpt. Ter illustratie van zijn opinie neemt hij op een 

                                                
430 Votum PIB, pp. 133-134. 
431 Voor het votum zie AD I/4, pp. 175-275, voortaan Votum PUL. 
Zie FOUILLOUX, The Antepreparatory Phase, pp. 137-138: "The vota of the Lateran professors are impressive 
both for their volume and for the impression they give already being conciliar drafts. […] They in fact sketched a 
plan as it were to bring four centuries of intransigent Catholicism to a climax, in regard both to the claims of the 
Roman Church and to protection against the countless dangers, domestic and foreign, that were treatening it." 
432 F. SPADAFORA, De definienda absoluta inerrantia biblica, in Votum PUL, p. 263-270, zie p. 264: "Uti patet, 
agitur hic de inerrantia iuris: impossibile est quod Sacra Scriptura, divinitus inspirata, errorem contineat; ex facto 
quod tota S. Scriptura Deum habet auctorem, necessario sequitur eam in omnibus et singulis partibus esse 
verbum Dei ac per consequens ab omni errore immunem." 
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nogal vileine manier de francofone exegetenwereld op de korrel, waarbij hij niet nalaat 

meermaals de Introduction à la Bible van A. Robert en A. Feuillet433 te vermelden. Dit werk 

herhaalt in Spadafora's ogen de 'dwaling' van de al eerder vermelde overleden rector van het 

Institut Catholique, Mgr. d'Hulst434. De bijdrage van professor Zedda tenslotte bespreekt nut 

en noodzaak van een 'katholieke' uitgave van het Oude Testament op grond van de 

hebreeuwse grondteksten, een kwestie die zich wel met exegetische principes inlaat, maar 

slechts zijdelings onze problematiek raakt.  

 Uit dit beknopte overzicht mag alvast blijken dat op het einde van de jaren 1950 de 

exegeten van het Biblicum en het Lateranum allerminst op dezelfde golflengte opereren. De 

controverse zelf zal echter hoofdzakelijk gevoerd worden in een serie artikelen, waarbij de 

professoren van het Lateranum het recent opgerichte tijdschrift 'Divinitas' als spreekbuis 

gebruiken435. We stellen de belangrijkste elementen hieronder chronologisch voor. 

 

 

b. Openlijke strijd 

 

1. Francesco Spadafora versus Lyonnet en Zerwick 

 

Beginnen met Spadafora is zeggen: het Lateranum begon de controverse. Het probleem 

ontstaat wanneer Spadafora zich in een kort artikeltje afzet tegen de interpretatie die de 

Biblicumprofessor Stanislas Lyonnet436 levert van Romeinen 5,12, wanneer hij het vers al 

volgt vertaalt: 

 

                                                
433 Zie A. ROBERT – R. FEUILLET (ed.), Introduction à la Bible. T. I: Introduction générale. Ancien Testament; T. 
II: Nouveau Testament, Doornik, 1957-1959. Dit compendium van de exegese werd in een brief van de 
Congregatie voor Seminaries en Studies – geleid door kardinaal Pizzardo –, gedateerd 21 april 1958, en 
gepubliceerd in de Oss. Rom. van 2 juli 1958, omschreven als ongepast om als basis te dienen voor colleges 
exegese. 
434 Votum PUL, p. 263: "… errorem Mgr. D'Hulst renovantes, absolutam inerrantiam videntur denegare." Men 
zinspeelt hier op de veroordeling van een 'ingeperkte inerrantie' in Providentissimus Deus, waarmee d'Hulst 
geviseerd werd. 
435 Divinitas is echter niet een tijdschrift dat uitgaat van de Lateraanse universiteit, maar het publicatiekanaal van 
de Accademia Teologica Romana. Zie hierover in het allereerste nummer: A. BEA, La pontificia accademia 
teologica romana nel nostro tempo, in Divinitas 1 (1957) 31-46. 
436 S. Lyonnet (1902-1986), had linguïstiek gestudeerd te Parijs, en werd na studies aan het Biblicum professor 
aan het scholasticaat van de jezuïeten in Lyon-Fourvière, om vervolgens in 1942 benoemd te worden aan het 
Biblicum. Zie A. VANHOYE, In Memoriam S. Lyonnet, in Biblica 68 (1987) 141-142. 
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"Les enfants d'Adam par leurs péchés personnels, loin de renier en quelque sorte le péché de leur père, 

le ratifient bien plutôt en faisant leur sa révolte"437.  

 

Lyonnet geeft daarmee aan dat Paulus het niet heeft over een 'erf-zonde' maar over de 

individuele zonde van de mens, die het gevolg is van navolging van Adam. Hoewel Lyonnet 

hierover al eerder publiceerde, en zich daarbij een krachtig voorstander betoonde van het 

historisch-kritisch onderzoek, valt Spadafora hem aan omdat hij deze lezing zowel exegetisch 

als dogmatisch onaanvaardbaar vindt438. 

 Exegetisch, na een grondige analyse van de betekenis van de Griekse terminologie 

doorheen de hele bijbel, concludeert de Lateranumprofessor dat hier enkel sprake kan zijn van 

een erfzonde, waaronder de mensheid als geheel gebukt gaat. Bovendien, stelt Spadafora, is 

Lyonnets opinie niet in overeenstemming met de Kerkvaders439. 

 Dogmatisch, stelt Spadafora vast dat Lyonnets visie lijnrecht ingaat tegen de 

interpretatie die het Concilie van Trente aan de passage verleende440, waar de erfzonde werd 

omschreven als universeel. We halen deze discussie hier niet zozeer aan omwille van haar 

inhoud, als wel omwille van het feit dat Spadafora niet veel later als consultor voor het H. 

Officie een beslissende rol heeft in het proces tegen de exegeten Lyonnet en Zerwick441. 

Bovendien geeft het – zuiver formeel gesproken – ook goed weer in welke mate Spadafora 

van de exegese verwacht dat haar resultaten uitdraaien op een bevestiging van de dogmatische 

                                                
437 Betreft een passage over de oorsprongszonde, zie Rom. 5,12: "Daarom, zoals door één mens de zonde in de 
wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien alle mensen 
gezondigd hebben …". Zie de artikels van S. LYONNET, Le péché originel et l'exégèse de Rom. 5,12, in 
Recherches de science religieuse 44 (1956) 63-84; en F. SPADAFORA, Rom. 5,12. Esegesi e riflessi dogmatici, in 
Divinitas 4 (1960) 289-298. 
438 Zie S. LYONNET, Le péché original en Rom 5,12. L'exégèse des pères grecs et les décrets du Concile de 
Trente, in Biblica 41 (1960) 325-355, waarin de auteur een overzicht biedt van zijn publicaties rond deze 
problematiek. 
439 SPADAFORA, Rom. 5,12, pp. 289-294. 
440 Voor de tekst van Trente, zie H. DENZINGER – P. HÜNERMANN – H. HOPING (ed.), Kompendium der 
Glaubensbekentnisse und krichliche Lehrentscheidungen, Freiburg im Breisgau, 2001. 
441 Veel later blijft hij overigens zijn toenmalige standpunten verdedigen, zie F. SPADAFORA, La Tradizione 
contro il Concilio, Rome, 1989, p. 49: "i due Padri, ascoltati dal S. Officio, non poterono negare gli addebiti loro 
attributi: insegnamento erroneo (e articoli) sull'ispirazione, sull'inerranza dei Libri Santi, sulla storicità dei 
Vangeli." Spadafora's kritieken op Maximilaan Zerwick zijn gericht op de lezingen die deze laatste hield op een 
colloquium voor exegeten te Padua in september 1959 (Zie Critica letteraria del N.T. nell'esegesi cattolica dei 
Vangeli. Conferenze tenute al Convegno Biblico di Padova 15-17 settembre1959, S. Giorgio Canavese, 1959. 
Zerwick hield daar een uiteenzetting over de toepassing van literair-kritische analyse op de evangelieteksten, 
waarop Spadafora reageert met F. SPADAFORA, La critica e gli evangeli, in Settimana del clero 22 en 29 (1959) 
7, en 6-7. 
M. Zerwick (1901-1975), behaalt het doctoraat in de theologie te Innsbruck, en vervolgens een doctoraat in de 
klassieke filologie te Wenen in 1936. Onmiddellijk daarna wordt hij professor aan het Biblicum te Rome waar 
hij onder meer de colleges Nieuwtestamentisch Grieks doceert. Vanaf 1939 is Zerwick directeur van het 
tijdschrift Verbum Domini. Voor meer biografische informatie zie C.M. MARTINI, In Memoria di P. Max 
Zerwick, s.j. (Lindau, 26 maggio 1901-München, 10 ottobre 1975), in Biblica 56 (1975) 444-445 
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Traditie, reden waarom Spadafora Lyonnet's exegese omschrijft als 'scientificamente 

infondata, per non dire insostenibile'442. Tenslotte zal de stijl van argumenteren ook in latere 

publicaties zeer herkenbaar zijn, en nog verscherpen in de polemiek tussen Antonino Romeo 

en Luis Alonso-Schökel. Omdat ook hier de context in hoge mate relevant is voor een goed 

begrip van de theologische discussies in de SCDF, zullen we een vrij gedetailleerd overzicht 

bieden van de discussie. 

 

 

2. Antonino Romeo versus Luis Alonso-Schökel 

 

We schrijven 3 september 1960 te Rome. Op het moment waarop de stad in de ban is van de 

Olympische spelen die er doorgaan publiceert de Spaanse jezuïet Luis Alonso-Schökel443 

'Dove va l'esegesi cattolica?444', een editoriaal waarin hij de richting probeert te vatten van de 

recente exegeseontwikkelingen. Alonso-Schökel legt uit dat dit enkel mogelijk is door het 

reeds bestaande traject445 van de bijbelbeweging te bestuderen, een traject dat pendelt tussen 

twee ankerpunten. Het eerste punt is Pius XII's encycliek Divino afflante Spiritu, … het 

tweede de uitspraken van diezelfde paus op het Brusselse exegesecongres van 1958. Daarvan 

uitgaande stelt de auteur zich de vraag of de exegesevernieuwing niet begon vóór 1943, en 

onderzoekt hij kort de vijf voorafgaande decennia met als leidvraag: Als er in 1943 iets 

nieuws plaatsvond, hoe dient dit dan geïnterpreteerd446? 

 De uiteenzetting start bij het exegetische onderzoek naar de talen en culturen van het 

Oude nabije oosten, en illustreert dit met enkele uitspraken van de jezuïet Louis Billot447 

                                                
442 SPADAFORA, Rom. 5,12, p. 298. 
443 Luis Alonso-Schökel (1920-1998), was op het ogenblik van de controverse pas recent benoemd als professor 
in de Oudtestamtische exegese aan het PIB, waar hij R. Dyson opvolgde. Hoewel hij onmiddellijk na zijn 
doctoraatsverdediging professor werd, publiceerde hij de dissertatie pas veel later als L. ALONSO-SCHÖKEL, 
Estudios de poética Hebrea, Barcelona, 1963. Dit leverde hem meteen de kritiek op nog een jong en onervaren 
auteur te zijn, met nauwelijks enige publicaties op het palmares. Alonso-Schökel doceerde aan het PIB 
vervolgens colleges als Bijbelse Hermeneutiek, tot aan zijn overlijden. Zie E. ZURRO RODRÍGUEZ, Luis Alonso 
Schökel (1920-1998). Escritor, escriturario, espejo, in Estudios Ecclesiásticos 73 (1998) 565-573. 
444 L. ALONSO-SCHÖKEL, Dove va l'esegesi cattolica?, in La Civiltà Cattolica 111 (1960) 449-460. Een titel die 
enigszins alludeert aan het bovenvermelde artikel van GARRIGOU-LAGRANGE, La nouvelle théologie, où va-t-
elle? 
445 We gebruiken de term 'traject' om zo dicht bij het Italiaanse 'traiettoria' te blijven, cfr. ALONSO-SCHÖKEL, 
Dove va, pp. 449-450, ff. 
446 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 450: "È chiaro allora che non basta prendere il 1943 come punto di partenza 
della traiettoria: È necessario invece risalire ai principi del secolo, per poter rispondere al significato reale della 
domanda." 
447 De Franse jezuïet en kardinaal Louis Billot (1846-1931) was professor aan de Gregoriana van 1885 tot 1911, 
en werd lid van de Pauselijke Bijbelcommissie in 1923. Billot was een gerenommeerd specialist in thomistische 
theologie en een scherp tegenstander van elk theologisch liberalisme. Het werk waaraan Alonso-Schökel 
refereert is L. BILLOT, De inspiratione Sacrae Scripturae theologica disquisitio. Editio altera et emendata, 
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waarin hij een zekere argwaan van Billot opmerkt ten overstaan van het opnemen van 

positief-wetenschappelijke methodes in de bijbelexegese. Daartegenover plaatst hij een citaat 

uit, Divino afflante Spiritu waaruit een positieve appreciatie blijkt448. Ook aangaande het nut 

van genrekritiek449 wordt een afkeurend citaat van Billot gebruikt450, en vervolgens 

geconfronteerd met Pius XII standpunt dat de exegeten aanmaant kritisch gebruik te maken 

van dergelijke onderzoeksmethodiek. 

 Rond het punt van de schriftonfeilbaarheid geeft Alonso-Schökel aan dat Pius XII de 

doctrine aanhield, zoals te verwachten ingebed in de inspiratieleer451. Niettemin wijst de 

auteur op de subtiliteit waarmee deze doctrines worden voorgesteld, zó dat ze openblijven 

voor meerdere interpretaties, en zó dat de historiciteit – hier opgevat als contextuele 

gesitueerdheid – van de Schrift niet terzijde wordt geschoven.  

 Voor Alonso-Schökel is het debat over het historiciteitsbegrip cruciaal. Hij vervolgt 

zijn betoog door te tonen hoe Leopold Fonck452 een theorie van de 'totale historiciteit' naar 

voren schoof. In dit denken heerst een absolute versmelting van het bijbelverhaal enerzijds 

met de historische werkelijkheid waaraan het refereert anderzijds. De overeenkomst is 

sluitend en wordt gegarandeerd door een ontkenning van de contingentie en de daaruit 

volgende intermediaire rol van de menselijke auteurs453. Deze zijn slechts instrumenten van 

de goddelijke auteur en de gedachte aan een 'narratieve vrijheid' van de menselijke auteurs is 

derhalve incompatibel met de inspiratieleer454. Opnieuw wordt hier een citaat van Pacelli 

                                                                                                                                                   
Rome, 19294. Alonso-Schökel stelt in Dove va, p. 450, n. 1, dat de eerste editie ervan in 1906 verscheen. Dit is 
echter niet correct, het was 1903.  
448 Alonso-Schökel verwijst naar Divino afflante Spiritu, p. 305: "Haec omnia, quae, non sine providentis Dei 
consilio, aetas haec nostra consecuta est, Sacrarum Litterarum interpretes quoddammodo invitant atque 
admonent, ut ad Divina Eloquia penitius perscrutanda, illustranda clarius, lucidiusque proponenda, tanta hac luce 
data alacriter utantur." 
449 Voor een goede definitie en omschrijving van genrekritiek zie PRIOR, The Historical Critical Method, pp. 33-
36. 
450 BILLOT, De inspiratione, p. 154 (Alonso-Schökel geeft zijn Italiaanse vertaling van Billot. Wij verwijzen hier 
naar het origineel): "Nam quae illi dicunt genera litteraturae, verius diceres genera vanitatis, in quibus vel nulla 
excusatio est, vel si est, ignorantia excusat errorem, et temeritas ignorantiam." 
451 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 451. 
452 Leopold Fonck (1865-1930), Duits jezuïet, die professor in de exegese was aan de universiteit van Innsbruck, 
en later aan de Gregoriana. In 1909 vertrouwde Pius X hem de oprichting van het Biblicum toe en werd hij 
consultor van de Pauselijke Bijbelcommissie. Het artikel van Alonso-Schökel verwijst hoofdzakelijk naar L. 
FONCK, Der Kampf um die Wahrheit der H. Schrift seit 25 Jahren, Innsbruck, 1905. Voor biografische info over 
Fonck, zie F.W. BAUTZ, Leopold Fonck, in ID., Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. II, 1990, 
Spalten: Traugott Bautz, cols. 68-69. 
453 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 452, parafraseert Fonck als volgt: "C'è infatti una terza maniera di fare la 
storia – quella in cui una perfetta concordanza con i fatti, sia in generale, sia nei particolari, è presentata con un 
metodo imperfetto.  È questo il caso della storia biblica: in essa c'è perciò storicità totale, estendentesi fino alle 
più minute particolarità, secondo l'insegnamento dei padri della Chiesa. Del resto, conclude il Fonck; la libertà 
narrativa dell'agiografo, sarebbe inconciliabile con l'ispirazione." 
454 Hoewel het hier niet wordt geëxpliciteerd, kan het verhelderend zijn te weten dat Alonso-Schökel de 
onfeilbaarheids- en inspiratiedoctrine opvat vanuit een incarnatorisch perspectief, wat hij pas ten gronde uitwerkt 
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tegenover gesplaatst, ditmaal uit Humani generis455. Daarna pareert hij Foncks' afwijzing van 

comparatieve onderzoeksmethodes in de exegese opnieuw met een citaat uit Divino afflante 

Spiritu456. Dezelfde methode – het parafraseren van de gedachtengang van een exegeet om die 

vervolgens te confronteren met een citaat van Pius XII – gebruikt onze auteur in zijn volgende 

paragraaf over het gezag van de kerkvaders waar het op bijbelinterpretatie aankomt457. 

 Na dit alles concludeert de Biblicumprofessor dat er de facto een 'cambiamento 

nell'esegesi dopo il 1943' plaatsvond en dat Divino afflante Spiritu terecht de 

methodologische en theologische opinies en onderzoeksresultaten van bepaalde exegeten had 

geanoniseerd458, ook al blijft de encycliek ook – vooral in haar eerste paragraaf – aansluiten 

bij het verleden459. Besluit: de continuïteit met het verleden in Divino afflante is tweevoudig. 

Niet alleen ligt zij in de voortzetting van wat het leergezag uitvaardigde, er is eveneens 

continuïteit met een zogenaamde 'brede school' in de contemporaine exegese460. Alonso-

Schökel vertrouwt erop hiermee zijn titelvraag te hebben beantwoord en geeft tegelijk aan 

dat:  

 

"Coloro che erano stati assenti al movimento dell'esegesi, scoprirono la novità, con stupore o con 

sospetto; quelli invece che lo avevano seguito con attenzione, si compiacquero del cambiamento e lo 

fecero proprio"461. 

                                                                                                                                                   
in het latere L. ALONSO-SCHÖKEL, La parole inspirée. L'Écriture sainte à la lumière du langage et de la 
littérature. Traduit de l'espagnol par H. de Blignières et P. Hardy (Lectio divina, 64), Parijs, 1971, pp. 41-81. Zie 
vnl. pp. 45-46 waar hij Divino afflante Spiritu becommentarieert: "Avant tout, on voit clairement la double 
nature de la parole inspirée: divine et humaine. Contre cette doctrine fondamentale peuvent se dresser également 
des hérésies ou des erreurs analogues aux erreurs christologiques, une espèce de gnosticisme ou de 
monophysisme qui nie, néglige ou affaiblit la nature humaine de cette parole, et une espèce de nestorianisme qui 
minimise son caractère divin. En conséquence, il nous faudra toujours revenir à la doctrine de l'Incarnation pour 
y chercher la lumière sur des questions particulières de l'inspiration." 
455 PIUS XII, Humani generis, pp. 576-577: "undecim priora capita Geneseos, quamvis cum historicae 
compositionis rationibus proprie non conveniant, quibus eximii rerum gestarum scriptores graeci et latini, vel 
nostrae aetatis periti usi fuerint, nihilominus quodam vero sensu, exegetis amplius investigando ac determinando, 
ad genus historiae pertinere." 
456 Hij parafraseert Divino afflante Spiritu, pp. 313-314: "Nostra siquidem aetas, ut novas aggerit quaestiones 
novasque difficultates, ita favente Deo, nova etiam praebet exegeseos subsidia et adiumenta." 
457 Zie ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, pp. 452-453. 
458 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 454: "il cambiamento non s'è prodotto come un terremoto imprevedibile: Pio 
XII raccoglieva nell'enciclica Divino afflante Spiritu, ed in certo modo canonizzava, i molti resultati dello studio 
privato degli esegeti." Het is duidelijk dat hier mee gedoeld wordt op mensen als M.J. Lagrange. 
459 Men dient in het achterhoofd te houden dat Divino afflante Spiritu werd geschreven naar aanleiding van de 
50ste verjaardag van Providentissimus Deus. Zie Divino afflante Spiritu, p. 298: "Quandoquidem vero 
quinquagesimum exeuntem annum addecet, cum Encyclicae hae Litterae, quae princeps studiorum biblicorum 
habentur lex, editae sunt …" 
460 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, pp. 454-455: "Bisogna però osservare […] che, tra l'enciclica Pio XII e gli anni 
precedenti, c'è continuità proprio nel "nuovo" che enuncia l'enciclica" [...]"Nonostante […], una scelta di passi 
degli autori della scuola "larga" non solo farebbe da contrapeso a quelli della scuola "stretta", ma mostrerebbe 
una vera continuità tra quegli esegeti e le norme proposte da Pio XII." 
461 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 455. 
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 De vraag is: Waar gaat de exegese naartoe, wat valt er te verwachten? Volgens de 

Spaanse jezuïet was Pius XII er zich immer goed van bewust dat hij met Divino afflante een 

deur opende naar nieuwe mogelijkheden, en de exegetische vrijheid ondersteunde. Hoe gaan 

de exegeten nu om met deze vrijheid462? Vanuit deze vraagstelling worstelt Alonso-Schökel 

enigszins met Humani generis463, waarvan hij – net als Coppens en Cerfaux voorheen – 

vooral erkent dat het geschreven werd om ontsporingen aan te klagen, doch niet aanneemt dat 

Pius XII een doctrinele Rückschritt voorstond. Hij spreekt dan ook slechts zijdelings over de 

daarin voorkomende veroordelingen, en schrijft dat deze toch enkel te doen hebben met 

'theologische' kwesties eerder dan exegetische. Onder de theologische issues telt de auteur het 

ons bekende drieluik van goddelijke auteurschap, inspiratie en onfeilbaarheid, maar eveneens 

de verhouding tussen magisterium en Schrift464. Wel heeft hij de nodige aandacht voor de 

passus die Humani generis aan de historiciteitscrisis wijdt (in feite een verwijzing naar de 

brief aan kardinaal Suhard uit 1948465), waarbij hij wijst op de woordkeuze van de encycliek, 

waarin sprake is van limites et cautelas466. Teneinde dit uit te leggen voert Alonso-Schökel de 

termen terug tot Divino afflante Spiritu467. Daarin is het duidelijk dat de 'limieten' duiden op 

de eis tot respect voor de geloofsanalogie,  en de 'waarschuwingen' op de vraag om eerbied 

voor de normen van prudent wetenschappelijk onderzoek468. Zo bekeken komt de 

historiciteitscrisis neer op het volgende: er zijn exegeten die de historische waarde van de 

Schriften beoordelen zonder de noodzakelijke wetenschappelijke gestrengheid en respect voor 
                                                
462 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 456: "Ma – ed è qui il nodo del problema – gli esegeti cattolici non hanno 
demeritato la fiducia in essi posta da Pio XII? Non hanno deviato dal cammino loro segnato?" 
463 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 456: "Poiché è un fatto che l'enciclica Humani generis del 1950 lamenta 
esplicitamente alcune deviazioni." 
464 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p.456-457: "Di queste questioni si può dire che il modo concreto dell'ispirazione 
e dell'inerranza sono problemi di cui deve occuparsi la teologia dommatica." 
465 De Pauselijke bijbelcommissie schreef op 16 januari 1948 een brief aan de Franse kardinaal E.C. Suhard 
(1874-1949). Deze brief (COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES, Lettre au card. Suhard, 
archevêque de Paris, au sujet des sources du Pentateuque et de l'historicité des onze premiers chapîtres de la 
Genèse, in AAS 40 (1948) 45-48) werd globaal erkend als een pleidooi voor exegetische en interpretatieve 
vrijheid, en vormt een overgangsfase in de geschiedenis en de typologie van de PBC-documenten. Het was 
immers de laatste keer dat de commissie een dergelijke brief zou uitvaardigen. Zie D. BECHARD – J.A. FITZMYER 
(ed.), The Scripture Documents. pp. 318-329, vnl. p. 326, en K. STOCK, I cento anni della Pontificia 
Commissione Biblica, in ID. et al., Atti della giornata celebrativa per il 100° anniversario di Fondazione della 
Pontificia Commissione Biblica (Collana documenti Vaticani), Rome, 2003, pp. 7-21, vnl. pp. 14-15. 
466 Humani Generis, p. 576: "Quemadmodum autem in biologicis et anthropologicis disciplinis, ita etiam in 
historicis sunt qui limites et cautelas ab Ecclesia statutas audacter transgrediantur." 
467 Divino Afflante Spiritu, pp. 319-320. 
468 ALONSO-SCHÖKEL, Dove va, p. 457: "Limiti sono, a volerli riassumere in una formula, l''analogia della fede', 
poiché non sembra che ci siano stati errori circa le dichiarazioni esplicite del magistero ecclesiastico. Cautele 
saranno le norme di prudenza che applicate agli investigatori, possono ridursi alla 'solidità ed onestà scientifica'." 
Deze referentie aan de geloofsanalogie impliceert niet noodzakelijk dat de exegese een 'theologische' activiteit is. 
Zij wil vooral de continuïteit onderlijnen tussen de resultaten van een zuiver wetenschappelijk-kritische studie en 
van een 'religieuze' lezing van de Schrift." 
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de geloofstraditie. Kortweg, Humani generis zet het patroon van Pius XII's eerste 

bijbelencycliek voort. Om tenslotte de continuïteit nog te onderlijnen haalt de Spaanse jezuïet 

Pacelli's brief aan kardinaal Van Roey aan waarin nogmaals de exegetische vrijheid werd 

onderlijnd469. Ten besluite lezen we dus: a) dat het werk van de exegeet zich moet ontplooien 

in loyauteit aan de katholieke geloofstraditie én aan de principes van wetenschappelijk werk; 

b) dat deze principes niet alleen in het wetenschappelijke werk dienen te worden 

gerespecteerd, maar eveneens in de vulgarisering van exegetische resultaten. 

 

 Luis Alonso-Schökel's artikel lokte onmiddelijk de scherpe reactie uit van Antonino 

Romeo470, reactie die nog in het decembervolume van Divinitas werd opgenomen en ook als 

brochure verspreid werd471. Over meer dan 70 pagina's bediscussieert de Lateraanse professor 

het hierboven besproken artikel472, te beginnen met een analyse van de titel. 

 Na een beklag dat La Civiltà Cattolica473 een dergelijke tekst opneemt begint ook hij 

meteen naar Divino afflante Spiritu en Humani generis te refereren, maar anders dan zijn 

opponent stelt Romeo dat na deze laatste encycliek er een zekere heropleving van de 

modernismecrisis plaats vond474. De schuld daarvoor ligt bij conformistische en 

                                                
469 Allocution de Son Éminence ..., in COPPENS – DESCAMPS – MASSAUX (ed.), Sacra Pagina, Vol. I, p. 15: 
"Depuis le début de Notre Pontificat, en effet, Nous avons eu à coeur de favoriser le dévéloppement des études 
scripturaires, et voici bientôt quinze ans, Nous aimions, par Notre Encyclique 'Divino afflante Spiritu', "stimuler 
de plus en plus dans leurs travaux tous les fils de l'Église qui s'adonnent à ces études" et les encourager à 
"poursuivre avec tout leur zèle, tous leurs soins et une énergie toujours nouvelle l'oeuvre heureusement 
entreprise". Par la suite, vous ne l'ignorez pas, Nous n'avons cessé de prodiguer aux exégètes et aux professeurs 
d'Écriture sainte les marques de notre sollicitude. 
 Aussi sommes-Nous heureux d'adresser Nos voeux paternels aux maîtres catholiques qui vont se réunir 
prochainement à Bruxelles pour mettre en commun les richesses de leur savoir et promouvoir les progrès de 
toutes les sciences requises à une meilleure intelligence du texte sacré. Dociles à l'Église, gardienne et interprète 
des Saintes Écritures, et forts de Notre estime pour leur tâche parfois austère mais si importante, qu'ils 
poursuivent avec confiance leurs recherches: par là "ils contribuent grandement au salut des âmes, au progrès de 
la cause catholique, à l'honneur et à la gloire de Dieu, et ils accomplissent une oeuvre intimement liée aux 
devoirs de l'apostolat." 
470 Antonino Romeo (1902-1978), na studies aan het Biblicum is hij van 1927 tot 1934 professor exegese aan het 
seminarie van Catanzaro. Vanaf 1938 werkt hij als aiutante di studio voor de Congregatie voor Seminaries en 
Universiteiten en als professor exegese aan het Lateranum. 
471 A. ROMEO, L'enciclica 'Divino Afflante Spiritu' e le 'opiniones novae', in Divinitas 4 (1960) 387-456. Het 
boekje werd gepubliceerd onder dezelfde titel door de Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense. 
472 See E. FOUILLOUX, The Antepreparatory Phase ..., pp. 55-166,. 137: "The Lateranum appointed itself the 
watchdog of Catholicism, as was shown by the attack on the Biblical Institute. Moreover, it provided itself with 
the weapons for this attack: its journal Divinitas was also the vehicle for the Pontifical Academy of Theology, an 
organization that served as a rallying point for zelanti of every kind". 
473 ROMEO, L'Enciclica, p. 387: "… della istruttiva rivista La Civiltà Cattolica, tanto caro ai cattolici italiani per i 
suoi 110 anni di memorande lotte contro le triste realtà e le false dottrine …" 
474 ROMEO, L'Enciclica, p. 388: "La questione biblica è stata riaperta tra i cattolici, in quest'alma Roma (ma non 
da Romani), in modo deciso e pugnace, proprio poco dopo la promulgazione dell'Enciclica Humani generis che 
mette severamente al bando i fautori di "novità", e di "irenismo", quei cattolici cioè che, accesamente 
"concordisti" e "conformisti", vogliono in tutto uniformarsi al mondo di oggi, pomposamente gloriandosi 
dell'"era nuova", l'era cioè caratterizzata dalle distruzioni o minace di distruzioni atomiche." 
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concordistische tendensen die het denken van de Kerk aanpassen aan de wereld van vandaag, 

daarbij een gebrek aan respect vertonen voor het verleden in combinatie met een onkritisch 

enthousiasme voor de toekomst. Dergelijke houding is filosofisch absurd, volgens Romeo, 

gezien de mensheid altijd al bouwde op tradities uit het verleden. Het hedendaagse 

progressisme lijkt hem echter de Traditie te beperken tot een kern van waarheid, omzwachteld 

door een breed complex aan perifere – en voorbijgaande – elementen zonder waarde voor de 

moderne mens. Bij dit soort aantijgingen denkt men spontaan aan Bultmann's pogingen om de 

mythische ballast weg te zuiveren. Veel van deze periferie kan dus overboord worden 

gegooid, een houding waarmee de progressieven zichzelf als antitraditionalisten 

blootgeven475. Ze zitten op een continuüm tussen traditie en transformatie, maar dreigen de 

eerste pool ervan te ontkennen. Bovendien begeven zij zichzelf – ook al ontkennen zij dit – op 

dogmatisch terrein476. Alleen al wegens haar studieobject immers raakt de bijbelexegese de 

kern van de christelijke religie, namelijk de geopenbaarde waarheden die in de Schrift vervat 

liggen. Gegeven de complexiteit van het probleem acht Romeo de Biblicumprofessor dan ook 

ronduit ongekwalificeerd477. 

Het zou ons te ver leiden elk detail van Romeo's bemerkingen aan bod te laten komen. Een 

overzicht van de cruciale kritieken en opmerkingen kan volstaan. Allereerst is er de idee van 

een 'traject' van de exegese sinds 1943. Deze gedachte is op zich al verwerpelijk. Romeo wijst 

elke poging om vroegere exegeten als Billot, Murillo en Fonck te 'mis'bruiken teneinde aan te 

tonen hoe er vanaf 1943 een vernieuwing plaatsvindt bij voorbaat af478. 

 Billot bijvoorbeeld wordt volgens Romeo onvolledig geciteerd, en dus fout.  Het citaat 

in kwestie werd gehaald uit een context waarin Billot apostasiërende oriëntalisten wou 

                                                
475 ROMEO, L'Enciclica, p. 389: "Il progressismo moderno si svolge al passato con uno spirito di critica 
corrodente, considera la tradizione dottrinale come un nucleo di verità e di principi buono per altri tempi … Il 
progressismo moderno è antitradizionalista." 
476 ROMEO, L'Enciclica, pp. 390-391: "... [het progressisme] si inserisce, in primo luogo, nel campo dommatico, 
con la rimanipolazione della verità rivelata in termine di pensiero moderno, vuotandola, come fece il 
modernismo, del suo contenuto trascedente […] Siamo qui alle fondamenta stesse del Cristianesimo, poichè 
l'esegesi dei Libri sacri non è un mero esercizio di grammatica o di erudizione." 
477 ROMEO, L'Enciclica, pp. 392-394: "Chi è l'autore? Evidentemente, per rispondere al complesso e formidabile 
quesito, occoreva una personalità altamente qualificata, di autorità universalmente ammessa, di esperienza 
prolungata e vastissima. […] Da tutto un complesso di indizi, il P. Alonso è da supporsi giovane, sia perchè le 
sue pubblicazioni sono di data recente, sia perchè sembra non essersi ancora affermato nel campo esegetico. […] 
La mentalità del P. Alonso è coerente con l'attegiamento polemico contro la Tradizione e contro i 'conservatori'". 
478 ROMEO, L'Enciclica, p. 396: "Volendo dimostrare che tra il 1943 e il 1958 è avvenuto "uno strano 
cambiamento di direzione" nell'esegesi cattolica, il P. Alonso se vede costretto ad affermare che prima del 1940 
gli esegeti cattolici, a cominciare dai più celebri professori del Pont. Istituto Biblico, non avevano idea del 
metodo scientifico; che dal 1943 la scienza esegetica cattolica finalmente è nata, è cresciuta, si è sviluppata 
portentosamente, tutto nel breve giro di 15 anni." 
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terechtwijzen479 terwijl de Franse jezuïet nooit de positieve bijdrage van positieve 

wetenschappen zou hebben in twijfel getrokken. Het combineren van uit hun context gerukte 

citaten met passages uit Pius XII's geschriften is een vorm van onaanvaardbare manipulatie480 

en slechte exegese. 

 Hetzelfde is het geval met Foncks visie op inspiratie en auteurschap481. Fonck had 

nooit de intentie de 'vrijheid' van de auteur te betwijfelen482. Het concept van 'narratieve 

vrijheid' dat Alonso-Schökel in de discussie betrekt is een anomalie. Het staat gelijk aan de 

vrijheid tot geschiedvervalsing. Ook hier spruit de tegenstelling met Pius XII voort uit de 

verbeelding van de Biblicumprofessor. Romeo beschuldigt deze ervan ten allen prijze een 

discontinuïteit vast te willen stellen om een concordantie tussen de eigen theoriën en de 

geschriften van Pius XII te bewijzen. Hij misbruikt daarbij zowel Pius XII als de exegeten die 

hij aanhaalt483, zolang hij maar de eigen vernieuwende opinies kan legitimeren. De Lateraanse 

professor besluit dan ook dat geen enkele vernieuwing of verandering voorkwam in 1943. 

Divino afflante Spiritu en Humani generis hebben nooit een 'brede school' gecanoniseerd484, 

maar bleven trouw aan de Traditie. In geen opzicht kan er sprake zijn van discontinuïteit485. 

                                                
479 ROMEO, L'Enciclica, p. 397: "Il P. Alonso sembra non aver compreso il testo del grande teologo che cita. L. 
Billot pensava ad Orientalisti che avevano apostatato o ammesso qualche errore." 
480 ROMEO, L'Enciclica, p. 397: "Rincresce il dovere constatare che il P. Alonso manca a tal punto di buon gusto 
da non comprendere che dinanzi a uomini della statura di L. Billot, L. Fonck, L. Murillo, egli dovrebbe senz'altro 
inchinarsi riverente. Ma, forse egli non ha tempo di pensarci, tutto preso com'è dai tempi nuovi. Con testi 
maneggiati come egli fa, il P. Alonso potrà dimostrare qualunque cosa. Questo suo metodo esegetico, che ha 
come unica direttiva una tesi da dimostrare per 'fas' o per 'nefas', dimostra che siamo molto lontani dalla scienza 
genuina, la quale è privilegio di ben pochi, anche dopo il 1940." 
481 ROMEO, L'Enciclica, p. 401: "Per opporlo [Fonck] all'Enc. Humani generis, […] il recente articolo cita un 
solo passo della Humani generis (sempre e solo lo stesso passo!), e lo cita incompleto, attribuendo invece al P. 
Fonck affermazioni false o inesatte." 
482 ROMEO, L'Enciclica, p. 401: "Il P. Fonck non ha mai menomamente posto in questione la libertà 
dell'agiografo, sia esso narratore, sia esso profeta o poeta." 
483 ROMEO, L'Enciclica, p. 425: "O egli [Alonso Schökel] ignora i fatti, ed allora è un incompetente che non 
dovrebbe arrischiarsi a scrivere per il pubblico su questioni toccate da un alto Documento Pontificio, giudicando 
e smentendo affermazioni del Papa, del grande Pio XII che esalta sperticamente quanto gli attribuisce la … 
liberazione dell'esegesi cattolica. O egli conosce i fatti, ed allora bisogna che ci si preoccupi di impedire la 
denigrazione o l'"escamotage" sistematico delle due grande Encicliche del grande Pio XII." 
484 ROMEO, L'Enciclica, pp. 406-407: "I falsi dilemmi 'stretto' o 'largo', 'esagerato' o 'moderato', non sono di 
ordine intellettuale, bensì di ordine volitivo e morale." 
485 ROMEO, L'Enciclica, p. 405: "Egli vuole, come afferma esplicitamente, mostrare concretamente il 
cambiamento intervenuto nell'esegesi dopo il 1943. Ma quanto vien detto dopo non mostra affatto, nè 
"concretamente", nè "astrattamente", il cambiamento."; Ibid., p. 409: "Oggi, alla distanza di 17 anni, dopo che il 
grande Pio XII è morto, il P. Alonso ci dà la notizia di un cambiamento, di un mutamento, di un novità, 
introdotto dalla Divino afflante Spiritu, tale da aprire una nuova ed ampia via […] Quali novità?" 
 HARRISON, The Teaching of Pope Paul VI, p. 52 schrijft: "less than a decade earlier, an editorial in La 
Civiltà Cattolica by a professor of the Biblical Institute, Luis Alonso-Schökel, had sparked a vehement protest 
from another scripture scholar, Antonino Romeo, in Divinitas, the review of the Pontifical Lateran University, 
mainly because Alonso Schökel had claimed that Pius XII was very conscious of opening a new and wide door 
through which many novelties would be entering the precincts of Catholic exegesis – novelties that would have 
surprised excessively conservative minds." 
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Wat Alonso-Schökel's worsteling met Humani generis betreft merkt Romeo op dat alle 

pauselijke documenten de exegeten beschouwen als theologen, en zij dus eveneens te maken 

hebben met de aangekaarte doctrinele kwesties. Bijbelexegese is 'fides quaerens intellectum', 

een wetenschap die een geloofsact vooronderstelt486. Tenslotte wat Pius XII's brief uit 1958 

betreft: deze is vanzelfsprekend in overeenstemming is met de eerdere geschriften van deze 

paus487. Romeo viel niet alleen de Spaanse Biblicumprofessor aan, maar vrijwel de gehele 

toenmalige bezetting van het Instituut, dat in zijn optiek was afgeweken van de Traditie. 

Sommige professoren werden anoniem vermeld, anderen openlijk aangepakt488, en het 

Biblicum als geheel489 werd ervan beschuldigd een dubbele waarheid te propageren. Een 

spirituele, theologische exegese, goed voor lagere clerici en ongeschoolden, en aan de andere 

kant een kritisch-wetenschappelijke, die met de theologie nog nauwelijks uitstaans heeft.  

Dit artikel sloeg in als een bom. Aanvankelijk alleen te Rome, nadien ook in 

internationale exegetenmiddens aangezien Romeo ook daar namen noemde490, en vormde de 

aanzet tot heftige informele discussies, waarbij alle argumenten uit de modernismecrisis 

                                                
486 ROMEO, L'Enciclica, p. 424: "Tutti i Documenti Pontifici, e in prima linea la Divino afflante Spiritu, 
insegnano che l'esegeta cattolico, sopratutto se è sacerdote, non è un mero filologo, ma è anche un teologo."; en 
pp. 432-433: "È assai significativo il fatto che il P. Alonso non è riuscito a trovare nella Humani generis alcune 
direttiva dottrinale. […] Vi trova soltanto ciò che non vi è. Secondo lui, le uniche direttive della Humani generis 
sono "solidità e onestà scientifica". […] Preme molto al P. Alonso di ridurre tutte le gravissime deviazioni ed 
errori dottrinali condannati dalla Humani generis a semplici imprudenze di malaccorti volgarizzatori."  
Romeo ondersteunt hier zijn houding met citaten uit de commentaar van kardinaal Bea op de encycliek in La 
Civiltà Cattolica 94 (1943) 220-224. 
487 ROMEO, L'Enciclica, p. 411: "Questo documento, presentato con molta enfasi dal P. Alonso nella prima e 
nell'ultima pagina del suo articolo, come termine della "traiettoria" di cui ci intrattiene, non contiene 
assolutamente nulla che possa menomamente confermare o puntellare la sua tesi. […] Non vi è nulla, in questo 
breve messaggio, che non sia stato detto da Leone XIII, da S. Pio X, da Benedetto XV, da Pio XI. La santa 
anima di Pio XII non avrebbe mai potuto immaginare che queste sue alte parole pastorali sarebbero state 
utilizzate per farlo figurare tra quei "novatori" e "irenisti" che aveva con inflessibile rigore condannati 
nell'Enciclica Humani generis." 
488 ROMEO, L'Enciclica, p. 410: "È notevole l'insistenza con cui il P. Zerwick attribuisca le sue opinioni, - 
principalmente le più opposte alla Tradizione e al Magistero, – allo Spirito Santo." 
Al op 4 december 1960 lezen we bijvoorbeeld in CUA: D.Fenton: "Bill Cummings has just called. He is coming 
over and we are going out. He has some real news. It seems that one of the Profs at the Biblical Institute came in 
the other day and told the class that he had been accused of teaching heresy." 
489 Zie in deze de opmerkingen van de Lubac, die in deze periode verbleef aan het Biblicum en de gebeurtenissen 
van vlakbij volgde. D.de Lubac, 11 februari 1961: "le cardinal Ruffini aurait lu en manuscrit et approuvé l'article 
de Mgr Romeo paru dans Divinitas, dirigé expressément contre le Père Alonso-Schökel et l'ensemble de l'Institut 
biblique actuel, et visant également le cardinal Bea et l'encyclique Divino afflante de Pie XII. Mgr Piolanti, 
recteur du Latran, soutient publiquement Romeo ; l'un et l'autre, opposés à cette encyclique, ont depuis lors 
essayé à plusieurs reprises d'obtenir une condamnation des biblistes qui en ont fait leur charte : offensive contre 
M. Gelin (Lyon), — affaire de l'Introduction à la Bible — critique de la collection biblique italienne patronnée 
par le P. St. Lyonnet, — attaque dans Divinitas contra la doctrine du P. Lyonnet sur le péché originel, etc. — Par 
son ampleur et sa violence, le nouvel article de Romeo montre que la discussion sera portée au concile. Il faut 
tenir compte aussi de l'ambition et de la jalousie du Latran qui, devenu Université pontificale, voudrait avoir son 
Institut biblique ; de plus, le milieu Parente-Piolanti-Romeo continue la tradition 'intégriste' de Benigni, Canali, 
etc., tendance qui trouve encore à Rome plus d'un sympathisant." De vermelding van Benigni (de oprichter van 
het antimodernistische réseau 'la Sapinière') en Canali blijkt hoezeer de modernismecrisis nog leeft in dit alles. 
490 A. Gelin, Teilhard de Chardin, C. Spicq, D. Stanley, J. Levie. 
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nogmaals de revue mochten passeren. Ook in verschillende periodieken verschijnen 

reacties491. Vooral de bovengenoemde Levie werd bekritiseerd wegens de invloed van zijn La 

Bible, parole humaine et message de Dieu op de jonge Alonso-Schökel. Men herinnert zich 

nog dat in ons eerste hoofdstuk werd gezegd hoe dit boek een overzicht van de 

exegesegeschiedenis gaf, waarin Divino afflante eveneens als Wendepunkt fungeerde. Levie 

was dan wel de enige Belg die rechtstreeks in de vuurlinie kwam te liggen, onrechtstreeks lag 

ook die Leuvense exegeet onder vuur die de historisch-kritische exegese het meest radicaal 

toepaste, Albert Descamps. Immers, de redevoering van Zerwick te Padua was grotendeels 

geïnspireerd op één van Descamps' meest recente publicaties492. 

 

 

3. Het Biblicum pareert 

 

Het Biblicum reageerde snel, middels een brief van rector Ernst Vogt493 aan de rector van het 

Lateranum, op 2 februari 1961494. Vogt toont zich verbaast dat Piolanti dergelijke insinuaties 

toeliet van zijn professoren en wijst erop dat deze controverse schade kan toebrengen aan de 

inspanningen die Johannes XXIII levert om tegemoetkoming aan de andere christelijke 

denominaties te bevorderen. Tenslotte eist hij excuses, en stelt hij aan Piolanti het volgende 

voor: 

 

"Domando perciò a V.S. Rev.ma di rispondermi sollecitamente se Ella sè pronto a pubblicare una 

nostra replica nel prossimo numero di Divinitas, con gli stessi caratteri e nello stesso luogo concesso al 

summenzionato articolo di Mons. Romeo"495.  

 

                                                
491 Zie de bespreking van Romeo, L'enciclica, in Herder Korrespondenz, 15/6, maart 1961, p. 287; J.M. 
LEBLOND, L'église et l'histoire, in Études 309 (1961) 85-88; s.n., The close of a Controversy, in CBQ 23 (1961) 
269; E. GALBIATI, Un dissido tra gli esegeti? A proposito di una recente polemica, in Scuola cattolica 89 (1961) 
50-53; G. MIEGGE, A proposito di una polemica recente, in Protestantesimo 16 (1961) 105-107. 
492 A. DESCAMPS, La structure des récits évangéliques de la Résurrection, in Biblica 40 (1959) 726-741. 
493 Ernst Vogt (1903-1984), Zwitsers jezuïet, behaalt in 1939 het doctoraat in de exegese aan het Biblicum. 
Vervolgens doceert hij exegese aan het scholasticaat te São Leopoldo (Brazilië), en in 1949 volgt hij kardinaal 
Bea op als rector van het Biblicum, dit tot 1963. Meer biografische info in M. GILBERT, Ernst Vogt s.j. (1903-
1984). In Memoriam, in Biblica 65 (1984) 438-439. 
494 Brief van E. Vogt aan A. Piolanti, in CLG: F.Cerfaux, s.n. 
495 Vogt zinspeelt op al eerdere aanvallen van Spadafora. Vogt stelt in zijn schrijven: "… ma contro la massiccia 
diatriba di Mons. Romeo e contro la pubblicazione di essa in 'Divinitas' debbo protestare nel modo più energico. 
Aspetto decisamente che queste diffamazioni siano debitamente riparate, come vuole la legge divina." […] "non 
vedo la necessità di accettare tale richiesta, se si considera che la 'Civiltà Cattolica' è molto più diffusa di 
'Divinitas' e che la valutazione dell'articolo di Mons. Romeo può essere oggetto di discussione." 
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Daags daarop reageert Piolanti. Vriendelijk doch afwijzend stelt hij voor Alonso-Schökel's 

reactie in La Civiltà Cattolica te publiceren496. Dit zet kwaad bloed bij de Zwitserse jezuïet 

die vanuit zijn rectoraat op tweevoudige wijze reageert. Op 6 februari stelt hij een kort pro-

memoria op met een uitgebreide annex497. Vervolgens publiceert hij diezelfde maand een 

officiële reactie van het Biblicum in Verbum Domini498. 6 februari is geen onbelangrijke 

datum omdat Johannes XXIII op diezelfde dag telefonisch contact opnam zowel met de 

redactie van la Civiltà Cattolica als met Vogt om zijn afkeer van Romeo's handelwijze te 

betuigen499. In het pro-memoria zet Vogt vervolgens de gebeurtenissen nog even op een rijtje, 

waarbij hij niet verwijst naar de toespraak van Johannes XXIII in februari 1960, waarin het PIB 

lofprijzingen ontvangt om haar werk500. In de introductie tot het bredere esposto, stelt men de 

gehele redactieraad van Divinitas mee verantwoordelijk, waaronder namen als Balić, Romeo 

zelf, Ciappi, Lattanzi, en Tromp501. Dit document telt meerdere onderdelen waarin men 

volgende aantijgingen beargumenteert: 

 

1. Romeo vervormt de ideeën van zijn beschuldigden. 

2. Romeo valt feitelijk de grote meerderheid van de katholieke exegeten aan. 

3. Volgens Romeo respecteert het Biblicum de pauselijke normen niet en houdt het geen 

rekening met de Traditie. 

                                                
496 Zie CLG: F.Cerfaux, brief van Piolanti aan Vogt [kopie], 3 februari 1961: "… trattandosi di Mons. Romeo, 
biblista ben noto, licenziato al Pontificio Istituto Biblico, Officiale della S. Congregazione dei Seminari e delle 
università degli Studi e membro del Consiglio dell'Accademia Teologica, io non potevo rifiutare l'ospitalità al 
suo articolo in materia specifica." Het feit dat Romeo aiutante di studio was voor de Congregatie van de 
Seminaries en Studies speelde in de kwestie een niet geringe rol, aangezien a. Romeo zich duidelijk ondersteund 
wist door haar prefect, kardinaal Pizzardo, en b. er onder Pizzardo net in deze periode sprake was van pogingen 
om alle Romeinse onderwijsinstellingen samen te brengen onder een centrale instelling, geleid door de 
congregatie. Zie hierover A. STICKLER, Pontificia Universitas Romana, in Seminarium 14 (1962) 651-670. 
497 CLG: F.Cerfaux: Il Pontificio Istituto Biblico e un recente articolo di Mons. A. Romeo. Pro-Memoria; en 
Esposto particolareggiato della diffamazione contro il Pontificio Istituto Biblico, 6 febbraio 1961. 
498 D.Congar, T. I, p. 50: "L'institut biblique a demandé à Piolanti une rectification dans Divinitas. Sur le refus de 
Piolanti, l'Institut biblique a fait l'article collectif de réponse dans Verbum Domini." Voor het artikel zie: 
Pontificium Institutum Biblicum et recens libellus R.mi D.ni A. Romeo, in Verbum Domini 39 (1961) 3-17. 
499 Zie ASV: D.Tromp: "Die 6 Februarii 1961: feria II. Mane sueta consulta in S. Off. Post consultam hora 11½ 
audio Papam telephonice communicasse cum Rectore 'Civiltà Cattolica' et per eum cum rectore Instituti Biblici, 
Pontificem legisse articulum Prof. Romeo in 'Divinitas' et 'pur non entrando nel merito della cosa, avere letto 
cum dispiacere e disgusto l'articolo'." 
500 GIOVANNI XXIII, Allocuzione nel cinquantesimo del P. Istituto Biblico, in Oss. Rom., 19 febbraio 1960, p. 1. 
501 Romeo en Palazzini buiten beschouwing gelaten, waren allen lid of consultor van de voorbereidende 
Theologische Commissie. Lattanzi werd op 13 november 1960 tot consultor benoemd op persoonlijk verzoek 
van Ottaviani. Zie brief van Ottaviani aan Tardini, 9 november 1960, in ASV: Conc. Vat. II, 736, 59: "Per tale 
nomina, desidererei che si procedesse con qualche sollecitudine, perché Mons. Lattanzi, docente de 
Ecclesiologie, vorebbe incluso nella Sottocommissione che sta preparando la parte dottrinale riguardante la 
Chiesa; e i lavori di detta Sottocommissione sono già in corso." In een vertrouwelijke brief van 22 december 
1960 informeert Tromp Philips dat Lattanzi is toegevoegd aan de subcommissie De Ecclesia, en dat Piolanti eruit 
verdween, om zich bij de subcommissie De deposito te voegen, zie CSVII: F.Philips 0026. 
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4. Enkele punten in verband met de historiciteitswaarde van het Oude en het Nieuwe 

Testament. 

5. Het handhaven van een dubbele exegese. 

 

De aantijgingen aan het adres van Alonso-Schökel worden één voor één beantwoord, 

net als die aan het adres van anderen zoals Jean Levie. Reeds in het eerste punt neemt het 

Biblicum de verdediging op van de Leuvense jezuïet, waarbij men aantoont dat het net 

Romeo is die zaken eenzijdig voorstelt en uit hun context rukt502. Om maar één voorbeeld te 

noemen: Men hekelt de wijze waarop Romeo de descriptieve titel van Alonso-Schökels 

artikel (waarheen gaat de exegese) onderhands omzet in een normatieve (waar moet de 

exegese naartoe). Men wijst erop dat het colloquium van 1958 – met ongeveer 500 exegeten 

aanwezig – een niet mis te verstaan bewijs levert van de algemene acceptatie van de 

historisch-kritische exegese onder internationale katholieke theologen. Om aan te tonen dat 

dit allerminst een 'dubbele exegese' is en allerminst een 'dubbele waarheid' impliceert citeert 

men de toespraak die Mgr. Charue er hield503. 

 

Intussen was de zaak al een tijd aan het rollen, en begin januari informeert Lucien 

Cerfaux Charue dat ook diens naam is gevallen in de polemiek504. Cerfaux mengt zich niet 

openlijk in het debat wegens zijn persoonlijke positie. Die is tamelijk precair, om 

verschillende redenen: Cerfaux is terzelfdertijd oud-student van het Biblicum, vriend van 

Levie en Charue, gastdocent aan het Lateranum505, consultor van de Bijbelcommissie én lid 

van de voorbereidende theologische commissie voor het schema De fontibus. Tijdens 

diezelfde januarimaand bereiken de berichten ook het secretariaat van de voorbereidende 

Theologische Commissie, waar men er uiterst verveeld mee zat. Vooral Tromp trachtte in te 

                                                
502 Al deze punten komen in een lichtelijk gewijzigde volgorde aan bod in de officiële publicatie: Pontificium 
Institutum Biblicum et Recens Libellus …, zie bvb. p. 5: "I) P. J. Levie scripsit librum 'La Bible, parole humaine 
et message de Dieu'. Bipartitio argumenti est evidens et recurrit in corpore libri in duplici capitulo inscripto 
respective: L'Écriture S., Parole d'homme, Modalités humaines de l'oeuvre inspiré' et 'L'Écriture S., Parole de 
Dieu'. A. Romeo autem se referens ad titulum huius libri obicit cum sarcasmo: 'Parole humaine'. Finora la 
dicevamo 'Parola di Dio'; ma noi siame arretrati, ci insegna P. Levie". 
503 F.Cerfaux, Esposto particolareggiato, p. 4: "a questo punto Romeo, dopo aver detto gìa prima che 'le S. 
Scritture non possono costituire il monopolio di nessuno, all'infuori della sacra Gerarchia' impugna 
manifestamente le parole del Vescovo di Namur, poichè egli non può aver attribuito che a lui 'l'ammissione di 
due esegesi sostanzialmente diverse: una per i dotti o 'cercatori', e l'altra per la massa sempliciotta, una per la 
scienza e l'altra per la fede, una esoterica, l'altra esoterica". 
504 Brief van Cerfaux aan Charue, 3 januari 1961, in ADN: F.Charue, correspondance: "… Je viens de recevoir 
de Rome un tiré à part de la Civiltà Cattolica, du P. Schökel, de l'Institut biblique: Dove va l'esegesi cattolica. On 
cite deux extraits importants de votre discours de Bruxelles au Congrès biblique. …" 
505 Een brief van Piolanti aan Cerfaux uit deze periode bevestigt dat Cerfaux ook doorheen het verdere 
academiejaar kan blijven doceren te Rome. Zie brief van 18 februari 1961, in CLG: F.Cerfaux. 
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schatten in welke mate dit euvel de commissiewerkzaamheden en -prestige zou schaden … 

Immers, de secretaris en enkele andere commissieleden maakten deel uit van de redactieraad 

van 'Divinitas'506, maar leken volkomen uit de lucht te vallen en allerminst verheugd te zijn 

met het gebeurde, evenals Garofalo. De secretaris schrijft op 19 januari:  

 

"Vespere me visitavit Mons. Garofalo et locuti sumus de Constitutione De fontibus revelationis et de 

articulo a Mons. Romeo conscripto in 'Divinitas'. Dixit Mons. Garofalo articulum esse diffamatorium 

et iniustum. Insuper nocet valde Commissioni nostrae theologicae. In periodico enim Divinitas prima 

pagina notatur 'coetus a consilio'. Index membra huius coetus sunt PP. Balić, Ciappi, Tromp, omnes 

membra Commissionis theologicae. Tres isti non solum de hoc articulo non consulti fuerunt, sed ne 

sciebant quibus quidem eius existentiam! Res misera."507 
 

 Twee dagen later al staat de kwestie op het agenda van de wekelijkse besprekingen 

tussen Tromp en Ottaviani508, en op 22 januari – na de affaire ook nog eens met Dhanis 

doorgenomen te hebben – geeft hij zijn Zwitserse confrater toestemming te zeggen dat hijzelf 

én andere redactieleden van Romeo's acties niet op de hoogte waren509. Het feit dat Vogt 

daarna tóch de gehele redactieraad van Divinitas verantwoordelijk houdt is dan ook niet 

geheel gerechtvaardigd, maar keren we terug naar Cerfaux.  

 Ingevolge zijn complexe positie tracht de exegeet op diplomatieke wijze in te grijpen. 

Midden februari schrijft hij een brief aan kardinaal Van Roey waarin hij de Mechelse 

kardinaal op de hoogte brengt. Hij voegt daarbij een persoonlijk rapport van zeven pagina's 

                                                
506 Bovendien werden de namen van nogal wat leden (Piolanti, Maccarone, Balić, Ciappi, en ook Tromp) 
spontaan verbonden aan de Accademia Teologica Romana, doordat zij lezingen gaven op een door de academie 
van 13 tot 18 november georganiseerd congres, in de Lateraanse universiteit, onder de titel: Storia e attualità. 
Settimana di studio sui concili ecumenici. (Zie de brochure hiervan in CSVII: F.Philips, 0023). Niettemin is het 
vooral het trio Piolanti – Romeo – Spadafora dat de intransigente kern uitmaakt van het Lateranum, getuige 
bijvoorbeeld D.de Lubac, daags na het colloquium: "Mgr. Piolanti, recteur du Latran, a prononce hier, dans la 
grande salle de son Université, un discours véhément. C'était la séance terminale d'une semaine de conférences 
sur les Conciles. Il aurait déclaré que le Concile condamnera toutes les erreurs modernes, notamment celles dont 
il est question dans Humani Generis et tout spécialement la 'théologie nouvelle'." 
507 ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp. 
508 Zie ASV: Conc. Vat. II, 731, 20: "Colloq. cum Emo Card. Praes. 21 Jan 1961. 
1. Divinitas et artic. Romeo   Pi[olanti] Ro[meo] Bal[lič] Cia[ppi] Tr[omp] 
Tromps voorbereidende nota voor deze vergadering geeft voldoende aan dat hij het probleem van het 
lidmaatschap van enkele commissieleden in de redactieraad van Divinitas wou aankaarten. Dat Tromp hier 
werkelijk mee verveeld zat wordt nog maar eens onderstreept door een dagboeknotitie van diens vriend Schauf, 
D.Schauf, 1 februari 1961: "P. Tromp war sehr unwillig über den Artikel von Romeo in der Divinitas. Weder er, 
noch Balić, noch Ciappi stünden in einer Beziehung zu dem Artikel, obwohl die Nennung auf der Innenseite des 
Umschlags nahe legen müsste, dass alle den Artikel gesehen und gebilligt hätten. Der Artikel sei "schmützig", 
war das Urteil Tromps." 
509 D.Tromp, in ASV: Conc. Vat. II: "Die 22 Jan. 1961: dominica. Mane locutus cum P. Dhanis de articulo in 
Divinitas. Deinde adeo Rectorem Biblici ut exponerem meam positionem. Ei dedi veniam dicendi me et duos 
alios consultores periodici de articulo nullo modo consultos fuisse." 
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waarin hij de zaken op rij zet. Cerfaux stelt de kern van de zaak voor ("On ne revient pas 

cinquante ans en arrière. Il est désormais impossible de concevoir la Bible comme une livre tombé du 

ciel, sans collaboration humaine profonde") en zet Romeo's kritieken op een rijtje op een veel 

genuanceerder manier dan Vogt, waarbij hij ook kritiek op Zerwick niet schuwt510. Cerfaux 

wijst erop dat dit niet slechts een exegetisch dispuut is maar dat het de kern van de theologie 

raakt, met name de opname van het historisch-kritische denken binnen het theologisch 

discours. Tenslotte geeft hij aan dat de controverse gericht lijkt tegen de jezuïetenorde als 

geheel. De Leuvense emeritus stelt derhalve voor dat Van Roey Johannes XXIII tot een 

interventie verzoekt511. Wat de kardinaal meteen doet! Op 24 februari verzendt Van Roey zijn 

schrijven, waarin we het volgende lezen:  

 

"J'ai été mis au courant, par des prélats et des prêtres qui travaillent à Rome dans des Commissions 

préparatoires au Concile du Vatican, d'une polémique suscitée par un article de Monseigneur Romeo 

[…] Je suis frappé par les critiques portées contre l'Institut Biblique Pontifical. Celui-ci a toujours eu 

la confiance de l'Épiscopat belge, qui y a envoyé plusieurs jeunes prêtres belges, docteurs en théologie 

de l'Université catholique de Louvain et qui font honneur à cet Institut. Permettez-moi de dire que 

cette polémique entre deux Instituts Pontificaux nous semble malencontreuse et sans fondement 

sérieux. Il paraît souhaitable, pour l'honneur de la Curie romaine, qu'elle ne se poursuive pas."512 

 

 Op 12 maart volgt het antwoord vanuit Rome. Kardinaal Van Roey krijgt enigszins 

vaag te lezen krijgt dat de discussies inmiddels beëindigd zijn513. Een blik op de 

gebeurtenissen van begin maart in Rome verheldert dit wellicht. Om te beginnen dit: Cerfaux 

was op nog een andere manier betrokken partij in de controverse … Exact een week voordat 

hij zich tot Van Roey richtte, vond er in het Vaticaan een samenkomst plaats van de 

consultoren van de Pauselijke Bijbelcommissie waaronder Garofalo, Kerrigan én Cerfaux. 

                                                
510 CLG: F.Cerfaux, Rapport pour son Éminence. Cerfaux noemt als voornaamste aanstokers Mgr. Romeo, 
kardinaal Pizzardo, en Piolanti. Opvallend is een handgeschreven noot in de marge waar hij toevoegt: 'Garofalo 
non!'. Over Zerwick, p. 2: "J'avoue qu'il me déplaît qu'on traite de telles questions devant des prêtres italiens, très 
peu formés et peu capables de suivre des discussions de ce genre. En outre, dès le début, le P. Zerwick avait une 
phrase malheureuse: 'Il nostro scopo è di investigare, condotti dal testo sacro stesso, fin dove giunga la libertà 
che la tradizione e gli Evangelisti si prendono con la realtà storica dei fatti e dei dotti di Gesù." 
511 CLG: F.Cerfaux, Rapport pour son Éminence: enkele relevante passi: "Les PP. Jésuites se sont émus outre 
mesure, à mon avis, […] il paraît qu'on avait même songé un moment recourir aux Tribunaux pour exiger de la 
revue Divinitas un droit de reponse que refusait Mgr Piolanti. […]  
Je pense qu'un mot de Son Éminence au Saint Père aurait une influence bienfaisante. Son Éminence devrait dire 
que […] le spectacle d'une congrégation romaine accusant de déviation dans la foi un Institut où par ailleurs les 
futurs professeurs d'Écriture sont obligatoirement formés, est une chose vraiment inouïe et incompréhensible." 
512 AAM: F.Van Roey, Brief van Van Roey aan Johannes XXIII. 
513 AAM: F.Van Roey, Brief van Domenico Tardini aan kardinaal Van Roey, 12 maart 1961: "Je suis en mesure 
d'informer Votre Éminence que ces polémiques ont maintenant cessé et que les exces ont étés regrettés." 
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Het directe gevolg was dat PBC-secretaris Athanasius Miller514 in naam van deze groep op 8 

maart een brief stuurt aan rector Vogt, waarin de commissie haar onverminderde steun aan 

diens instituut onderschrijft515. In welke mate de oproep van Van Roey meespeelde in het 

voorbereiden van de ingreep van Johannes XXIII valt moeilijk te bepalen. Het resultaat is er 

niet minder opvallend om, en het geeft zeer goed weer in welke mate de hele polemiek 

verbonden was met de conciliaire voorbereidingen. De paus beslist immers om Vogt op eigen 

gezag toe te voegen aan de voorbereidende Theologische Commissie. Deze beslissing – die al 

genomen werd aan het einde van februari!516 – werd begin maart doorgevoerd, nog vóór de 

samenkomst van de Bijbelcommissie. Opvallend is dat Tromp niet op de hoogte was517. 

Wanneer hij zich dan geagiteerd tot Ottaviani wendt om een verklaring blijkt ook deze te zijn 

gepasseerd, en pas na navraag bij Felici ontdekt men dat de paus erachter zit518. Rond 7 maart 

besluiten Ottaviani en Tromp Vogt als consultor in de revelatiesubcommissie te benoemen519. 

                                                
514 Voor Cerfaux geen nobele onbekende, gezien zij ooit samen studeerden aan het Biblicum, zie PONTIFICIUM 
INSTITUTUM BIBLICUM, Elenco degli ex alunni, pp. 222 en 228. 
515 APBC: Brief van Athanasius Miller aan Ernst Vogt, 8 maart 1961: "Les consulteurs de la Commission 
Biblique Pontificale réunis en séance générale au Vatican le 5 mars 1961, sentent le devoir d'exprimer au Très 
Révérend Père Recteur de l'Institut Biblique Pontifical leur vif regret pour les accusations et les attaques lancées 
contre le sus-dit Institut et ses professeurs par Mgr. A. Romeo dans son écrit: L'enciclica Divino afflante Spiritu 
e le opiniones novae'. Ils profitent de l'occasion pour réaffirmer publiquement leur immuable attachement et leur 
solidarité avec l'Institut Biblique. Au nom de tous les Consulteurs réunis, le secrétaire, P. A. Miller." Cfr. 
KOMONCHAK, The Struggle for the Council..., p. 279: "Consultors to the PBC (including Cerfaux) compose a 
statement, sent to Vogt 3 days later, in which they deprecated Romeo's article and declared their solidarity." Het 
is opmerkelijk dat Komonchak hier enkel Cerfaux noemt, terwijl Kerrigan en Garofalo zich op deze wijze 
evenzeer afzetten tegen Romeo's aanvallen, een gegeven dat pleit tégen de invloed van het Lateranum op de 
subcommissie De fontibus. 
516 Zie de brief van D. Tardini aan P. Felici, waarin E. Vogt wordt aangeduid als consultor voor de Theologische 
Commissie, in ASV Conc. Vat. II, 371. 
517 ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp: Die 1. Mart. 1961. […] Vespere legi in l'Oss. Rom. nominatum esse membrum 
commissionis Arch. Quebecensem Roy (quod sciebam); nominati consultores Patres Philippus a Trinitate 
O.Carm.Disc.; Narc. Garcia Claretanum, et Ern. Voght s.j., rectorem Inst. Biblici (quod ignorabam)." 
518 ASV: D.Tromp: "Die 2 Martii 1961. Mane colloquium cum Emo Cardli Praeside qui non erat certior factus 
de nominatione trium consultorum. R.P. Leclercq adit Secr. Gener. et audit Patrem Vogt fuisse nominatum 
volente ipso Pontefice." Zie ook D.Schauf hierover, op 9 maart 1961: "Tromp hat von der Ernennung nichts 
gewusst, erfuhr sie durch den Osservatore und fuhr ins Offiz nicht gerade rosig aufgelegt, auch um den Kardinal 
Ottaviani zu sagen, dass das doch keine Methode habe. Ottaviani wollte sich bei Tromp beschweren, dass Tromp 
ihn über die Ernennung nicht informiert habe. Beiden wusste also nichts. Tromp hat dan bei Felici angefragt, wie 
die Adressen der Ernannten seien und so zu verstehen gegeben, dass man nicht nett gehandelt habe. Vogts 
Ernennung kommt vom Papst." 
519 ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp: "Die 7 Mart. 1961: fer. III. […] Vespere colloquium cum Rectore biblici de 
labore subcommissionis De fontibus, cuius est factus consultor." 
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2. DE CONSTITUTIO DE FONTIBUS REVELATIONIS: REDACTIE 

 

a. De Subcommissio De fontibus: eerste vergadering en gebeurtenissen in margine 

 

Al het bovenstaande geldt als achtergrond voor wat hieronder volgt. We hervatten ons relaas 

nu op de voorlaatste dag van oktober 1960520, een zondagavond. Op dat ogenblik komt de 

zopas gevormde subcommissie voor het eerst samen om de werkzaamheden te plannen. Deze 

werkzaamheden bestaan er in eerste instantie in om op basis van de 13 artikelen in het 

Schema compendiosum (Bijlage 1) bredere teksten te gaan uitwerken waarin de verschillende 

aan bod gekomen topics worden behandeld. 

 De periode tussen deze eerste vergadering en de voorstelling van een eerste 

Constitutio De fontibus op de tweede algemene zitting van de Theologische commissie 

halfweg februari, kenmerkt zich door twee aspecten die met elkaar verweven zijn. Vooreerst 

is er de redactie van een serie eerste teksten door verschillende leden, wat leidt tot een eerste 

voorstel tot constitutie eind januari 1961. En ten tweede is er de uitbreiding van het 

ledenaantal van de subcommissie. De vergadering van 30 oktober is echter nog in zeer 

beperkte kring, en dient vooral om het werk te verdelen. Zij start met de bespreking van twee 

voorstellen: a) in de eerste plaats het voorstel om secretaris Garofalo een overzicht te doen 

voorbereiden van de preconciliaire vota én van de bemerkingen van de eerste algemene 

vergadering; en b) dat men artikel 5c  – met als tekst "Sacra Scriptura et Sacra Traditio a solo 

Magisterio authentice explicantur" – uit het Schema compendiosum De Ecclesia zou opnemen en 

verder uitwerken. Dit laatste wijst men aan Van den Eynde toe521. 

 De commissie overloopt daarna artikel na artikel het schema compendiosum. Wat 

betreft de verwijzing naar Leo XIII (artikel 1 en 2) dient de opmerking van Dhanis 

meegenomen. Voor artikel 3 behandelt men de kwestie van de authenticiteit van de 

bijbelteksten, en men deelt de zaak op: Kerrigan bereidt daarbij een tekst voor over het Oude 

Testament, Cerfaux over het Nieuwe, zowel de evangelieën als de paulinische literatuur. Het 

feit dat net deze twee worden afgevaardigd is niet toevallig, aangezien deel van hun opdracht 

                                                
520 ASV: Conc. Vat. II, D.Tromp: "30 Octobr. 1960 Dominica. Non obstante die sacra, vespere hora 16.30 
convenit subcomm. De fontibus." 
521 Ons relaas is gebaseerd op een handgeschreven verslagnota van secretaris Garofalo in ISR: F.Garofalo 011:  
"1) completa rilievo dei Vota (Garofalo) 

" "   delle osservazioni – della sedula Ia – dei membri e (consultori?) 
2) De Traditione cui il P. van den Eynde 
N.b. assumare ex Sch. I. n.5 c 
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was het archief van de Pauselijke Bijbelcommissie te bestuderen als bron. Bij artikelen 4 en 5, 

betreffende de literaire genres in de bijbel, denkt men aan Giorgio Castellino die zich dient te 

baseren op de geschriften van Pius XII. Idem dito voor punt 6. De artikelen 7 en 8, over de 

historiciteitskwestie worden eveneens uitgewerkt door Cerfaux, waarbij men de suggesties die 

deze reeds inleverde meeneemt, en het votum van het Biblicum mee opneemt als bron. 

Garofalo zou zich toeleggen op de lezing en plaats van de Schrift binnen de Kerk, terwijl voor 

de passages over het gevaar van rationalisme en protestantisme geen concrete namen werden 

vastgelegd. Opvallend hier is wel: het uitwerken van de passage over het gezag van de 

Vulgaatvertaling wordt door Garofalo gedelegeerd aan de abdij San Girolamo te Rome522. Die 

Benedictijnerabdij, een in 1933 opgerichte pendant van de Luxemburgse abdij van Clervaux 

die al geruime tijd diende als thuisbasis voor een commissie die een hernieuwde Vulgata-

editie zou verzorgen523. Niet toevallig werd deze commissie geleid door de reeds vermelde 

benedictijn en collega van Coppens en Cerfaux: Jean Gribomont524. Garofalo onderhield 

goede contacten met deze commissie aangezien hij vanaf 1950 mee actief was in de uitgave 

van de Vulgaatvertaling en het theoretisch kader achter de editie mede verzorgde525. Na deze 

                                                
522 "Ad Schema: 

n. 1: P. Dhanis (defin. di Leone XIII […]). Archivio PCB – Archivio SO (Introduction à la Bible e 
Charlier C., Bible et vie chrétienne) 

 n. 2.: V.S. 
 n. 3: L'autenticità umana dei Padri 

per il V.T. (Pentat.): P. Kerrigan dividere e studio di testo. (Archivio PCB) 
vangeli: Cerfaux (Archivio PCB) 
Paolo? 

 n. 4-5: Genera litt. in Tradiz. 
ad mentem Pii XII (Archivio PCB) 

 Castellino? + 
 n. 6: Cfr. Pio XII  v.s. Castellino? 
 n. 7-8: Voto del biblico – suggerimenti Cerfaux? 
 n. 9-10: lectio S. Scr. 
             In ipsa script. (Garofalo) 
  Ex Patribus (Jouassard) 
  Ex docum. Eccl. (Garofalo) 
 n. 11-12: Raccoltà materiali ex magisterio Eccl.?   Chi? 
 n. 13: Importanza della Vg. 
  Archivio PCB (Div. Affl. Sp.) 
  Ppi. Benedetto XV (abbazio S. Girolamo)" 
523 A. GARCÍA-MORENO, La neovulgata. Precedentes y actualidad (Colección teológica), Pamplona, 1986, p. 
202: "Este mismo Pontífice construye en Roma el Monasterio de S. Jerónimo, erigiéndolo en abadía con la 
constitución apostólica Inter praecipue (15-VI-1933). Es filial de la abadía claravalense de S. Mauricio y S. 
Mauro, de la congregación de S. Pierre de Solesmes. De esta abadía se nutrirá la nueva comunidad que al mismo 
tiempo formaría la comisión para la revisión de la Vulgata." 
524 DE SAINTE-MARIE, Dom Gribomont directeur de l'édition romaine de la Vulgate. 
525 Zie S. GAROFALO, La sacra Bibbia. Traduzione italiana dai testi originali, Turijn, 1950-1976. Reeds in april 
1907 had kardinaal staatssecretaris Rampolla een brief verzonden aan de benedictijner overste waarin hij de orde 
vraagt zich toe te leggen op de studie van de varianten in de edities van de Latijnse Vulgaat, met het oog op een 
hernieuwde editie die hoort aan te sluiten bij de oorspronkelijke tekst. Zie SEGRETARIA DI STATO, Lettera con la 
quale viene affidato all'Ordine Benedettino l'incarico di raccogliere le varianti della Volgata, 30 aprile 1907, in 
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vergadering volgt een vrij lange studieperiode waarin afzonderlijke leden hun taak uitvoeren. 

Enkele volgende vergaderingen vinden plaats op 7 december – in Tromps kantoor, waar 

Cerfaux daags tevoren nog met Tromp de werkzaamheden van de subcommissie besprak526 – 

en op 4 januari 1961. Die laatste heeft als doel een overzicht te krijgen van de afzonderlijke 

voorbereidingspogingen. 

 

Vanaf de novembermaand vóór deze vergaderingen heerst er binnen de Theologische 

Commissie een periode van relatieve kalmte. Het echte werk gebeurt nu in de subcommissies. 

Wat nog niet betekent dat de subcommissies in een vacuüm handelen, zoals meteen zal 

blijken. 

Zo is er de hierboven reeds aangekondigde audiëntie van de participanten aan de 

concilievoorbereiding bij Johannes XXIII op 14 november. Alles wel beschouwd is dit een 

louter ceremonieel gebeuren, dat bovendien lang niet door iedereen op gejuich onthaald 

wordt527. Wél interessant is het feit dat Ottaviani in zijn herhaalde uitnodiging tot die 

audiëntie de gelegenheid aangrijpt om alle in Rome aanwezige leden en consultoren 's 

anderendaags te verzamelen. Op het agenda van die vergadering staat het afleggen van de eed 

voor diegenen die dit nog niet deden528 en een overzicht van de intussen verrichte arbeid in de 

subcommissies. Wat niet gebeurt. Op deze vergadering – waarop nagenoeg alle leden van de 

subcommissie De fontibus present geven en waarna Van den Eynde en Garofalo van Congar 

het eerste volume van diens Tradition et traditions ontvangen529 – wordt vooral de 

                                                                                                                                                   
A.S.S. 40 (1907) 446-448. In december van datzelfde jaar sluit Pius X zich aan met een brief gericht aan A. 
Gasquet, waarin hij de orde vraagt om de nieuwe editie van de Vulgaat te verzorgen, zie PIUS X, Epistola 
Delatum de nova editione Vulgata latine S. Scripturae, 3 decembris 1907, in ASS 40 (1907) 721-722. 
526 ASV: Conc. Vat. II: D.Tromp: "Die 6 Dec. 1960. Mane habeo longium colloquium cum Mons. Cerfaux de 
progressu laborem in S.C. De fontibus." […] "Vespere hora 5-6.30 sessio S.C. de Fontibus." […] "Die 4 Jan. 
1961. Vespere sessio subcommissionis De fontibus: hora 5-7." 
527 Een officieel verslag van deze gebeurtenis in AD II/1, p. 60. 
Een heel ander relaas vindt men in D.Congar, T. I, p. 30: "quel décorum, quel déploiement d'apparat […] la 
Sixtine chante ensuite un 'Tu es Petrus' théâtral: du médiocre opéra." 
528 De circulaire van 8 november 1960, in CSVII: F.Van den Eynde 001.10, meldt: "Occasione huius solemnis 
audientiae omnia membra omnesque consultores Commissionis Theologicae, nunc quovis Romae degentes, 
invitantur ut eadem die 14 novembris, vespere hora 17 in aedes S. Officii conveniant, ubi iis exhibebitur peractis 
et mox peragendis, et consultores ii, qui nondum fecerunt iuramentum, id facient …"; echter op 11 november 
wordt er nog één rondgestuurd (CSVII: F.Van den Eynde, 001.11), waarin men de vergadering verschuift naar 
de ochtend van 15 november, nadat Piolanti Ottaviani erop wees dat de samenkomst samenviel met een lezing 
op het colloquium aan het Lateranum. 

De enige Belg in de commissie die zijn eed nog niet aflegde was op dit moment A. Janssen, die deze 
taak volbracht in Leuven, zie F.Jan, 001.05: "Juramentum emisi coram Exc.mo Rev.mo H. van Waeyenbergh, 
episc. Gilben., rect. Magn. Universitatis, die 29 novembris 1960 et eadem die exemplar formulae juramenti 
transmisi ad Pont. Comm. Theol. pro Conc. Vatic. II." 
529 D.Congar, T. I, p. 36, 15 november: Je vois alors quelques membres. Malheureusement, le temps qu'on en 
contacte deux ou trois, les autres sont partis … Je vois le P. Kerrigan, le P. Van den Eynde, très cordial à qui je 
remets ma Tradition; de même à Mgr Garofalo, qui en est très flatté […]; Mgr. Cerfaux; …" 
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geheimhouding waartoe de leden verplicht zijn nogmaals onderstreept. Een vorm van 

geheimhouding waarmee sommigen het enigszins moeilijk hebben, aangezien zij iedereen 

buiten de eigen commissie betreft, de leden van andere commissies incluis530. Verder krijgen 

de aanwezigen te horen dat voortaan de Acta et Documenta geconsulteerd kunnen worden op 

het H. Officie. Meerdere leden zijn geïnteresseerd om deze volumes te bestuderen, wat Van 

den Eynde een roulatievoorstel doet indienen op het TC-secretariaat volgens hetwelk de 

volumes onder de commissieleden verspreid kunnen worden531. 

 Deze beide zaken blijven nog een tijdje spelen aangezien op 19 november Ottaviani 

aan Tromp opdracht geeft een reeks officiële normen voor de subcommissies te ontwerpen, 

waarin dit alles nog onderstreept wordt. Aan de leden vraagt men om schema's niet in de 

vorm van wetenschappelijke tractaten te gieten en zich niet te focussen op individueel 

dwalende theologen, ook geen kwesties aan te roeren die nog onvoldoende rijp zijn, etc .... Zo 

gezegd, zo gedaan. De normen worden vier dagen later goedgekeurd en nog een week later 

verschijnen ze in druk532. Intussen worden middels de circulaire van 23 december de leden 

van de Commissie op de hoogte gebracht van de planning voor de tweede plenaire 

vergadering, van 13 tot 16 februari533. 

 

Daarnaast speelt zich nog een volkomen ander debat af, dat relevant is omdat het a.) 

de plaats van ons schema in het geheel van de teksten van de TC aangaat; en b.) een verklaring 

zal bieden voor de chronologie van de werkzaamheden van de subcommissie over de 

                                                
530 Zie hierover ASV: D.Tromp: "Die 17 Nov 1960 fer. 5. Mane colloquium cum Mgr. Cerfaux de secreto 
servando ergo membra aliorum Commissionum (offensionum capiunt)." en de brief van Philips aan Tromp van 3 
januari 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: "Met Kerstmis heb ik Mgr. Cerfaux ontmoet, die gunstige indruk 
had over zijn subcommissie. Gij moogt mij dus in Februari verwachten. Het zou wellicht goed zijn, indien ons 
vooraf dokumentatie verstrekt kon worden over de verdere afwikkeling van de werkzaamheden. Met de 
geheimhouding geraken wij in een enigszins zonderlinge positie. Mijn collega's uit de Canonische Commissies, 
evenals de bisschop van Brugge (oecumenisme) hebben toelating om met anderen te praten en brede consultaties 
te houden … Niet dat ik bijzonder op veel praten gesteld ben, maar de verhouding is soms moeilijk." Tromp 
reageert op 13 januari (CSVII: F.Philips, 028): "… In elk geval, Z.Em. de Kard. Praeses vindt beter, dat we 
tegenover leden van andere Commissies tot geheimhouding verplicht zijn, omwille van de verhouding van onze 
Commissie tot het H. Officie." 
531 ASV: D.Tromp: "Eodem die 11 Nov. 1960. R.P. Van den Eynde o.f.m. proponit ut omnes libri 
antepraeparatorii dentur omnibus; sed dum A accipiat librum X, B accipiat librum Z, et postea B accipiat librum 
X et A librum Z. Sic forsan omnibus possumus satisfacere." 
532 Zie ASV: D.Tromp: "Sabbato Die 19 Nov. 1960 […] Eodem die vespere colloquium cum Card. Praeside. 
Faciendae sunt normae pro Subcommissionibus." en "Die 23 Nov. 1960 fer. 4. […] Probat Card.lis normas a me 
factas pro Subcommissionibus" Voor de drukversie, zie CSVII: F.Philips, 0024: Normae Generales pro 
Subcommissionibus: "Ne fiant tractatus scientifici: sed ratio habeatur necessitatibus hodiernarum Ecclesiae. […] 
Ne agatur contra errores individuales, quibus non in periculo ponitur fides Ecclesiae […] Nec introducantur 
quaestiones disputabiles nondum maturae." 
533 Anders dan B.J. CAHILL, The Renewal of Revelation Theology. The Development and Responses to the Fourth 
Chapter of the Preparatory Schema De deposito Fidei (Tesi Gregoriana. Serie Teologia, 51), Rome, 1999, p. 12, 
die de tweede plenaire vergadering op 27 april 1961 plaatst. 
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openbaring. We bedoelen het debat in de bijzondere Subcommissio de Ordine Schematum, 

een debat dat nog in oktober zijn einde kent, hoewel de discussie over het verslag van die 

commissie wel nog blijft aanslepen534. De subcommissie opteerde in dat verslag voor een 

inleidende tekst over het katholieke geloof, en volgt de ecclesiocentrische ordening van 

Tromp. Het kerkschema komt dus eerst, daarna volgen – ondergeschikt eraan – de teksten 

over de openbaring en de bronnen waaruit de Kerk deze put (de schema's De deposito en De 

fontibus). Tenslotte komen ook de morele issues aan bod. Tromps tweedeling wordt niet 

overgenomen en men behoudt dus vier onafhankelijke schema's. Bovenop dit alles dient de 

subcommissie nog een eigen voorstel in voor een interne opdeling van het schema De 

ecclesia. Dit maakt dat Tromp – evenals Dhanis – na ontvangst van het commissieverslag op 

7 november oordeelt dat de commissie haar opdracht had overschreden535. Als resultaat 

hiervan ontvangen alle consultoren van de TC eind november een circulaire met de vraag om 

hun opinie over de kwestie in te leveren536. 

 

 

b. De Constitutio De fontibus revelationis van januari 1961 

 

In deze tijdsspanne (tussen de SCDF-vergadering van 30 oktober 1960 en de plenaire zitting 

halfweg februari 1961) ontwerpen leden van de subcommissie een aantal teksten met het oog 

op de redactionele werkzaamheden van maart tot eind juni, wanneer het schema De fontibus 

zijn definitieve structuur zal krijgen. Aan de ene hand is er Cerfaux, wiens constitutio reeds 

bekend is maar pas begin januari gedrukt en verspreid zal worden ... en zelfs dan is het impact 

ervan niet meteen tastbaar. Cerfaux onderzoekt vanaf november met zijn oudstudent 

Alexander Kerrigan het archief van de Bijbelcommissie. Op basis van dat archiefwerk 

ontwerpt Cerfaux een document waarin hij de intuïties uit zijn constitutio de Scriptura 

                                                
534 Wegens vertrek naar Palermo van voorzitter Carpino op diezelfde dag, kwam men snel tot een conclusie. 
535 ASV: D. Tromp: "7 Nov. 1960 feria 2. […] Misit Mons. Carpino acta Subcommissionis de Ordine 
Schematum. Subcommissio etiam mutavit ordinem internum Schematis de Ecclesia, quod excedit eius 
competentiam." en "8 Nov. 1960 feria 3. […] vespere colloquium habui cum Patre Dhanis. Dixit 
subcommissionem De ordine schematum exiisse suam competentiam tractando de rebus ad se non spectantibus. 
Non dici potest totam subcommissionem pro schemati de Ecclesia, voluisse ordinem proposito a S. Officio. 
Certe hoc nolunt ipse P. Dhanis, nec P. Gillon, P. Trapè siluit." 
536 Zie de circulaire in CSVII: F.Janssen, 001.07, waarbij gevoegd werden: het verslag van de SC de Ordine, het 
voorstel van Tromp voor de ordening, de vota van de TC-leden na de eerste zitting, en een uitgebreid verslag van 
de discussies over het onderwerp. Volgende vraag werd tenslotte voorgelegd: "Quibus omnibus documentis prae 
oculis habitis, velint igitur Reverendissimi Consultores edicere quid sentiant de systemate, quo ordinanda sunt ea 
quae fuerunt obiectum Commissionis Theologicae in eius sessione prima plenaria; votumque suum latine 
conscriptum ante diem 15 Decembris Romam mittant." 
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verdiept en bevestigt537, de 'Adnotationes ad constitutionem de scriptura'. Dit bijschrift – 

samen met nog een ander document ten gerieve van de subcommissie De deposito fidei – 

werkt Cerfaux af tegen het einde van december, wanneer hij weer terug te Leuven is538. De 

adnotationes539 volgen mooi de structuur van de eigenlijke constitutie maar bieden vooral een 

overdaad aan bewijsplaatsen uit de Schrift en uit de vroege Kerk, aan de hand waarvan 

Cerfaux tot in den treure enkele basale zaken onderstreept. Zo bijvoorbeeld de gedachte dat 

historische contingentie vanzelfsprekend en noodzakelijk bepalend is voor de vormgeving van 

de bijbelteksten, dat men er bij het taxeren van de historische waarde van dergelijke 

geschriften rekening mee moet houden dat de auteurs niet onze noties van kritische 

historiografie delen540, en dat men geen abstractie kan maken van begrippen als Traditie door 

                                                
537 Brief van Cerfaux aan Philips, 7 november 1960, in CSVII: F.Philips, 0022: "… Nous travaillons chacun de 
notre côté, à notre sous-commission. Avec le P. Kerrigan, je fouille les archives de la Commission biblique, pour 
savoir comment on a posé en son temps la question de l'authenticité des livres sacrés. J'ai bien l'impression que 
pour les évangiles, la première tradition avait un centre d'interêt historique, nécessaire cependant pour que les 
évangiles représentent avec fidélité l'enseignement apostolique. Peut-on dire que ce soit là une tradition 
dogmatique, essentiellement? Nous posons là à la tradition une question qu'elle ne s'est pas même posée." 
538 Brief van Cerfaux aan Garofalo, 29 december 1960, in ASV Conc. Vat. II, 732, 31: "Cher Monseigneur, J'ai 
terminé mes 'adnotationes' au projet, mais j'hésite à vous les envoyer, tellement la poste est peu sûre à cause des 
grèves. Je vous envoie ce mot à tout hasard. J'arriverai, s'il plaît à Dieu, mercredi à 14h. à Ciampino et me 
rendrai immédiatement chez vous pour vous remettre ces adnotationes. J'espère que vous aurez reçu à temps le 
projet pour la Constitution; en tout cas j'en prends le double. Excusez-moi et croyez à mes sentiments les 
meilleurs. L. Cerfaux". 

Op vraag van de subcommissie De deposito fidei , zie brief van Tromp aan Cerfaux, 17 december 1960: 
"cum ageretur in Sub-Commissione 'De Deposito Fidei custodiendo' circa implexam et momentosam 
quaestionem originis generis humani totius ab una stirpe protoparentum, tum quoad sensum absolutum huius 
ipsius quaestionis tum quoad strictum nexum quo vincitur cum dogmate de peccati originalis transmissione, 
optimum visum est eiusdem Sub-Commissionis membris si audirentur viri de re biblica apprimere periti, qui 
suam sententiam proferrent in hac re. Itaque honori mihi est Te, Reverendissime Domine, rogare ut, qua scientia 
et comitate polles, elucubrationem conscribere velis, in qua exponatur et perpendatur 'quid in Sacra Scriptura 
Novi Testamenti determinata faciant ad veritatem unitatis originis generis humani detegendam et 
confirmandam"; en de reactie van Cerfaux, 28 december 1960: "Mon très Révérend Père, J'ai bien reçu votre 
lettre du 17 décembre. Je suis fort honoré par la mission que la Sous-Commission 'De deposito fidei custodiendo' 
veut bien me confier. Je me mettrai au travail fin de cette semaine, lorsque j'aurai terminé les annotations au 
projet de constitution sur l'Écriture." 
 Het is vermoedelijk Tromps idee geweest om Cerfaux te vragen hiervoor, zie ASV: Conc. Vat. II, 731, 
20: "Puncta pro audientia 30 Nov. feria 4. c) […] Esset utile ut Commissio De fontibus indicaret duos personas 
pro quaestione Monogenismi in ep. S. Pauli." Cerfaux levert de tekst overigens pas in op 12 januari 1961: ASV: 
D.Tromp: "Mane venit Mons. Cerfaux, qui mihi dedit votum de hominis origine, factum pro Subcommissione de 
Deposito." Voor de tekst zelf, zie CSVII: F.Philips 0284: Hominis origo secundum Novum Testamentum (Ad 
problema monogenismi vel polygenismi contributio). 
 Het resultaat is dat ook in de preconciliaire bespreking van het monogenisme twee Belgen, Dhanis en 
Cerfaux, een serieuze inbreng zouden hebben in de redactie van het schema. Deze eerste schrijft immers in de 
loop van december 1960 de eerste versie van een Constitutio de Evolutione Cosmica. Zie ASV: Conc. Vat. II, 
737, 80. Over Dhanis' rol in zijn subcommissie, zie CAHILL, The Renewal of Revelation Theology, pp. 28-46. 
539 Voor het handgeschreven origineel, zie CLG: F.Cerfaux, s.n., voor de gedrukte versie zie CSVII: F.Philips 
0264. 
540 Adnotationes, p. 8: Nunc autem agendum est de veritate historica evangeliorum. Si illa respicimus tamquam 
opera litteraria, evangelium Lucae videtur confectum tamquam biographia, opus Marci tamquam praeconium 
evangelii, Matthaeus graecus est biographicus simul et doctrinam praecipue exponit; Ioannes iam est theologus. 
Auctoribus vero illius aetatis non possumus imponere regulas nostras exarandae historiae scientificae. 
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hen als zuiver doctrinele concepten te hanteren541, etc. Aan de andere kant zijn er de drie 

consultoren – Kerrigan, di Fonzo en Castellino – van de subcommissie die een centrale plaats 

aangemeten krijgen in het geheel. Zij zijn het die voorlopig de belangrijkste documenten 

redigeren. Men herinnert zich nog dat de subcommissie op 30 oktober officieel nog maar één 

consultor telde, namelijk Kerrigan. Dat impliceert dat er pas begin december een vergadering 

is waarop de subcommissie bestaat uit méér dan 5 personen. 

 Secretaris Garofalo voelt zelf aan dat zijn subcommissie onderbemand is en kaart dit 

gebrek tijdens de novembermaand meermaals aan bij Tromp. Overigens, Garofalo maakt 

daarbij duidelijk dat het nuttig ware mensen van het Biblicum of de École biblique de 

Jérusalem te benoemen542. Dit toont nogmaals dat het überhaupt niet tot de intenties van de 

subcommissie behoorde om een unilateraal Romeins blok te formeren. Opvallend daarbij is 

Garofalo's voorstel om Ernst Vogt aan de groep toe te voegen als consultor, een beslissing 

waarvan we weten dat ze pas máánden later door Johannes XXIII zal worden genomen. Het 

ziet er dus niet naar uit dat Vogt onwelkom zou zijn in de subcommissie. 

Na de benoeming van Alexander Kerrigan, reeds aangehaald, vervoegen in de laatste 

week van november kort na mekaar vijf nieuwe namen de subcommissie. Daardoor 

verdubbelt zij plots in ledental. Nieuwkomers onder de leden zijn: de Duitser Michael 

Schmaus, de Fransman Albert Michel en de Braziliaan Vicente Scherer543. Opvallend, geen 

                                                
541 Adnotationes, p. 7: "In principio fuit traditio apostolica, eorum qui ab initio viderunt ipsi. Talis traditio est 
simul historica et dogmatica. […] In illo testimonio inveniuntur dicta a Christo et gesta. Fides et historia 
consonant" 
542 Een eerste voorstel tot uitbreiding vinden we op 19 november in Tromps' handgeschreven 'Puncta pro 
audientia Sabb. 19 nov.' (ASV:  Conc. Vat. II, 731, 20): 
5. Schmaus in Comm. de Fontibus. 
7. Commissio De fontibus nimis parva. Nullus ex Instituto biblico. Di Fonzo Conv.  
Rogavit Mgr. Garofalo secr. Comm. Biblicae ut P.G. Castellino et P. Dhanis pro voto accedere possint ad 
Archiv. Comm. Bibl. – Respondit Secretarius expedire ut Card. Praeses scribat Card. Tisserant. 
12. Schmaus in Comm. de Fontibus. Journet, Michel, Audet ep. aux Quebec. 
13. Proponitur Benoît O.P. Inst. Bibl. Hier. pro subcommiss. De fontibus 
Zie ook D.Tromp: "Die 19 Nov: In commissionem De fontibus assumuntur Schmaus, Michel, Audet. Ut 
membrum accedet di Fonzo O.M.Conv." 
Om onbekende redenen worden twee onder de vernoemden in andere subcommissies ondergebracht. Journet zal 
de subcommissie de Ecclesia vervoegen, en Audet de subcommissie de Deposito fidei. 
 Een tweede voorstel dateert van 23 november: 
zie ASV: Conc. Vat. II: D. Tromp: 23 Nov. Mane habeo colloquium cum Mgr. Garofalo de subcomm. de 
Fontibus. Expedit ut in illa S.C. non solum studio subiciantur quaestiones difficiliores, sed eodem tempore 
incoetur redactio provisoria constitutionis dogmaticae. Quia numerus sodalium Romae degentium est parvus, ut 
membrum additur di Fonzo O.Min.Conv. Proponit Mgr. Garofalo ut nominentur consultores R.P. Vogt rect. Inst. 
Biblici de Urbe et P. Benoît O.P. Inst. Biblici Hierosolymitani. 
ASV: Conc. Vat. II, 731, 20: Puncta pro audientia feria IV 23 Nov: 
6) Nominare pro subcommissione De fontibus di Fonzo, Michel 
8) Proponuntur a Mons. Garofalo ut consultores nominentur R.P. Vogt s.j. rect. Bibl., R.P. Benoît O.P. Inst. Bibl. 
Jerusal. 
543 De brief aan Schmaus dateert van 21 november, zie ASV: Conc. Vat. II, busta 789. Voor die van Michel en 
Scherer beschikken we niet over bronnen. 
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van deze drie zijn 'Romeinse' theologen in tegenstelling tot de twee nieuwe consultoren: 

Giorgio Castellino (die blijkens Garofalo's eerdere vraag om hem toegang te verlenen tot de 

archieven van de PBC544, reeds voor zijn officiële benoeming actief was voor de 

subcommissie of minstens op de hoogte van zijn komende nominatie545) en Lorenzo di 

                                                                                                                                                   
Michael Schmaus (1897-1993), priester van het Bisdom München, waar hij in 1928 een Habilitationsschrift 
verdedigde met een studie over Thomas Aquino en Duns Scotus. Vervolgens doceerde Schmaus aan de 
universiteit van Praag en te Münster.  Schmaus werd vooral bekend met zijn standaardwerk M. SCHMAUS, 
Katholische Dogmatik, Bd. I-III, München, 1939-1941, dat een overzicht van de katholieke theologie wou 
bieden. Daarin hanteerde hij weliswaar een scholastieke structurering, maar vertaalt tegelijk het neoscholastieke 
gedachtengoed naar een hedendaagse taal, met een bijzondere openheid naar de inzichten uit de liturgische en de 
bijbelbeweging. Het geheel van deze dogmatiek was dan ook sterk bijbels geöriënteerd en was dermate 
vernieuwend dat het enkel dankzij diens leermeester Martin Grabman is dat het eerste volume aan een 
Indexvermelding ontsnapte. Na de tweede wereldoorlog doceert Schmaus van 1946 tot 1965 dogmatische 
theologie aan de universiteit van München. Zie over Schmaus onder andere R. HEINZMANN, Die Identität des 
Christentums im Umbruch des 20. Jahrhunderts. Michael Schmaus zum 90. Geburtstag, in Münchener 
Theologisches Zeitschrift 38 (1987) 115-133. 
Albert Michel (1881-1962), hoofdredacteur van het tijdschrift 'Ami du clergé'. Michel zal echter wegens zijn 
hoge ouderdom aan geen enkele vergadering deelnemen. Zie D.Tromp, 7 oktober 1960: "Respondet Rev.mus D. 
Michel se ob aetatem provectam 83 annorum sessionibus assistere non posse." 
Alfredo Vicente Scherer (1903-1996), wordt na studies aan het seminarie te São Leopoldo (Brazilië) en aan de 
Gregoriana in 1947 aartsbisschop van Porto Alegre. Meer informatie in J.O. BEOZZO, A Igreja do Brasil no 
Concílio Vaticano II 1959-1965, São Paulo, 2005, pp. 127-128; 394-395. 
544 Deze vraag wordt door Ottaviani schriftelijk voorgelegd aan kardinaal Tisserant, en beantwoord door 
secretaris Athanasius Miller op 23 november, Zie ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: "In conformità al desiderio 
espresso da Vostra Eminenza nella lettera del 21/11/1960 (No. 28/60) indirizzata a Sua Eminenza il Cardinale 
Tisserant, questi mi ha incaricato di comunicare all'Eminenza Vostra che non sussiste impedimento alcuno 
acciochè I due Reverendissimi Padri Edoardo Dhanis s.j. e Giorgio Castellino s.d.b. accedano all'archivio della 
Pontificia Commissione Biblica, in giorni e ad ore da stabilirsi. 
Ho già preso contatto al riquardo con ambedue." ASV Conc. Vat. II, 732, 32. 
545 Zie brief van Tromp aan Castellino, 25 november 1961, in ASV Conc. Vat. II, 732, 32: "Prout iam Tibi ex 
privata collocutione cum Reverendissimo Salvatore Garofalo innotuit, gaudeo Te certiorem facere de adlectione 
Tua in Sub-Commissionem cui agendum est 'De Fontibus Revelationis'."; en in dezelfde map de reactie van 
Castellino: "Litteras tuas humanissimas accepi quibus adlectionem meam in sub-commissionem cui munus 
obtigit agendi 'De fontibus revelationis' confirmasti. Grates tibi refero, simulque pro viribus muneri 
collaboratorum promitto quod Reverentia tua mihi commendavit." 
Giorgio Castellino (1903-1992), Italiaans salesiaan van don Bosco, studeert van 1929 tot 1932 exegese aan het 
Biblicum en verdedigt er zijn dissertatie voor Pius XI. Vervolgens is hij vanaf 1938 tot aan zijn overlijden 
professor in de exegese aan het Athenaeum Romanum Sanctae Crucis te Rome. Mee bepalend voor zijn 
benoeming is wellicht diens boek G. CASTELLINO, L'inerranza della S. Scrittura. Esposizione storico-critica 
degli studi e discussioni degli ultimi 60 anni (Biblioteca del Salesianum, 5), Turijn, 1949, waarin hij na een 
overzicht van de inspiratie- en inerrantiedoctrine doorheen de 19de en begin 20ste eeuw (figuren als Newman, 
d'Hulst, Lagrange en van Hoonacker passeren er de revue, maar tegelijk biedt de auteur een overzicht van de 
desbetreffende officiële kerkelijke documenten) komt tot een evenwichtige middenpositie, waarin openheid blijft 
op de mogelijkheid van imperfecties in de schrift voor zover bekeken vanuit een kritisch-historiografische bril. 
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Fonzo546. Volgens een officieel document is de subcommissie op 29 november 1960 als volgt 

samengesteld547: 

 

"Subcommissio De fontibus Revelationis 

ex membris: Exc.mi Maximus Hermaniuk, Alaphridus V. Scherer, Josephus Schroeffer. 

Ill.mi D.ni Lucianus Cerfaux, Salvator Garofalo (qui in hac subcommissione 

Praesidis munere fungitur), Michael Schmaus. 

   Rev.mus D. Albertus Michel 

   Rev.mus P. Damianus Van den Eynde, o.f.m. 

Ex consultoribus: Rev.mi PP. Georgius Castellino, s.d.b. – Laurentius di Fonzo, o.f.m. – 

Alexander Kerrigan, o.f.m." 
 

 Met deze groep mensen houdt de subcommissie haar decembervergadering, en 

ontwikkelt men de eerste officiële tekstversie na het schema compendiosum (Bijlage 1) die in 

druk gaat daags na de verkiezing van Kennedy als katholieke president van de V.S.548. Deze 

nieuwe versie – die drie hoofdstukken telt – en opgedeeld is in vijftien doorlopend 

genummerde artikelen wordt op dat ogenblik gepresenteerd als een volwaardige constitutie549, 

                                                
546 Brief van Tromp aan di Fonzo, 23 november, ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: "Officii mei est, idque laetissimus 
praesto, Te certiorem facere de cooptatione Tua in Sub-Commissione cui demandatum est agere de  Fontibus 
Revelationis, cuius moderamen concreditum est Reverendissimo Domino Salvatore Garofalo (Pontificio Ateneo 
Urbano di Propaganda Fide, Salita del Gianicolo) […]". 
Lorenzo di Fonzo (°1914), Italiaans franciscaan (conventueel), expert in de exegese, de mariologie en de 
geschiedenis van de minderbroeders (zie zijn L. DI FONZO, I frati minori conventuali. Storia e vita, 1209-1976, 
Rome, 1978). Algemeen overste van de Italiaanse Milizia dell'Immacolata, rector van de Pauselijke universiteit 
S. Bonaventura. Hoofdredacteur van het tijdschrift Miscellanea Franciscana. 
547 Zie CSVII: F.Janssen, s.n., Subcommissiones uti stant die 29 XI 1960, 2p. 
548 Op 21 januari 1961 is niet alleen de Constitutio de Fontibus Revelationis klaar voor discussie, maar liggen 
eveneens voorlopige documenten van de subcommissies de Deposito, en de Ordine Morali klaar. Zie een nota 
van Tromp in ASV: Conc. Vat. II, 732: "Colloq. cum Emo Card. Praes. 21 Jan 1961. 
4.  De fontibus – pronto 

 De deposito – pronto 
 De ordin. Mor.    Pronto 

549 Wanneer BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 67 schrijft dat "Fin dalle prime riunioni [de samenkomsten 
van de SCDF eind 1960] l'indice della schema compendiosum venne riformulato secondo una divisione in 
cinque capitoli: De fontibus revelationis, De inspiratione, De Vetere Testamento, De Novo Testamento e De 
Scriptura in Ecclesia. Si tratta di un passagio fondamentale non solo per il De fontibus revelationis, quanto per la 
stessa constituzione conciliare Dei Verbum, poiché venne determinata la struttura dello schema, rimasta invariata 
nei suoi 4/5 fino all'approvazione del novembre 1965", komt zijn reconstructie feitelijk neer op een 
anachronisme. In Garofalo's praenotandum bij de Constitutio (CSVII: F.Van den Eynde 003.07), lezen we 
weliswaar een structureringsvoorstel, maar ook dat gaat uit van de redactionele activiteiten eind 1960 en begin 
1961, en lijkt niet bepaald op – is overigens 6-ledig – de structuur waar Burigana van gewaagt. Garofalo schrijft: 
"Quae desunt ad completam tractationem schematis II pro alia generali sessione parantur, ita ut tandem 
deveniatur ad ordinem logicum totius materiae et ad expositionem partium, praesertim quae brevitatem spectant, 
ita ut habeatur Constitutio Dogmatica quae argumenta tractet quorum hic summarium apponitur: 
 I. De S. Scriptura Ecclesiae concredita, deque Scripturae Sacrae divina origine et auctoritate. 
 II. De Vetere Testamento, in specie. 
 III. De Novo Testamento, in specie. 
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waarin elementen uit haast alle punten van het schema compendiosum figureren. De 

schematische voorstelling van de Constitutio in januari 1961 – met verwijzing naar de 

nummering van het schema compendiosum – leest550: 

  

 Ex mandato Em.mi Praesidis quaedam hic proponuntur quae diffuso sermone aliquot numeros 

Schematis II evolvunt. 

Caput I:  De inspiratione et inerrantia biblica enodat quae in schemate generali sub nn. 

1.3.4.5.6.9.12 indicantur. 

Caput II: De libris Veteris Testamenti eorumque auctoribus fusius pertractat quae in n.3 

schematis generalis proponuntur 

Caput III: De generibus litterariis pressius agit de n.5 et partim 6. schematis generalis 

 

 De titels van deze capita tonen al dat belangrijke discussiepunten uit de voorbije halve 

eeuw exegesegeschiedenis aan bod kwamen, zowel voor de doctrinele problematiek (het 

drieluik inspiratie, onfeilbaarheid en goddelijk auteurschap – dat ook in hoofdstuk II 

behandeld wordt), als voor de meer praktische kwestie van het accepteren van de historisch-

kritische methodologie in de exegese, i.c. de genrekritiek. Een tweede opvallend element is 

dat enkele belangrijke zaken onaangeroerd blijven. De reden daarvoor is de onopgeklaarde 

kwestie van de ordening van het materiaal van de TC. Op 8 november 1960 beslist Ottaviani 

                                                                                                                                                   
 IV. De habitudine inter S. Traditionem et S. Scripturam. 
 V. De habitudine inter S. Theologiam et S. Scripturam. 
 VI. De S. Scripturae lectione apud fideles, deque usu 'Vulgatae' in Ecclesia. 
Overigens, zoals we verderop zullen tonen, brengt later ook Cerfaux nog een eigen, gewijzigd 
structureringsvoorstel aan, en verandert op de vergadering van 13 februari zelfs de hierboven gegeven zesledige 
structuur nogmaals naar een vijfledige die niet overeenstemt met wat Burigana geeft. Dit alles maar om aan te 
tonen dat tot in het voorjaar van 1961 de structuur van De fontibus allesbehalve vast lag. 
 De artikelen van de januari-constitutie dragen de volgende titels:  
1. Origo et factum inspirationis innuitur 
2. Inspirationis propria natura et definitio 
3. Plures auctores humani 
4. Inspiratio personalis 
5. Inspiratio integri libri sacri 
6. Inerrantia biblica eiusque extensio 
7. Divina condescensio: absoluta S. Scriptura veritas cum varietate generis litterarii et hagiographorum 
libertatibus ac defectibus componitur. 
8. De Veteris Testamenti characteribus ac momento 
9. [sine titulo] 
10. De elemento humano librorum sacrorum Veteris Testamenti 
11. Origo investigationis generum litterariorum 
12. [sine titulo] 
13. Ecclesiae documenta de generibus litterariis 
14. Genera litteraria licite investigantur 
15. Cautelae adhibendae 
550 Gedrukt op 21 januari 1961, zie CSVII: F.Van den Eynde 003.07, Constitutio de Fontibus Revelationis, 13 
pp. Zie het praenotandum op p. 1. 
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in afwachting van de reacties van de consultoren hierover dat 'interim subcommissiones istas 

quaestiones aggrediantur quae sunt independentes ab ordine schematum'551. Omdat ook het schema 

De deposito zich met de openbaringsproblematiek onledig hield werden kwesties als de 

verhouding Schrift-Traditie voorlopig buiten beschouwing gelaten door de subcommissie De 

fontibus. Daardoor blijft het schema in wezen – zoals Tromps allereerste schets – een 

constitutie over de Schrift. Opvallend is ook het auteurschap van de hoofdstukken. Ondanks 

de beperkte rol die consultoren hebben in de TC is geen van de teksten van de subcommissie 

geschreven door de leden. Het stuk over de inspiratie en de onfeilbaarheid was van di Fonzo, 

dat over het Oude Testament vloeide uit Kerrigan's pen, en het laatste deel kwam van 

Castellino.  

Gezien hun functie als basis voor de verdere redactie bekijken we kort de inhoud van 

deze kapitels. Alledrie de teksten waren klaar tegen de subcommissievergadering van 4 

januari 1961, waar ze aan een laatste onderzoek onderworpen werden. 

 

 

1. Alexander Kerrigan (arts. 8-10): Het Oude Testament  

 

Cerfaux' oud-student was de eerste om zijn tekst af te werken, en hem net vóór het 

oudejaarsfeest van 1960 in te leveren bij Tromp552. De tekst is kort, slechts één pagina, en 

argumenteert als volgt:  In de eerste plaats zijn zowel het Oude als het Nieuwe Testament 

subject van goddelijke inspiratie, men kan daarom met recht en rede stellen dat God dus de 

principiële auteur van beiden is. Evenwel, Gods bijstand in het ter-schriftstellen is van dien 

aard dat het Oude Testament het Nieuwe aankondigt. Omdat bovendien ook Christus en de 

apostelen de geschriften van het Oude Testament aan de Kerk overdroegen, moeten beide 

Testamenten beschouwd worden als bronnen waaruit de Kerk haar heilswaarheden put, met 

dien verstande dat het Oude Testament wegens zijn onvolmaakt karakter ondergeschikt blijft 

aan het Nieuwe553. Het goddelijk auteurschap wordt erkend, maar Kerrigan wijst evenzeer op 

                                                
551 D.Tromp, 8 november 1960. 
552 Zie ASV: D.Tromp: "Die 30 Dec. Feria VI. […] Venit R.P. Kerrigan ut portaret partem Constitutionis De 
fontibus, a se confectam." De tekst zelf (zie CSVII: F.Van den Eynde 003.03) werd gedrukt op 2 januari 1961, 
met als titel: Schema I provisorium de libris V. Test. (P. Kerrigan). 
553 CSVII: F.Van den Eynde 003.03: Schema I provisorium de libris V. Test. (P. Kerrigan): "Miserentissimus 
Deus, qui utriusque Testamenti auctor est, Vetus sapienter ita condidit ut Novum et multifariam praediceret et 
[…] praepararet. Quapropter omnes Veteris Testamenti libri sacri a Christo et Apostolis Ecclesiae traditi […] 
divinae revelationis genuini sunt fontes e quibus fas est salutarem veritatem haurire quae quidem ob ipsius 
Veteris Oeconomiae congenitam imperfectionem denique conferendae sunt cum Evangelio ab Apostolis …" 
Deze passage draagt in zeer hoge mate het stempel van Cerfaux. Men vergelijke haar met de Constitutio de 
Scriptura, art. 5: Vetus Testamentum, zoals we haar eerder omschreven. 
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de noodzaak tot kritische studie en analyse van de taal, compositie en literaire genres eigen 

aan de grondtekst, zolang het principe van de geloofsanalogie maar gerespecteerd wordt554. 

Tenslotte wijst de Ierse franciscaan er nog op dat wat het auteurschap van de 

oudtestamentische geschriften betreft, men de eeuwenoude traditie van de Kerk hoort te 

respecteren. Hoewel enkele zinnen in de constitutio anders geformuleerd werden, blijft 

Kerrigan's argumentatie onveranderd. 

 

 

2. Lorenzo di Fonzo (arts. 1-7): Inspiratie, onfeilbaarheid en goddelijk auteurschap 

 

Het hoofdstuk dat Lorenzo di Fonzo componeerde was aanzienlijk langer, en ondergaat ook 

iets meer wijzigingen. In een allereerste versie is de tekst klaar op 2 januari 1961, als hij naar 

Tromp gaat. Het geheel bestaat uit een inleiding en vijf artikelen, waarvan het eerste – wat 

meermaals uitdrukkelijk door Dhanis gevraagd werd – een definitio inspirationis biedt die 

aansluit bij Leo XIII in Providentissimus Deus. De inspiratie wordt omschreven als een 

persoonlijk charisma dat (geleid door goddelijke inspiratie) de auteurs aanzet enkel te 

schrijven wat de goddelijke auteur wil uitdrukken. Daarbij wordt de invloed van de goddelijke 

auteur zo omschreven dat hij zich de menselijke kwaliteiten als het ware toeëigent en hen 

geschikt maakt tot dienst aan de goddelijke wil. Kortom, voor zover er sprake is van 

samenwerking tussen menselijke en goddelijke auteur is de verhouding tussen beiden er één 

van meerdere en ondergeschikte. Valse opvattingen van de inspiratiedoctrine worden en 

passant veroordeeld555. In de artikelen die daarop volgen wordt deze positie uitgewerkt in 

verschillende richtingen. Zo definieert di Fonzo in artikel twee de gedachte dat er weliswaar 

meerdere menselijke auteurs zijn, maar dat de doctrine van God als auctor primarius een 

waarborg vormt voor de interne eenheid van het Bijbelse getuigenis. Artikel drie onderstreept 

nogmaals het individuele karakter van het charisma van inspiratie, en in het vierde en vijfde 

artikel wijst de auteur op een ander gevolg van zijn inspiratieleer: de modaliteit en 

                                                
554 CSVII: F.Van den Eynde 003.03: Schema I provisorium de libris V. Test. (P. Kerrigan): "Attamen Ecclesia 
nullo modo ignorat quae singulorum hagiographorum propria sunt, scilicet, indoles et veluti notae singulares ac 
lineamenta quae in rerum compositione, in lingua, in ipso genere et forma loquendi aperte ostenduntur". 
Kerrigan verwijst hierbij naar de Encycliek Spiritus Paraclitus van Benedictus XV. […] "Quibus in 
pervestigationibus interpretem maxime oportet reverentia, ut par est, constantem Ecclesiae de scriptoribus 
librorum Veteris Testamenti traditionem suscipere …" 
555 Zie CSVII: F.Van den Eynde 003.04, Schema Const.: De Inspiratione et Inerrantia, p. 2: "iure Ecclesia 
reprobavit et reprobat errores de natura Inspirationis, quam perperam alii falsi nominis catholici pervertentes 
poeticae fere impulsioni vehementique animi commotioni fidem suam religiosam exprimenti assimilare ausi sunt 
..." 
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primordialiteit van het goddelijke auteurschap garanderen dat a.) elke pericope in gelijke mate 

geïnspireerd is, en b.) de gehele Schrift derhalve een absolute onfeilbaarheid geniet. De 

nuancering van het geheel komt in di Fonzo afsluitende bemerkingen. Daar gaat hij dieper in 

op de reikwijdte van de bijdrage van de menselijke auteurs. Enigszins verrassend erkent hij 

dat schrijfstijl, uitdrukkingsvorm, en andere contingentia … tot het domein en de vrijheid van 

de bijbelauteurs behoren. Ter illustratie neemt hij net als Cerfaux de condescensio-theorie op, 

zodat de slotpassage toch enige openheid heeft op een samenwerkingsperspectief556. 

Niettemin blijft de Romeinse franciscaan de rol van de menselijke schriftauteurs 

minimaliseren, ook en zeker nadat Tromp zich met de tekst gaat inlaten. Tromp, die jaren het 

tractaat De inspiratione doceerde aan de Gregoriana helpt namelijk di Fonzo bij de revisie van 

diens tekst, waarbij vooral het eerste artikel drastisch wordt ingekort. In de eindtekst wordt de 

inspiratiedefinitie tenslotte minder scherp en korter uitgedrukt, in een jargon dat recht uit 

Tromps cursussen komt557: 

 

"Est enim inspiratio biblica, ex communi doctrina Ecclesiae, speciale quoddam charisma sermonis, 

quo Spiritus Sanctus in hagiographo et per hagiographum operando, mentem suam cum hominibus 

communicat, ideoque ipse nominatur veroque sensu est auctor principalis"558. 

                                                
556 CSVII: F.Van den Eynde 003.04, Schema Const.: De Inspiratione et Inerrantia, p. 5: "quae liberior ac varia 
dicendi ratio singulis Hagiographis propria, salva rerum veritate et merito ut praedictum est, novam 
manifestamque probat ac dilucide statuit aeternae Sapientiae condescensionem in verbo suo divino humanis 
quoque signis ac litteris vestiendo proferendoque hominibus, sicut in humanae olim infirmitatis carne Unigenito 
Patris Verbo eisdem salvandis hominibus misso." 
557 Di Fonzo's oorspronkelijke passus is eerder confuus – in een minder gelukkige poging tot precieze 
omschrijving van die kwaliteiten waarvan de auctor sacer zich bedient – en luidt: "Cum econtra,, ex communi 
catholica doctrina, a Leone XIII probe enucleata, divina ac biblica Inspiratio ss. Librorum Ecclesiae 
concreditorum haec proprie dicenda ac retinenda est, scil. supernaturalis Dei virtus, qua hagiographus, recta 
mente promptaque voluntate divina documenta hominumque plura dicta et facta in ordine ad Deum perpendit et 
infallibili veritate Dei nomine scribit, ad perpetuam Ecclesiae seu universorum hominum instructionem vitaeque 
moderamen. [...] Deus autem ipse, pro originaria ac praevia potioreque parte sua, primarius auctor imprimis 
nobisque revelator eorum quae nomine iudicioque suo, divina luce suffulto, perpendit atque enarrat 
hagiographus, sed plurium quoque aliorum alienorumque enarratorum et factorum, quae scribenda providit et 
quorum realitatis, eodem influxu inspirativo, testis item est Deus per hagiographum ipsum scriptorem."  
 De brief van di Fonzo aan Tromp, van 18 januari 1961 toont waar Tromp vooral in bijdroeg (ASV 
Conc. Vat. II, 732, 32): "Reverendissime Pater, nondum gratias egi pro bene recepta epistola cum Definitione 
Inspirationis, a Te mature perpensa mihique comiter transmissa d. 12 m.c. Gratias igitur nunc ago. 

Optima mihi visa est ipsa Definitio, quam in meo novissimo Exposito 15.1.'61 iam consignato inserui, 
ultimis tantum verbis mutatis, licet noverim peculiarem vim forsan a Te intentam in illis verbis 'operis litterarii', 
ad designandum Deum auctorem principalem et quidem litterarium S. Scripturae: conceptus utique magis clarus. 
Ego inserui verba 'Sacrae Scripturae universae' (verba Leonis XIII post suam Definitionem); sed forsan melius 
possuisem 'auctor … sacri operis litterarii' et totum salvabatur, scil. explicite notato Libro Sacro, quod ego 
volueram. Sed tempus erit ad hoc, si hoc praeferatur." 
Bovendien voelde Tromp zich blijkbaar zo vertrouwd met het onderwerp dat hij ook op 20 januari nog op visite 
ging op het Theodoricum, om enige finale wijzigingen aan de tekst met di Fonzo te bespreken. Zie ASV 
D.Tromp: "Die 20 Jan. 1961: feria VI. Mane adii Patrem di Fonzo O.M.Conv. in S. Theodoro, ut corrigerem 
quaedam in textu de Constitutione de S. Scriptura. In officio locutus sum de eadem re cum Patre Kerrigan." 
558 Vgl. TROMP, De Sacrae Scripturae, p. 66 vv. 
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3. Giorgio Castellino (arts. 11-15): De Formgeschichtliche methode 

 

Tenslotte is er Castellino's hoofdstuk over de literaire genrekritiek. Sinds het ontstaan van de 

kritische onderzoeksmethodes in de 19de eeuw, schrijft hij, ontstond er discussie over 

oorsprong en historische waarde van de Schriften, en zag de Kerk zich meermaals verplicht 

hierover uitspraken te doen – waarbij een overzicht wordt geboden van encyclieken en teksten 

van de PBC. Na dit alles, stelt de auteur (vanuit condescentie-gedachte die toelaat in de 

inspiratiedoctrine een samenwerkingsperspectief te hanteren), is het duidelijk geworden dat 

de methode van de literaire kritiek de nodige vruchten afwerpt en leidt tot een juister en 

dieper begrip van de Schriftbetekenis559. Opnieuw blijven aan het slot twee vereisten, a. dat 

men aan onderzoek doet met de eis tot conformiteit aan de katholieke geloofstraditie in het 

achterhoofd (analogia fidei), en b. dat de interpreet zich rekenschap dient te geven van de 

beslissingen van het magisterium omtrent de exegese. 

 

 

 Alvorens we de receptie van de tekst op de algemene vergadering onder de loupe 

nemen, kort een paar observaties. Het inspiratieconcept van di Fonzo buiten beschouwing 

gelaten, valt het niet mee te oordelen dat hier een commissie aan het werk zou zijn die slechts 

één conservatieve Romeinse school aan het woord laat. Bekeken vanuit de historische 

context, met name vanuit de debatten in de voorafgaande vijf decennia is het geheel van de 

voorgelegde teksten gematigd en zelfs evenwichtig te noemen. Opvallend is de steeds 

weerkerende condescentiegedachte, van waaruit men complexe doctrinele issues als de 

inspiratie en het goddelijk auteurschap in een incarnatorisch perspectief kan plaatsen en hen 

zo kan behoeden voor afglijding in de abstractie.  

 Men sluit zich ook steeds aan bij de meer recente besluiten van de Bijbelcommissie 

(wat gegeven de geschiedenis van deze Commissie en haar documenten veelbetekenend is) en 

bij Divino afflante Spiritu. Men heeft ook oog voor concrete historische ontwikkelingen en 
                                                
559 Zie CSVII: F.Van den Eynde 003.07, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 12: "Iam vero, ratio huius 
novae investigationis viae ex hoc iam apparebit quod, ut verbis S. Augustini utamur, in Scripturis Deus 'per 
hominem more hominum loquitur'. Igitur auctori secundario, scilicet Hagiographo, omnibus expressionis modis 
uti licebit, qui nihil inspirationi contrarium Deoque indignum prae se ferant, quosque ipse sub inspirationis 
influxu ad communicandam Dei revelationem imprimis sui temporis hominibus aptos iudicaverit. Atqui ea 
quibus Hagiographus licite utitur, interpres licite et utiliter investigabit. Revera finis litterariae generum 
analyseos in hoc tendit praecipue ut natura librorum sacrorum aptius dignoscatur et per hanc viam sensus 
Scripturae profundius intelligatur et clarius exponatur." 
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hierbij moeten we bekennen dat Cerfaux een ruime appreciatie genoot binnen zijn 

subcommissie560. Om terug te komen op Cerfaux' rol ..., kort na het drukken van deze 

constitutio zijn er twee leden van de subcommissie De fontibus, en één consultor van de SC 

de Ecclesia die hun bemerkingen op de tekst opstellen nog vóór de algemene vergadering van 

midden februari, te weten: Schmaus, Schauf en ... Cerfaux – waarbij we die van Schmaus 

terzijde kunnen laten561. Schauf's animadversiones oordelen over de gehele lijn positief. Ook 

al meent hij dat hoofdstuk III eerder als votum dan als een hoofdstuk voor een 

conciliedocument kan dienen en, dat di Fonzo's tekst beter en helderder dient te 

onderscheiden tussen de auctor primarius van de Schrift en zijn menselijke cooperatores. Hij 

heeft enkele bemerkingen over de inspiratie als persoonlijk charisma en wijst erop dat een 

bijbeltekst geschreven door meerdere auteurs niet in tegenspraak is met de bewering dat de 

inspiratie een persoonlijk charisma is. Tenslotte voegt Schauf er een literatuurtip aan toe voor 

de subcommissie562. 

 Cerfaux' bemerkingen zijn aanmerkelijk meer uitgebreid en gedetailleerd. Gespreid 

over vier pagina's vinden we er kritiek op zowel Garofalo's praenotandum als op de drie 

volgende hoofdstukken. Hoewel, en dit is significant, over de teksten van Castellino en 

Kerrigan is Cerfaux uitermate spaarzaam. Bij Kerrigan bemerkt hij slechts dat de slotfrase, 

over het auteurschap van de oudtestamentische teksten ongelukkig is. Castellino krijgt te 

horen dat de genrekritiek niet zo 'nieuw' is als zijn tekst wel beweert563. Geheel anders 

benadert hij de tekst van di Fonzo over goddelijk auteurschap, inspiratie en onfeilbaarheid, 

waaraan hij de helft van zijn tekst besteedt. 

                                                
560 Terzijde, in tegenstelling tot de andere subcommissies bleef de samenstelling van de SC De fontibus van 29 
november 1960 onveranderd in het ledenoverzicht dat op 25 januari wordt opgesteld. Zie CSVII: F.Van den 
Eynde 001.14. 
561 Voor de tekst van Schmaus, zie ISR: F.Gagnebet I, 19. Deze tekst blijkt echter een late reactie van Schmaus 
te zijn op het Schema compendiosum, en is weinig meer dan een conglomeraat van teksten uit de dogmatische 
traditie van de Kerk, gecentreerd rond de themata inspiratie, historiciteit, en traditie. Schmaus reageert laat 
wegens gezondheidsproblemen, zie ASV: D.Tromp: "Die 31 Jan 1961: feria III. […] Accepi a Prof. Schmaus tria 
vota spectantia ad quaestionem De fontibus revelationis. Non misit ea prius quia laborat malo pulmoniaco." 
 De tekst van Cerfaux (ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes ad Constitutionem de Fontibus Revelationis) 
is gebaseerd op potloodaantekeningen die de Leuvense theoloog maakte in de marge van zijn copie van de 
Constitutio (CLG: F.Cerfaux, s.n.). 
562 CSVII: F.Van den Eynde 003.10: Animadversiones in Constitutionem de Fontibus Revelationis: "Quoad n. 4: 
Quaeri tamen potest an tota quaestio hisce soluta sit. Forsan dici potest illud personale et proprium inspirationis 
nullo modo excludere collectivitatem auctorem eo sensu ut liber in se unus et indivisus a pluribus confectus sit ut 
pars una ab illo pars alia ab altero scriptore sit, ita tamen ut redactio unitatis cadat sub assistentia iudicii 
infallibilis unius vel plurium vel omnes ..." [...] "Nota bene: Alicuius momenti esset articulus de quo mihi non 
constat an a Commissione examinatus sit. Agitur de art. B. BRINKMANN, Inspiration und Kanonizität der 
Heiligen Schrift in ihrem Verhältnis zur Kirche, in Scholastik 33 (1958) 208-233." 
563 ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes (Cerfaux), p. 3: "Adnotatio ad III. De Generibus litterariis. Vellem notare 
huiusmodi systema vere novum non esse, atque progressui scientiae historicae et philologicae legitime 
respondere." 
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 Zoals gewoonlijk trekt Cerfaux het geheel uit het abstracte, de historische 

werkelijkheid binnen. Concreet: bij het eerste artikel al (dat verwijst naar de opening van de 

Hebreeënbrief, en waarin di Fonzo had geïnsinueerd dat het woord van de Schrift in feite 

rechtstreeks van God komt) wijst Cerfaux erop dat niet God, maar Christus in de eerste plaats 

staat als historische en concrete locus van het woord Gods564. Vervolgens wijst hij erop dat de 

inspiratie in di Fonzo's tekst teveel gedacht wordt als ware zij op zichzelf een communicatie 

van Gods woorden. Dit is te verticaal gedacht... Inspiratie en openbaring vallen echter nooit 

geheel samen. Cerfaux ziet de inspiratieleer als een dienstbetoon aan de openbaring als 

werkelijkheid gezien zij instaat voor een 'veilige' bewaring en overdracht ervan565. Minstens 

even marquant is zijn commentaar op de voorstelling van Leo XIII's inspiratiedoctrine. Met 

de recente geschiedenis in het achterhoofd stelt Cerfaux het belang voorop van een 

evenwichtige en hedendaagse interpretatie. Hijzelf biedt een alternatief: 

 

"Inspiratio non impedit quin auctores sacri modo humano constituant librum scribere, propositumque 

suum perficiant; sed ea omnia faciunt sub ductu Dei, auctoris principalis, qui 'ita eos ad scribendum 

excitavit et movit, ita scribentibus adstitit'."  

 

 Voeg bij deze definitie Cerfaux' kritiek dat men zich de menselijke auteurs niet mag 

voorstellen als profeten die van Godswege een communicatie ontvangen en neerpennen en het 

is duidelijk dat Cerfaux de enigszins instrumentalistische toon van het inspiratieconcept wil 

bijsturen566. In dezelfde lijn valt de bemerking dat het volstaat te spreken van inerrantie, 

zonder daar per se het adjectief 'absoluut' aan toe te voegen. Bovendien tracht de Leuvense 

magister zijn invloed op de gehele redactie van het document nogmaals uit te breiden. 

 Hij zet enkele bemerkingen in verband met het concept Traditie uiteen. Traditie en 

Schrift, stelt Cerfaux, kan men geen van beiden abstraheren uit het apostolisch oergetuigenis, 

dat één complex geheel vormt. De mondelinge overlevering is van dien aard dat zij de 

levende versie is van het apostolisch getuigenis doorheen de eeuwen. Het proces van 

                                                
564 ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes (Cerfaux), p. 1: "Auctor scribit: 'Deus ... statuit non solum viva veluti 
voce prophetarum et apostolorum suorum ... (homines) instruere', et remittit in nota ad Hebr. 1.1. Ibi autem 
legimus: '... olim Deus loquens patribus in Prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Filio ...' Quibus 
verbis patet Filium fontem primarium esse verborum Dei, scilicet revelationis, et quidem per doctrinam suam 
viva voce traditam. Quod omitti non potest." 
565 ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes (Cerfaux), p. 1: "... potius finis praecipuus inspirationis est servare quae 
iam revelata sunt viva voce. Unde saltem scriberem: servare et communicare. 
566 ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes (Cerfaux), p. 2: "Ex formula quae in hac eadem paragrapho legitur: 
'charisma sermonis, quo Spiritus Sanctus in Hagiographo et per Hagiographum operando, mentem suam cum 
hominibus communicat revelatione. Generatim autem non fit ita. Ceterum, post definitionem completam, talis 
explicatio superflua videtur." 
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opschriftstellen maakt daarvan een intrinsiek momentum uit. Tenslotte: omwille van de 

gebrekkige capaciteiten van het menselijk geheugen moet de Traditie zich steeds weer 

relateren aan de Schrift enerzijds en anderzijds diezelfde Schrift steeds opnieuw verklaren567. 

Traditie is zowel overleveringsproces van een oorspronkelijke inhoud (die geconstitueerd 

wordt door een historisch 'verhaal', eerder dan door een resem proposities), als Traditio 

explicativa. Cerfaux geeft tenslotte zijn eigen versie van de door Garofalo voorgestelde 

zesledige structuur. Cerfaux' voorstel integreert de teksten over Oud en Nieuw Testament om 

een ander hoofdstuk, over de taak van de exegeet, toe te voegen: 

 

"Post talem vel similem quamdam introductionem aliquomodo 'historicam', puncta particularia 

tractanda essent prout indicantur ab ill.mo D.no Garofalo, scilicet: 

a) De Scriptura (V.T. et N.T.) 

b.) De Traditione (et magisterio) 

c.) De relatione inter Scripturam et Traditionem. 

d.) De habitudine inter S. Theologiam et S. Scripturam. 

e.) De munere exegetarum 

f.) De S. Scripturae explicatione ad fideles, lectione apud fideles, deque usu 'Vulgatae' in Ecclesia." 

 

 

c. Plenaire vergadering van 13-16 februari: einde van het begin 

 

Op het ogenblik dat Cerfaux' adnotationes gedrukt zijn is de voorbereiding van de tweede 

plenaire vergadering van de Theologische commissie ongeveer rond. Op 20 januari krijgen 

leden en consultoren van de TC een brief met daarbij de schema's De deposito en De ordine 

morali, en kort daarna volgen de schema's over de Kerk en de bronnen van de openbaring568. 

                                                
567 ISR: F.Gagnebet I, 8: Adnotationes (Cerfaux), p. 4: "Assertum: fixatio praeconii in Scriptura Novi Testamenti 
eiusdem praeconii statum privilegiatum quidem constituit, praeconio vero orali finem non imponit. [...] Asserta: 
a) Praeconium apostolicum, Scriptura et traditio non possunt separari. b. Praeconium orale oretenus traditur in 
decursu historiae Ecclesiae per manus tradentium (iam ante, et post fixationem Evangelii scripti aliorumque 
operum apostolicorum), ita ut traditio appareat tamquam praeconium apostolicum semper vivens. c) Traditio 
ipsa, utpote praeconium apostolicum vivens et permanens, ex una parte, quia contra debilitatem memoriae 
humanae non absolute sine auxilio Scripturae protegitur, ad ipsam Scripturam sese referre debet; ex alia parte 
munus habet Scripturae explicandae et continuo Ecclesiae fidelibus tradendae." 
568 Zie brief van Tromp, van 20 januari 1961, in CSVII: F.Van den Eynde: "exhibentur Tibi, Reverendissime 
Domine, documenta pro Sessione Plenaria Commissionis Theologica, diebus a 13 ad 16 februarii proxime futuri 
habenda, a subcommissionibus 'de Deposito Fidei' et 'de Ordine Morali' apparata. Textus aliarum duarum 
subcommissionum, 'de Ecclesia' scilicet et 'de Fontibus Revelationis', mox etiam Tibi mittentur, simul cum 
Litteris Em.mi Card. Praesidis." 
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Bij de verzending van deze twee laatste (op 28 januari569) volgt meer uitleg. Men brengt de 

leden bijvoorbeeld op de hoogte van de namen van de redactoren voor de respectieve 

hoofdstukken. 

 Pas een zestal dagen voor de start van de vergadering wordt in een communicandum 

het finale vergaderprogramma meegedeeld. Nadat in de ochtend van 13 februari alle 

subcommissies nog een afzonderlijke samenkomst houden (zodat ook de leden die doorgaans 

niet in Rome verblijven gebrieft kunnen worden), beginnen de vergaderingen om 16.30 met 

een algemeen verslag van de werkzaamheden per commissie. Het debat over De fontibus is 

meteen al voor de volgende ochtend ..., de namiddag is gereserveerd voor het schema De 

deposito. Woensdag 15 februari gaat het dan over De ordine Morali en De ecclesia, en op 16 

februari voorziet men afsluitende suggesties en opmerkingen. Er wordt nogmaals op gewezen 

dat leden vrij mogen spreken, en consultoren enkel op vraag570.  

 Zoals gezegd had de ochtendsessie van de subcommissie De fontibus een 

voornamelijk informatieve functie. Tegelijk bood zij toch een gelegenheid om de 

opmerkingen te bespreken van wie voorheen niet bij de redactie van de constitutie betrokken 

was, zo dat de relator het schema zou kunnen presenteren namen de voltallige subcommissie. 

Men stelt vervolgens de relatio op die Garofalo 's anderendaags zal presenteren, en precies dit 

verslag bewijst dat de subcommissie effectief enkele bemerkingen bij de tekst bediscussieert 

en tot tekstcorrectie overgaat. Als leidraad bij de correcties neemt men de adnotationes van 

Schauf en Cerfaux. Cerfaux' vraag om de overduidelijke afwijzing van het modernisme af te 

zwakken wordt bijvoorbeeld gerespecteerd. Hij herneemt trouwens op de vergadering zijn 

kritiek dat concepten als 'openbaring' en 'inspiratie' door mekaar worden gehaald in het 

schema, en krijgt daarvoor bijval van Van den Eynde. Daarop volgt discussie over een 

voorstel van di Fonzo waarin inspiratie is omschreven als een 'charisma sermonis'571. 

 Men neemt ook Cerfaux' opmerking uit de adnotationes over art. 10 (Kerrigan's tekst) 

serieus. Kerrigan schreef dat de Kerk – behoudens grondige redenen – in de kwestie van het 

                                                
569 Zie de circulaire van Ottaviani en Tromp van 28 januari, in CSVII: F.Philips 029. 
570 Zie Communicandum van S. Tromp, 7 februari 1961, in CSVII: F.Philips 032: "In sessionibus plenariis 
membra Commissionis gaudent iure interloquendi et suffragium ferendi; consultores autem, qui Romae adsunt, 
invitantur ut adsistent omnibus octo sessionibus: at ius non habent suffragii ferendi, vel etiam interloquendi, nisi 
nominatim rogentur." Dit programma werd voorbereid op 2 februari, in een vergadering met Ottaviani, Tromp, 
en de voorzitters van de respectieve subcommissies; zie hierover ASV: D.Tromp, 2 februari, 1961. 
571 Zie de Verbalia consessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791, pp. 21-22: "P. v.d. Eynde et M. 
Cerfaux putant in definitione confundi revelationem et inspirationem: non esse dicendum 'Deum mentem suum 
manifestare' – Se opponit P. Dhanis dicendo S. Scripturam esse verbum Dei, ideoque locutionem divinam ad 
Ecclesiam. – Accedit Secretarius dicens S. Scriptura a S. Paulo vocari eloquia dei: eloquia autem sunt mentis 
communicatio. Consentiunt v.d. Eynde et Cerfaux. Consultor di Fonzo rogatus a Mgr Garofalo dicit definitionem 
correspondere debere verbis communiter usitatis et vocem 'charisma sermonis' specificari debere." 



JANUARI-CONSTITUTIE 

 

150 

auteurschap van de oudtestamentische geschriften niet hoort af te wijken van wat zij daarover 

traditioneel altijd stelde – daarmee vooral doelende op de mozaïsche origine van de 

Pentateuch572. Cerfaux had er echter op gewezen dat deze 'traditie' niet zo alomtegenwoordig 

was als Kerrigan aannam573. Zij was immers door Christus en de apostelen overgenomen van 

de joden en kende vooral in de kerkelijke oudheid een brede aanhang ... niet zozeer doorheen 

de gehele kerkgeschiedenis574. Het debat loopt uit op een tekstwijziging die Cerfaux' invloed 

doet vermoeden. Men spreekt nu van niet meer van een kerkelijke traditie in algemene 

termen, maar van een 'communem Patrum et Doctorum Ecclesiae de auctoribus V.T. sententiam'575. 

 Tenslotte is nog een heikel punt. De formulering van de inspiratiedoctrine ligt  –

aangezien een omschrijving van de preciese inspiratiemodaliteit een blijvend obstakel vormt – 

ter tafel, en men ontwerpt bij wijze van afsluiter alweer een nieuwe structuur voor het schema 

over de openbaringsbronnen. In een proloog daarop wil men het historisch 

overleveringsproces schetsen dat Schrift en Traditie bindt! Pas na het leggen van dit 

fundament volgen de hoofdstukken over a) inspiratie en onfeilbaarheid van de Schrift, b) het 

Oude Testament, c) het Nieuwe Testament, d) de wijze waarop theologen en exegeten zich tot 

de openbaringsbronnen verhouden en tenslotte e) over de Schriftlezing door de gelovigen576. 

                                                
572 Kerrigan verwees met zijn uitspraak naar een tekst van de PBC uit 1906 – toen onder leiding van de 
Belgische secretaris Laurent Janssens –, waarin vragen omtrent het mozaïsche auteurschap als volgt werden 
beantwoord: "Propositis sequentibus dubiis Consilium Pontificium pro studiis de re biblica provehendis 
respondendum censuit prout sequitur:  
Utrum argumenta a criticis congesta ad inpugnandam authentiam mosaicam sacrorum Librorum, qui Pentateuchi 
nomine designantur, tanti sint ponderis, ut posthabitis quampluribus testimoniis utriusque Testamenti collective 
sumptis, perpetua consensione populi Iudaici, Ecclesiae quoque constanti traditione necnon indiciis internis, 
quae ex ipso textu eruuntur, ius tribuant affirmandi hos libros non Moysen habere auctorem, sed ex fontibus 
maxima ex parte aetate Mosaica posterioribus fuisse confectos? Responsum: Negative." Zie PONTIFICIA 
COMMISSIO DE RE BIBLICA, Responsa de Mosaica authentia Pentateuchi, in ASS (1906) 375vv. 
573 Verbalia consessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791, pp. 23-24: "Consessus plenarius II [...] Illmus 
Cerfaux notat magnam differentiam traditionis Patrum pro authenticitate librorum V.T. et pro authenticitate 
librorum N.T. Quoad N.T. vera et stabilis traditio est quoad V.T. deest. Consultor P. Kerrigan confirmat dicta 
Illmi Cerfaux. Patres sequuntur maiores quin crisis faciant. S. Hilarius tantum per transennam loquitur de 
traditione Iudaica circa Moysen. S. Isidorus Hisp. quoque in etymolog. explicite loquitur de traditione Iudaica. 
..." 
574 Cerfaux argumenteerde daarmee in de lijn van de eerder vermelde PBC-brief aan kardinaal Suhard. Daarin 
erkende men probleemloos de exegetische onderzoeksresultaten volgens dewelke de Pentateuch is opgebouwd 
uit meerdere, over een langere periode gevormde orale en tekstuele tradities. Zie EB 580. 
575 Het origineel luidde (zie CSVII: F.Van den Eynde 003.07, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 10: 
"Insuper maxime oportet reverentia, qua par est, constantem Ecclesiae de Veteris Testamenti scriptoribus 
traditionem suscipere nec ab ista unquam discedere nisi ob graves solidasque rationes, et salvo semper Ecclesiae 
iudicio." Voor de aanpassing zie CSVII: F.Van den Eynde 001.15: Relatio Garofalo, 13 Febr. 1961: "In foliis, p. 
9, sub n. 10; inde a verbis Insuper maxime oportet reverentia ... ita textus proponitur mutandus: 'Insuper maxime 
oportet reverentia, qua par est, communem Patrum et Doctorum Ecclesiae de auctoribus V.T. sententiam 
suscipere nec ab ista unquam discedere nisi ob graves solidasque rationes, et salvo semper Ecclesiae iudicio'." 
576 CSVII: F.Van den Eynde 001.15, Relatio Garofalo, p. 2: "Praemisso prologo in quo de processu historico 
utriusque fontis revelationis agatur, [...] Postea, per partes, proponentur quae spectant: 
1) Divinam inspirationem in specie; 
2) Vetus Testamentum in specie; 
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Naast dit alles is er nog een voorstel om de schriftcitaten in alle TC-teksten ter controle aan de 

subcommissie De fontibus voor te leggen577. 

 

 Na de mezzogiorno begint omstreeks 16u30 de werkelijke plenaire zitting. Ottaviani 

verwelkomt allen en houdt een openingstoespraak, waarna Tromp verslag doet van de 

gebeurtenissen gedurende en na de vorige plenaire zitting. Ook de ordening van het materiaal 

wordt opnieuw te berde gebracht ... wat uitloopt op een discussie over de modus procedendi 

in de subcommissies. Dit alles blijven louter technische aangelegenheden en we zouden de 

discussie van deze dag niet aanroeren, maar kardinaal Ottaviani wijzigt het programma. 

Daardoor begint de bespreking van de constitutio de fontibus op diezelfde avond578. Garofalo 

rapporteert over de voormiddagsessie. Hij stelt bovenvermelde aanpassingen en de 

vernieuwde structuur voor, en legt tenslotte de vraag voor in verband met de controle op 

Schriftcitaten. Hierna echter ontstaat er – naar aanleiding van de verschillende voorstellen om 

de inspiratiedoctrine van Leo XIII weer te geven – discussie over de wijze waarop pauselijke 

documenten in de teksten geciteerd of geparafraseerd dienen te worden, een discussie die de 

rest van de zitting vult, waardoor pas de volgende voormiddag inhoudelijke discussies 

volgen579.  

 Deze betreffen dan het karakter van de inspiratie en (opnieuw) de kerkelijke visie op 

het auteurschap van de Pentateuch. Hiermee is nogmaals gezegd dat de animadversiones van 

Schauf en Cerfaux de inhoud van het debat bepaalden. Het preciese verloop van deze debatten 

blijft ons onbekend, doch het is interessant te zien hoe Cerfaux opnieuw een centrale rol 

speelt. Een eerder onverwachte gebeurtenis ondersteunt dit: tijdens de voormiddagzitting van 

                                                                                                                                                   
3) Novum Testamentum in specie; 
4) De habitudine theologi et exegetae ad utrumque fontem Revelationis; 
5) De S. Scripturae lectione apud fideles, deque usu versionis latinae 'Vulgatae' in Ecclesia. 
577 CSVII: F.Van den Eynde 001.15, Relatio Garofalo, p. 2: "ut ad res 'practicas' quae dicuntur deveniamus 
subcommissio parata erit, si opportunum iudicabitur et in commodum omnium, textus S. Scripturae quae usu 
venient in omnibus documentis Commissionis Theologicae, attento examini subiicere et coordinare, ita ut 
recursus ad Librum sacrum sibi in omnibus constet et ubique ad normam probatae exegeseos fiat." 
578 Zie CSVII: F.Philips 0072, Relatio de Consessu secundo plenario Commissionis Theologicae habito diebus 
13-16 Febr. 1961 in aedibus Vaticanis: "Post prologum Em.mi Praesidis Secretarius tres habuit relationes. In 
prima retulit de primo Consessu habito die 27 Octobris 1960 et placuit relatio. In secunda relatione Secretarius 
egit de actis in Commissione post primam sessionem plenariam et primo loco retulit de consiliis initis circa 
problema nondum solutum 'de Ordine Schematum'." [...] "Finitis discussionibus de modo procedendi, proposuit 
E.mus Praeses, ut iam inchoaretur sessio super Constitutionem de Fontibus Revelationis. [...]  
579 Zie CSVII: F.Philips 0072, Relatio de Consessu secundo, p. p.2-3: "Die 14 februarii mane: hora 9½ inchoata 
est sessio, ideo memorabilis quia in secunda parte adfuit Summus Pontifex. Post preces a Card. Praeside dictas, 
Ill.mus D. Garofalo rogat an placeat Commissioni Theologicae exprimere votum, ut pro tota Ecclesia praeparetur 
novus textus latinus S. Scripturae. Placuit propositio et statim inchoatae sunt discussiones de textu Constitutionis 
"de Fontibus", a subcommissionie proposito. Per horam cum dimidio fere actum est de natura inspirationis; de 
auctoribus Veteris Testamenti, num eorum authenticitas sit ex constanti traditione vel potius sententia communis 
Patrum et Doctorum; et de pluralitate auctorum unius libri." 
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14 februari immers brengt Johannes XXIII een bezoek aan de commissie580. De paus weigert 

zichzelf in het centrum van de gebeurtenissen te plaatsen door toespraken te houden en 

beperkt zich tot een lapidair "me sentio sicut puerum Iesum 12 annorum inter doctores 

disputantes"581. Ofschoon Tromps dagboek hierover niets zegt schuift Garofalo tijdens het 

pontificale bezoek de exegeet uit Leuven naar voren om de onfeilbaarheid van de Schrift toe 

te lichten582. Cerfaux wijst daarbij op de onlosmakelijke band tussen de inspiratie- en de 

onfeilbaarheidsdoctrines. Een verregaande instrumentalisatie van de menselijke schriftauteurs 

is uit den boze. Bovendien brengt hij de historische context van de schriftteksten en hun 

ontstaan in het inspiratiedenken binnen en ipso facto ook in de onfeilbaarheidsdoctrine.  

 Cerfaux doet dit alles eenvoudigweg door het onderscheid tussen menselijke en 

goddelijke auteur dat eigen is aan de inspiratieleer óók in de onfeilbaarheidsdoctrine te 

handhaven583. Voor de onfeilbaarheid van de Schrift betekent dit het volgende: Cerfaux stelt 

dat God (auctor sacer) zélf weliswaar onfeilbaar is en als afgeleide daarvan ook Gods woord. 

Doch, Cerfaux beweert meteen daarop dat de bijbel evenals eender welk geschrift modo 

humano geschreven werd en dus tot op zekere hoogte feilbaar is. Beide aspecten moeten met 

elkaar verzoend worden, ze moeten worden samengedacht. Het incarnatorisch motief dat 

Cerfaux' denken kleurt speelt hier mee, en van een 'absolute' onfeilbaarheid van de Schrift is 

geen sprake meer. Gegeven de achtergrond  van controverse die wij aan het begin van dit 

hoofdstuk schetsten valt deze uitspraak niet bij allen in even goed aarde584. 

                                                
580 Dit is de eerste keer dat Johannes XXIII van zo nabij de werkzaamheden komt gadeslaan, waarna de paus 
beslist een dergelijk bezoek af te leggen bij alle voorbereidende commissies. Zie AD II/1, waarin men een 
verslagen treft van alle visitaties. 
581 Zie ASV: D.Tromp, 14 februari 1961. 
582 Zie hierover de Verbalia concessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791. 
583 Verbalia consessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791, p. 27: "Consessus plenarius II [...] Invitat 
Illmus Garofalo Illmum Cerfaux ut exponat quaestionem inerrantiae, de qua in fine n. 6 et n. 7. Illmus Cerfaux 
dicit distingueri in quaestione infallibilitatis auctorem divinum et auctorem humanum, per quem loquitur auctor 
divinus. Affirmatio autem divina gaudet infallibilitate absoluta; affirmatio humana quia fit modo humano 
admittit gradus." 
584 Zie CSVII: F.Philips 0072, Relatio de Consessu secundo, pp. 2-3: "hora 11.15 annuntiatur adventus 
Pontificis, et exit E.mus Card. Praeses ad salutandum Papam, qui mox intrat, conductus a Card. Praeside et a 
Secretario Commissionis Centralis, Exc. Mo. D. Felici. Postquam Pontifex suggestum sibi praeparatum 
ascenderat, dictis quibusdam verbis introductoriis a Card. Praeside de materia discussionum, statim, annuente 
Papa, disputatio de pluralitate auctorum continuatur" [...] "dicente Papa se nunc magis discere velle quam 
docere. Deinde invitatur Ill.mus Cerfaux, ut exponat nn. 6 et 7 Constitutionis, ubi agitur de inerrantia auctoris 
sacri, quo facto rogat E.mus Card. Praeses ut cum mente exegetae comparetur mens theologorum. Fine imposito 
comparationi, Papa praeit in recitanda salutatione angelica cum solitis precibus, quibus devote recitatis E.mus 
Praeses conatur disputationem de modo citandi Pontifices ad felicem exitum conducere […]" 
Over dit pausbezoek, zie ook D.Schauf, p. 44: "Heute morgen coram Sanctissimo. Interessant, wie Staffa, 
Piolanti, Lattanzi zusammen den radikal konservativen Flügel darstellen, aber doch gegen die andern nicht 
ankommen."; en D.Fenton, 14 februari 1961, met het oog op Cerfaux tussenkomst: "The Pope came in at about 
11.20 and remained until nearly 1p.m. […] In the future I must speak out against a statement by Cerfaux. He 
holds that God is infallible, but that there is no real infallibility in the Bible because it is written modo humano. 
Of course every statement that is marked with the charism of infallibility is uttered or written modo humano." 
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 De reeks vergaderingen is echter nog niet afgelopen. Op de ochtend van 16 februari, 

de afsluitende dag, komen de subcommissies opnieuw afzonderlijk bijeen om het agenda voor 

de komende periode te bepalen, waarna men op de namiddagzitting de afsluitende verslagen 

voorlegt585. Vanaf dit punt in de redactiegeschiedenis zal de plenaire theologische commissie 

nog zeer weinig inbreng hebben in de vormgeving van de tekst. Immers, eind juni zal de 

subcommissie haar redactie afronden, en vervolgens zal het schema meteen worden 

voorgelegd aan de Centrale voorbereidende commissie. De volgende hoofdstukken zullen 

achtereenvolgens gewijd zijn aan de completering van de tekst door de subcommissie, en aan 

de receptie van de slottekst over de bronnen van de openbaring in de Centrale voorbereidende 

commissie. 

                                                
585 Zie het afsluitende relaas van Tromp, in CSVII: F.Philips 0072, Epilogus secretarii: "2. Subcommissio De 
fontibus sperat fore ut ante ferias aestivas totam constitutionem ad se spectantem absolvere possit, modo 
provisorio quidem, attamen iam magis perfecto." [...] "5. Ut statutum est, omnes textus S. Scripturarum 
revidebuntur a Commissione de Fontibus Revelationis." 





 

 

V. DERDE FASE: DE CONSTITUTIO DE FONTIBUS REVELATIONIS (23 JUNI 1961) 

 

1. ACHTERGRONDEN 

 

a. De Romeinse controverse, vervolg ... en het afsluiten van de Index 

 

Na de februarivergadering is het dus opnieuw aan de subcommissie De fontibus om het werk 

voort te zetten. De samenstelling van onze commissie blijft ongewijzigd sinds november 

1960, uitgezonderd die éne toevoeging in maart, van Biblicumrector Vogt. Hoewel het erop 

leek dat met deze beslissing van Johannes XXIII de hele controverse afgekoeld was586, toch 

bleven de naweeën niet uit. Ottaviani bijvoorbeeld had geen andere keuze dan Vogt toe te 

laten tot zijn voorbereidende commissie, maar intussen bereidde hij wel vanuit zijn Romeinse 

congregatie een monitum voor over de kwestie, dat zijn schaduw zal werpen over het werk 

van de subcommissie. De tekst wordt uitgevaardigd in de loop van juni 1961, al bleek hij 

oorspronkelijk reeds gepland voor maart van dat jaar587. Wat er ook van zij, men had de 

klachten aan het adres van Lyonnet en Zerwick onderzocht, wat uiteindelijk leidt tot een – erg 

beknopte – tekst waarin het H. Officie zich vooral bezorgd toont om het geweten van de 

gewone gelovigen en het schaden van de geloofswaarheden. Men wil waarschuwen tegen het 

in twijfel trekken van de historische waarheid van de Schriftverhalen, van de woorden en 

daden van Christus, en roept de exegeten op steeds de geloofsanalogie te respecteren588. Op 

zich genomen is het monitum dus weinig ophefmakend, wordt er niets nieuws of 

                                                
586 Deze indruk bleef had alleszins Döpfner nog in mei 1961 wanneer hij een audiëntie bij Johannes XXIII 
voorbereidt. Zie D.Döpfner, pp. 154: "Sonntag, 7.5.: 9h: Rektor Vogt – Biblikum. Der Streit mit Romeo ist im 
Vordergrund überstanden." 
587 Zie D.Fenton, 16 september 1961: "He [Parente] told me that they ran into great difficulty about the 
Monitum. It was meant to appear three months before it actually came out. The Modernists (and he used the 
word frequently) thought that they had it blocked. Finally, when it appeared, it came as a bad surprise to the 
Modernists. He told me this: When he and the Pope were arguing about the matter, he told the pope that this was 
not some little unimportant detail. He said that if Our Lord had not given that promise to Peter, that he and the 
Pope should take off their pectoral crosses and quit." 
588 S. CONGREGATIO S. OFFICII, Monitum biblicarum disciplinarum de germana veritate historica et obiectiva S. 
Scripturae, etiam quoad dicta et facta Christi Iesu, debite tutanda, 10 iunii 1961, in AAS 53 (1961) 507. We 
geven de gehele tekst weer: "Biblicarum disciplinarum studio laudabiter fervente, in variis regionibus sententiae 
et opiniones circumferuntur, quae in discrimen adducunt germanam veritatem historicam et obiectivam 
Scripturae Sacrae non modo Veteris Testamenti sicut Summi Pontifex Pius XII in Litteris Encyclicis Humani 
Generis iam deploraverat, verum et Novi, etiam quoad dicta et facta Christi Iesu. Cum autem huiusmodi 
sententiae et opiniones anxios faciant et Pastores et christifideles. Em.mi Patres, fidei morumque doctrinae 
tutandae praepositi, omnes, qui de Sacris Libris sive scripto sive verbo agunt, monendos censuerunt ut semper 
debita cum prudentia ac reverentia tantum argumentum pertractent, et prae oculis semper habeant SS. Patrum 
doctrinam atque Ecclesiae sensum ac Magisterium, ne fidelium conscientiae perturbentur neve fidei veritates 
laedantur." 
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buitensporigs gemeld en wordt de historisch-kritische methode als zodanig niet op de korrel 

genomen. Dezelfde eisen werden overigens ook al in Divino afflante Spiritu gesteld, twintig 

jaar eerder en herhaald in Humani Generis. Net als die eerdere documenten is het monitum 

poly-interpretabel en men ziet kort daarop hoe – zoals in de eerste periode van de 

controverse589 – verscheidene auteurs hun lectuur van de tekst voorstellen590. Eén van de 

meest opvallenden onder hen is kardinaal Ruffini, die zich theologisch aansluit bij het H. 

Officie, maar niettemin een zekere openheid naar het gebruik van kritische methodes 

vertoont591. 

 Dit op zich is niet verwonderlijk, het probleem situeert zich eerder in de marge van het 

document. Primo, het document was voorzien van een nota bene, waarin volgende uitspraak 

te lezen valt:  

 

"Hoc monitum editur consentientibus etiam Em.mis Patribus Pontificiae Commissionis Biblicae." 

 

 Het valt moeilijk te traceren, doch vermoedelijk slaat het op de instemming van de 

kardinalen-leden van de Bijbelcommissie. Secundo, slechts dagen na de publicatie van dit 

monitum valt de Fransman Steinmann een twijfelachtige eer te beurt. Op instigatie van 

opnieuw ... Ruffini is diens boek La Vie de Jésus het allerlaatste dat door het H. Officie op de 

Index van verboden boeken geplaatst wordt592. Opvallend, aangezien dit werk niet meteen een 

                                                
589 K. SCHELKENS, Perceiving Orthodoxy, te verschijnen. 
590 Bijvoorbeeld P.G. DUNCKER, Biblical Criticism, Instructions of the Church and Excesses of Form Criticism, 
in CBQ 25 (1963) 22-23, interpreteert de tekst volkomen in de lijn van eerdere aanmoedigingen van de 
wetenschappelijke bijbelstudie. F. SPADAFORA, Un documento notevole per l'esegesi cattolica, in Palestra del 
clero 40 (1961) 969-981 daarentegen neemt het monitum ter hand om nogmaals Zerwicks orthodoxie in vraag te 
stellen. 
591 E. RUFFINI, Generi letterari e ipotesi di lavoro nei recenti studi biblici, in Oss. Rom., 24 augustus 1961, 
waarin deze zich afzet tegen een hyperkritische geest in de exegese. Ruffini, bekend lid van de Pauselijke 
Bijbelcommissie erkent de noodzaak van het analyseren van literaire genres, maar zet zich hard af tegen een 
overmatig gebruik van deze methodes, op het gevaar af van een atomisering van de Schrift en het in twijfel 
trekken van de geloofswaarheden erin vervat. Dit laatste is volgens hem Steinmann's fout, ... en in bedekte 
termen neemt ook hij Zerwick en Lyonnet nog eens op de korrel: "Ci si permetta però, in prossimità del giudizio 
di Dio, perché anziani, di invitare gli studiosi, che qui abbiamo in qualche modo censurato, a voler riflettere se 
più che la scienza non sia la mancanza di spirito di umiltà e di obbedienza che li mette un pericolo di perdere la 
fede, senza della quale è impossibile piacere a Dio." Over Ruffini's houding in deze, zie J. BEUMER, Die 
katholische Inspirationlehre zwischen Vatikanum I und II. Kirchliche Dokumente im Licht der theologischen 
Diskussion (Stuttgarter Bibelstudien, 20), Stuttgart, 1966, pp. 74-75. 
592 S. CONGREGATIO S. OFFICII, Decretum in generali consessu quo opus 'La vie de Jésus' a Ioanne Steinmann 
scriptum damnatur, 26 iunii 1961, in AAS 53 (1961) 507-508. Zie hierover DE BUJANDA (ed.), Index librorum 
prohibitorum, p. 855: "Steinmann, Jean (1911-1963). Né dans le territoire de Belfort. Fra. Prêtre. Vicaire à la 
Basilique de Notre-Dame de Paris. Auteur de nombreux ouvrages sur la Bible. Le 14 février 1962, le Saint-
Office lui interdit toute nouvelle publication en matière biblique. La vie de Jésus, 1959, [...] Decr. S. Off. 
26/06/1961. Dernier ouvrage mis à l'Index." Een TC-lid als Fenton verheugt zich over deze indexplaatsing, zie 
D.Fenton, 15 september 1961. 
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exegetische of theologische studie betreft waarin de historisch-kritische methodes worden 

toegepast. Veeleer schreef Steinmann een psychologisch portret van de mens Jezus, diens 

persoonlijke ontwikkelingen en de wijze waarop hij zich verhield tot armen, zondaars, etc593. 

Kortom: de mens Jezus, en net hier knelde het schoentje. Vermoedelijk oordeelde het H. 

Officie dat de mirakels, en andere moeilijker liggende zaken al te veel werden platgewalst 

door een immanente lezing van het leven van Jezus594. En dan, als klap op de vuurpijl, volgt 

tertio de veroordeling van zowel Maximilien Zerwick als Stanislaus Lyonnet door het H. 

Officie. Zonder tekst of uitleg. Beide wetenschappers krijgen een doceerverbod opgelegd, dat 

pas door Paulus VI weer zal tenietgedaan worden595. 

 

 

b. Oecumenische parallellen: de activiteiten van het SCUF 

 

Een andere belangrijke preconciliaire gebeurtenis tekent de achtergrond van dit alles: de 

oprichting van het Secretariaat voor de eenheid van de christenen in het voorjaar van 1960. 

Na een periode van moeilijke verhoudingen tussen het katholieke magisterium ten aanzien 

van allerhande oecumenische toenaderingspogingen596 roept men nu een officieel orgaan in 

het leven waarlangs wederzijds contacten konden worden opgenomen. Voorzitter van het 

secretariaat wordt voormalig Biblicumrector kardinaal Bea597, die samen met de aartsbisschop 

van Paderborn – Lorenz Jaeger – de beslissende initiatieven nam ter oprichting ervan598. De 

Nederlander Johannes Willebrands wordt secretaris van dit orgaan599. 

                                                                                                                                                   
Het was een brief van kardinaal Ruffini, van 9 mei 1961, aan Ottaviani die het H.Officie tipte over de 
'problematische gegevens in Steinmann's werk. Zie hierover F.M. STABILE, Il cardinal Ruffini e il Vaticano II. Le 
lettere di un 'intransigente', in CrSt 11 (1990) 83-113, p. 115. 
593 J. STEINMANN, La Vie de Jésus (Collection biographies, 12), Parijs, 1959. 
594 Althans gaat het relaas van Fenton, een goede vriend van kardinaal Ottaviani, in die richting, D.Fenton op 6 
september 1961: "It comes about that some, and too often even ecclesiastics, more or less explicitly eliminate 
from the historical plane accounts that are most important, as for example the narration of the first chapters of 
Genesis and of the Gospels. The Life of Jesus published by the French priest Jean Steinmann and recently placed 
on the Index of Forbidden Books as a sad example of this trend." 
595 Zie HARRISON, The Teaching of Pope Paul VI, pp. 60-61. 
596 Informele initiatieven vigeerden reeds lange tijd volop, maar op officiëel niveau bleven er moeilijkheden. Zo 
werd nog in 1959 het voorstel afgeketst om aan de Leuvense theologiefaculteit een leerstoel oecumene op te 
richten. Zie hierover D. CLAES, Theologie in tijden van verandering, pp. 149 vv. 
597 Zie SCHMIDT, Augustin Bea, pp. 342-351. Uitgebreide informatie over de oprichting van het secretariaat treft 
men in M. VELATI, Una difficile transizione. Il cattolicesimo tra unionismo ed ecumenismo (1952-1964) (TRSR. 
Nuova serie, 16), Bologna, 1996. 
598 Hierover K. WITTSTADT, Die Verdienste des Paderborner Erzbischofs Lorenz Jaeger um die Errichtung des 
Einheitssekretariats, in Communio Sanctorum, Würzburg, 1988, pp. 181-203.  
 Lorenz Jaeger (1892-1975), doceert na studies te Paderborn en aan de universiteit te München aan het 
Hindenburg Realgymnasium te Dortmund van 1933 tot 1939. Van 1941 tot 1973 is hij aartsbisschop van 
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 Na het zoeken en vinden van een vaste stek vlakbij het Vaticaan – Via dei Corridori 

64600 – eigent het kersverse secretariaat zich al spoedig meerdere competenties toe. Eén van 

de meest in het oog springende is het opbouwen van een reseau aan contacten met andere 

christelijke denominaties met het oog op de uitnodiging van niet-katholieke observatoren voor 

het nakende concilie. Daarnaast houdt men zich in een reeks subcommissies bezig met de 

studie van verschillende theologische onderwerpen vanuit een oecumenisch perspectief. Bea's 

intentie hiermee was het creëren van een bewustwordingsproces rond het belang van 

oecumenisme binnen de eigen katholieke theologie, en tegelijkertijd een openheid scheppen 

naar buiten toe601. Wanneer Johannes XXIII ook de leden van het SCUF uitnodigt op de 

audiëntie van 14 november 1960 grijpt ook dit gremium de gelegenheid aan om haar leden en 

consultoren voor het eerst rond één tafel te scharen602. 

 

 Meteen al op deze vergadering – van 14-15 november – komt de vraag aan bod in 

hoeverre men de Schriftstudie mee diende op te nemen603. Net hierom is het belangrijk in 

onze studie oog en oor te hebben voor de activiteiten van het secretariaat. Haar leden zelf 

waren zich van meet af aan bewust van het feit dat zij overlappingen creëerden met de 

competenties van commissies zoals de theologische. Het wekt dan ook weinig verbazing dat 

een mogelijke samenwerking in gemengde commissies in het verschiet leek te liggen604. Zelfs 

                                                                                                                                                   
Paderborn, waar hij in 1957 het bekende J.-A. Möhler-Institut opricht, een oecumenisch studiecentrum met een 
sterke gerichtheid op de protestantse wereld. 
599 J. Willebrands (1909-2006), na studies aan het seminarie te Warmond en aan het Angelicum te Rome is hij 
vanaf 1945 tot zijn aanstelling als secretaris van het SCUF in 1960 professor aan het Warmondse seminarie. In 
1964 wordt Willebrands titulair bisschop van Mauriana en elf jaar later aartsbisschop van Utrecht. In 1969 wordt 
Willebrands kardinaal en voorzitter van het SCUF. 
600 Waarover M. VELATI, 'Un indirizzo a Roma'. La nascita del Segretariato per l'unità dei cristiani (1959-
1960), in G. ALBERIGO (ed.), Il Vaticano fra attese e celebrazione (TRSR. Nuova Serie, 13), Bologna, 1995, pp. 
83-84. 
601 Dit wordt uitermate zichtbaar in een reeks artikels die Bea schrijft over de kwestie van het kerklidmaatschap, 
waar ook de TC-subcommissie de Ecclesia zich mee bezighield, en die in de TC nauwlettend gevolgd en 
bediscussieerd werden. 
602 Zie de brief van Bea aan De Smedt, van 3 oktober 1960, in CSVII: F.De Smedt 0035: "Occasione praesentiae 
membrorum et consultorum in Urbe una vel plures sessiones Secretariatus habebuntur ad quaestiones Unitatis 
communis consilio tractandas. Omnes, tam Membra quam Consultores, interim rogantur, ut quam primum ad 
Praesidem referant, de quibus quaestionibus ipsi in his sessionibus agendum esse censeant, et ea proponant quae 
ipsis convenienter statuenda videantur." 
603 Zie het voorbereidende rapport in CSVII: F.De Smedt 0043, p. 2: "Sollte nicht das Schriftstudium, die 
Bibeltheologie in den theologischen Schulen noch stärker zur Geltung gebracht werden? Könnte nicht den 
Theologie Studierenden (auch den Laien, die theologische Kurse mitmachen), eine grössere Erleichterung in der 
Benützung guter nichtkatholischen Bibelausgaben gewährt werden, die zum Teil besser sind als katholische?" 
604 Zie het vergaderingsprogramma, in CSVII: F.De Smedt 0044: IV. Theologie.  
1) La parole de Dieu 
 a. Sa souveraineté; son expression dans la Bible et dans la Tradition; source de vie 
 b. applications liturgiques: la célébration de l'Eucharistie. Communion sous les deux espèces. Langue 
 vulgaire dans la liturgie. Liturgie et prédication. 
 c. applications pastorales: place de la Bible dans la vie chrétienne. Prédication de la Parole. 
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voor 14 november bleken er contacten te zijn geweest tussen Bea en Willebrands enerzijds en 

Tromp en Ottaviani anderzijds. Tromp was in deze erg bezorgd om de mogelijkheid dat twee 

voorbereidende organen mekaar tegensprekende documenten zouden voorbereiden605 –, iets 

wat doorheen de verdere voorbereidingsperiode zou blijven spelen, onder andere via een 

briefwisseling waarin zij de resultaten van hun respectieve subcommissies uitwisselden. 

Niettegenstaande Ottaviani's consequente afwijzing606 van het voorstel om in gemengde 

commissies te werken – op juridische gronden, Ottaviani beriep zich op het onderscheid 

tussen een commissie en een secretariaat, waarbij het statuut van dit laatste een gemengde 

'commissie' uitsluit – kan men moeilijk pretenderen dat beide organen zonder enig medeweten 

van mekaars activiteiten aan de slag waren. 

 Overigens, althans voor de openbaringstheologie overlappen de competenties van 

beide organen mekaar slechts miniem. Ja, reeds op deze vroege datum bleek de benadering 

van de Schriftproblematiek in het SCUF grondig te verschillen van die in de theologische 

commissie. Van meet af aan stond het SCUF een eerder pastorale benadering voor. De concrete 

                                                
605 Zie CSVII: F.De Smedt 0046, Sermo introductorius Em.mi cardinalis praesidis, p. 3: "d. collaboratio cum 
aliis commissionibus. Ceteroquin secretariatus  noster alias quoque quaestiones tractandas habet quae simul ad 
alias Commissiones pertinent, v.g., cum Commissione theologica: quaestiones de Traditione, de membris 
Ecclesiae, de matrimoniis mixtis, [...]" en F.De Smedt 0048, Compte rendu des sessions du Secrétariat pour 
l'Unité, p. 2: "En ce qui concerne la Commission théologique les affaires sont plus avancées en ce sens qu'il y a 
déjà eu des contacts entre le Cardinal Président, le Cardinal Ottaviani et le Rév. Père Tromp. Il faudra d'ailleurs 
penser à d'autres commissions mixtes." 
 Effectief, in D.Tromp lezen we op 28 januari 1961: "Ad me venit Mons. Willebrands, a secretis 
Secretariatus pro unione christianorum. Voluit ut institueretur Commissio mixta de tribus obiectis: 1. quinam sint 
membra de Ecclesia; 2. quaenam sint indoles muneris episcopatus; 3. quaenam sit positio laicorum in Ecclesia. 
[...] Me nondum dicere posse num expediat facere commissiones mixtas. Statim locutus sum cum Emo Cardli 
Praeside. Non potest esse quaestio de commissione mixta quia secretariatus non est commissio." Wanneer 
Willebrands op 23 februari de vraag herhaalt, moet Tromp opnieuw afwijzen, doch hij stelt voor "quod si vero 
secretariatus pro unione velit commissioni theologicae dare vota [...] me ea libenter accepturum: immo etiam de 
hac re haberi posse colloquium amicevolum." 
 Tenslotte ter illustratie excerpten uit de briefwisseling tussen Tromp en Willebrands, aansluitend op hun 
gesprekken: 
- Brief van Willebrands aan Tromp, van 7 maart 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 30: "Cum paucis abhinc 
diebus sumus collocuti de discussione, quae forsan opportune ac vere utiliter fieri possit inter quaedam 
Theologicae Commissionis membra mixtam cum illis e Secretariatu ad Unionem Christianorum provehendam, 
iuxta statuta ac normas a SS. Domino stabilitas, opinionem Vestram hac de re humaniter expetivi. Paternitatis 
Vestrae responsio quae tunc accepi haec erat ni fallor: una ex parte libenter acceptam fore opinionum 
discussionem ac studium mutuum ad res melius enucleandas; altera vero ex parte, iuxta normas stabilitas, mixtas 
Commissiones tunc solummodo locum obtinere, cum duo vel plures Commissiones de eodem prorsus obiecto 
Constitutionem vel Schema praeparare satagunt." 
- Brief van Tromp aan Willebrands van 11 maart, in dezelfde map: "Sane intelligo in Secretariatu Christianorum 
unitatis fovendae moveri non solum quaestiones mere practicas, sed etiam theologico-dogmaticas; et 
gratissimum mihi facies se relationes ibidem elaboratas de membris Ecclesiae, de structura hierarchica, de 
sacerdotio universali et positione laicorum in Ecclesiae nobiscum communicare velis: Commissioni enim 
theologicae magnae utilitati erunt, quippe qua omnes illae quaestiones opera ab eadem tractandae sunt." 
606 Zie hierover meerdere passages in een brief van Lorenz Jaeger (lid van het SCUF) aan kardinaal Döpfner van 
13 april 1961, zie D.Döpfner, pp. 136-139: "… Am schwierigsten ist der Verkehr in und mit der theologischen 
Kommission, die die Arbeitsweise des Hl. Offiziums weithin auf die Kommission überträgt und dadurch den 
Verkehr sehr erschwert." 



JUNI-CONSTITUTIE 

 

160 

uitwerking ervan werd in eerste instantie toevertrouwd aan één van de vele subcommissies 

van het SCUF, met name subcommissio V: De Verbo Dei607. Deze selecte groep (met als leden 

de theologen Volk, Thijssen, Feiner, Boyer en de Franse assumptionist Tavard608) had tegen 

de plenaire vergadering van midden februari nog geen teksten voorbereid, waardoor het 

uiteindelijke schema De Verbo Dei pas in de plenaire vergadering van 16 tot 21 april 1961 ter 

sprake kwam609 en ook daarna nog meerdere malen ter discussie voorlag binnen het SCUF. 

 De tekst van deze subcommissie is in slechts weinig opzichten te vergelijken met wat 

de subcommissie De fontibus op dat ogenblik had voorbereid. Vooreerst is duidelijk dat de 

subcommissie Volk niet zinnens was een doctrinele tekst op te stellen. In een eerste schets 

voor het document benadert Volk de Schrift in hoofdzaak vanuit haar functie en rol voor de 

gelovigen, voor de Kerk. Hij spreekt niet over een exegetische methodenstrijd, maar over de 

pastorale functie van de Schrift, haar rol in de kerkelijke prediking, in de liturgie, in de 

catechese610, getuige citaten als het volgende: 

 

"Das Bewusstsein von der Bedeutung des Wort Gottes ist in der Kirche durch Praxis und Lehre 

lebendig. Als Lesung aus der hl. Schrift hat das Wort Gottes im Gottesdienst zur geistlichen 

Auferbauung der Gemeinde einen wesentlichen Platz; ebenso ist die Predigt, besonders in der Form 

                                                
607 Hierover meer, doch beperkte informatie in J. FEINER, La contribution du Secrétariat pour l'unité des 
chrétiens à la constitution dogmatique sur la Révélation divine, in B.D. DUPUY (ed.), La Révélation divine. 
Constitution dogmatique 'Dei Verbum' (Unam Sanctam, 70a), Parijs, 1968, pp. 119-153. 
Hermann Volk (1903-1988), Duits theoloog, behaalt in 1938 het doctoraat in de filosofie te Freiburg en 
vervolgens het doctoraat in de theologie aan de universiteit van Münster onder de begeleiding van Michael 
Schmaus. Vanaf 1946 doceert Volk systematische theologie aan diezelfde universiteit, en in 1960 wordt hij 
consultor voor het SCUF. Van 1962 tot 1982 volgt hij Albert Stohr op als bisschop van Mainz. 
Frans Thijssen (1904-1990), priester van het bisdom Utrecht. Thijssen was als oecumenicus samen met 
Willebrands actief in de Nederlandse Katholieke Conferentie voor Oecumenische aangelegenheden. In 1964 
benoemd tot kamerheer van Paulus VI. 
Joseph Feiner (1909-1985), Zwitsers theoloog. Behaalt in 1936 het doctoraat in de theologie aan de Gregoriana 
en is van 1938 tot 1965 docent systematische theologie aan het seminarie te Chur, waar hij zich als één van de 
eerste Zwitserse theologen toelegde op de oecumenische toenadering met het protestantisme. Voor meer info zie 
J. TRÜTSCH, Johannes Feiner, in S. LEIMGRÜBER – M. SCHOCH (ed.), Gegen die Gottvergessenheit. Schweizer 
Theologen im 19. und 20. Jahrhundert, Freiburg, 1990, pp. 440-448. 
Charles Boyer  (1884-1980), Frans jezuïet, professor aan de Gregoriana tot 1962. Oprichter van het Centrum 
Unitas en van het gelijknamige tijdschrift in 1946, en rector van het Collegio Bellarmino van 1955 tot 1961. 
Georges Tavard (°1922), Frans assumptionist, behaalt in 1947 het doctoraat in de theologie te Lyon. Na een kort 
professoraat te Surrey (Engeland) wordt hij in 1953 hoogleraar in de theologie aan het Asumption College te 
Pittsburgh (USA). Tavard blijft actief in de oecumene als lid van de Anglican-Roman Catholic International 
Commission (ARCIC). 
608 Zie M. VELATI, La proposta ecumenica del segretariato per l'unità dei cristiani, in ALBERIGO – MELLONI 
(ed.), Verso il Concilio, pp. 273-350. 
609 Zie CSVII: F.De Smedt 0058, Sessio generalis, die 16 usque ad diem 21 aprilis 1961: "Feria III, die 18 aprilis, 
post meridiem: Relatio subcommissionis quintae: 'Verbum Dei in Ecclesia'. Relator: Ill.mus ac Rev.mus D.H. 
Volk." 
Korte info hierover in KOMONCHAK, The Struggle for the Council, pp. 276-277. 
610 CSVII: F.De Smedt 0067, subcommissiones: "5) 'Verbum Dei' in Ecclesia; eius momentum in doctrina et 
vita. Eius praedicatio: in Missa et catechesi." 



 JUNI-CONSTITUTIE 161 

 

der Homilie, Dienst am Worte Gottes. [...] Die Kirche verbindet in ihrer Praxis Wort und Sakrament 

miteinander. [...]"611 

 

 Volk's commissie volgt een geheel ander traject dan de subcommissie De fontibus, 

vooral door de sterke klemtoon die men er op de band tussen Schrift en sacrament legt612. 

Doch, deze pastorale aanpak verzwakt na de vergadering van april, waarop leden van het 

SCUF een reeks opmerkingen naar voren schuiven die indiceren dat ook zij spontaan de 

openbaringsmaterie willen benaderen vanuit een meer doctrineel perspectief. Onder de 

vraagstellers bevinden zich ook de Belgen Gustave Thils en Mgr. De Smedt613. Wat er ook 

van zij, al spoedig komen vragen naar boven als: In hoeverre de Schrift moet worden 

gepresenteerd als geopenbaard woord? en wat is de preciese verhouding tussen Kerk en 

Schrift? etc. Volk ziet zich tot verdediging genoopt614. De eindtekst van het schema 

weerspiegelt dit interne debat, en bewandelt een middenweg tussen pastorale passages 

enerzijds en eerder doctrinele proposities, die aansluiting zoeken bij de encyclieken van Pius 

XII. Zelfs het SCUF blijkt dus niet te ontsnappen aan de recente geschiedenis, wanneer het de 

theologische studie van de Schrift tot onderwerp neemt615. Toch, op het eind van de rit blijft 

dit schema uitermate pastoraal en raakt het de materie van het schema De fontibus niet. Het 

was toentertijd evident dat het SCUF haar uiteindelijke tekst – die pas aan het begin van 1962 

                                                
611 CSVII: F.De Smedt 0272, Subcommissio V: 'Verbum Dei' in Ecclesia ..., pp. 8. 
612 M. VELATI, La proposta ecumenica, p. 303: "Il documento Volk invece richiamava la stretta compenetrazione 
dei due aspetti: Paroli di Dio e sacramenti sono inseparabili nella loro funzione salvifica comune e quindi 
l'affermazione del primato della Parola non può fare torto ai sacramenti e alla loro importanza." 
613 Wat Thils betreft, deze was sinds lang betrokken bij de oecumenische dialoog binnen het kader van de abdij 
van Chevetogne. Voor De Smedt is deze bekommernis eerder recent, doch zij krijgt meteen haar weerslag in zijn 
pastorale brief voor het bisdom Brugge van april 1961, Le sacerdoce des fidèles. Brief die in Rome niet 
onopgemerkt blijft, zie CAPRILE, L'annunzio e la preparazione, Vol. I/2, p. 168. 
614 CSVII: F. De Smedt 274, Verslag van de vergadering van 19 april, pp. 1-2:  
"Mgr. De Smedt: Ecclesia est sub veritate revelata, atqui veritas revelata invenitur in S. Scriptura, ergo Ecclesia 
est sub Sacra Scriptura. Pouvons nous faire une différence entre le livre codifié et le contenu de ce livre? 
Ecclesia est custos et defensor illius libri qui continet veritatem revelatam. 
Son Éminence [Bea]: Sacra Scriptura est veritas revelata. 
R.P. Boyer: se référant à l'Encyclique 'Humani Generis' dit que personne ne peut arguer de la Sainte Écriture 
contre l'Église. Ecclesia est ipse iudex fontium. 
Prof. Thils propose: Ecclesia quando authentice interpretatur, tamen semper debet exponere illud Verbum Dei et 
in servitio est Verbi Dei. 
[...] Mgr. Volk souligne que nous ne parlons pas ici de la Parole de Dieu comme vérité révélée, définie ou 
définissable. Il y a dans l'Église une utilisation de la Parole de Dieu où il ne s'agit pas de définir une vérité, mais 
où on utilise la Parole de Dieu en tant que Parole salvifique: p. ex.: la lecture de l'évangile au cours de la Messe." 
615 Zie volgend citaat dat refereert aan Humani Generis, in CSVII: F.De Smedt 0279, De Verbo Dei. Schema 
decreti pastoralis: "Theologicae etiam disciplinae in suis disceptationibus et arcanae veritatis elucubrationibus 
quam proxime Scripturarum sequi eloquia sibi pro norma habeant: Scriptura videlicet et Traditio 'tot tantosque 
continent thesauros veritatis, ut numquam reapse exhauriantur. Quapropter sacrorum fontium studio sacrae 
disciplinae semper iuvenescunt; dum e contra speculatio, quae ulteriorem sacri depositi inquisitionem negligit, ut 
experiendo novimus, sterilis evadit." 
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zal worden gedrukt616 – niet presenteert als Schema constitutionis dogmaticae maar als 

Schema decreti pastoralis. Dit maakt duidelijk waarom een juridisch ingestelde geest als die 

van Ottaviani617 consequent onderscheidt tussen het SCUF als een orgaan met pastorale 

bekommernissen en de TC met doctrinele opdracht618. Daarnaast toont deze chronologie dat 

het gebrek aan invloed van het SCUF op de inhoud van De fontibus niet louter het gevolg is 

van onwil tot samenwerking van de TC uit. Zo meldt Tromp in zijn verslag van de 

gebeurtenissen tussen de plenaire zittingen van februari en september 1961 dat het SCUF 

meerdere teksten ter beschikking van de commissie stelde, waaronder geen enkele in verband 

met de schrift- of openbaringsproblematiek619. 

 

 

c. Dogmatische parallellen: De Subcommissie De deposito fidei 

  

Een derde factor van betekenis bevindt zich tenslotte binnen de TC zelf. De 

openbaringsproblematiek zoals wij ze hebben gezien sluit nauw aan bij de discussies die het 

modernisme kenmerken. Gelijkaardige vraagstellingen en problemen komen naarboven en de 

subcommissie De fontibus besteedt ruime aandacht aan de invulling van het drieluik inspiratie 

– onfeilbaarheid – goddelijk auteurschap, met de bijbehorende vraagstelling naar de waarde 

en reikwijdte van de historisch-kritische methode in de exegese. De subcommissie De 

fontibus is en blijft dus een 'exegetencommissie'. De problematiek van de nouvelle théologie 

blijft erg op de achtergrond, eenvoudigweg omdat zij behandeld wordt in een andere 

subcommissie: de subcommissie De deposito fidei620. Deze kwam reeds meermaals ter sprake, 

                                                
616 La contribution du Secrétariat pour l'unité, p. 127-129: "Le professeur Volk élabora avec les membres de la 
souscommission un texte assez étendu, qui fut communiqué aux membres et consulteurs du Secrétariat." [...] "La 
discussion au Secrétariat pour l'unité conduisit à un texte latin, qui fut imprimé au début de 1962 à la demande 
de la Commission centrale préparatoire." 
617 Hierover bvb. SAUER, Erfahrung und Glaube, pp. 508-520, vnl. p. 514: "Ottaviani denkt als Jurist. Sein 
Lebenswerk gleichsam als die Summe seiner kanonistischen Theorie sind die 'Institutiones iuris publici 
ecclesiastici'. Dieses Hauptwerk macht deutlich, wie Theologie aus der Perspecktive seines rechtspositivistischen 
Grundansatzes betrieben wird, derart daß sich vom Ansatz her das gesatzte Recht gegenüber einer möglichen 
systemkritischen Potenz immunisiert." 
618 Dit onderscheid in rangorde was overigens niet slechts een hersenspinsel van Ottaviani, maar had juridische 
kracht, getuige de beslissing van Johannes XXIII in oktober 1962 om het SCUF formeel de rangorde van een 
commissie toe te kennen, wat haar het recht geeft schemata voor te leggen aan het concilie. 
619 Zie CSVII: F.Philips 073, S. Tromp, Relatio de iis quae facta sunt diebus 17 Feb. – 16 Sept. 1961, p. 2: "Iam 
dicebamus de relationibus Commissionis Theologicae cum aliis Commissionibus et Secretariatibus. Secretariatus 
pro Unione Christianorum nostrae Commissioni misit varia studia ibidem facta circa quaestiones de membris 
Ecclesiae, de Hierarchia et de positione laicorum in mystico Corpore, quae certo suo pondere non carebant, et 
quod ad hierarchiam et laicos spectat, notabiliter cum mente Commissionis Theologicae conveniebant." 
620 Een uitgebreid theologisch verslag hierover vindt men in É. MICHELIN, Vatican II et le Surnaturel. Enquête 
préliminaire, 1959-1962, Venasque, 1993. 
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onder andere wanneer Cerfaux een document opstelde in verband met het monogenisme, en 

eerder al wanneer we stelden dat de onderwerpen van schriftinspiratie en -onfeilbaarheid uit 

het schema werden gelicht omdat ze onder de bevoegdheid van de subcommissie De fontibus 

ressorteerden. 

 In wat volgt gaan wij niet in op de redactionele details van het schema De deposito 

aangezien haar geschiedenis tot op heden slechts fragmentarisch is gereconstrueerd621. De 

eerste versie van dit schema compendiosum was eveneens van Tromps hand622, en in de 

verdere redactie ontstaat een tekst waarin het klassieke concept van openbaring als locutio Dei 

attestantis zegeviert. Daarin speelt de Belg Dhanis een cruciale rol623 en het verbaast niets dat 

de aanwezigheid van de Lubac als consultor van dezelfde subcommissie aanleiding gaf tot het 

oprakelen van de spanning tussen de twee jezuïeten624. 

 Terug naar het schema nu. De openbaring wordt daarin primordialiter beschouwd als 

een mededeling van doctrines en concepten, en niet als een intra-historische 

ervaringscategorie. Ook in deze tekst kwam zijdelings een inspiratiedenken tevoorschijn, zij 

het dan ditmaal niet verbonden met bijbelse inspiratie, maar met de mogelijkheid van 

supranatuurlijke ingrepen van God in de geschiedenis, die bestaan uit de communicatie van 

waarheden. Het geheel blijft overigens een intellectuele aangelegenheid. Ter illustratie enkele 

korte citaten: 

 

"Fides divina et catholica non constituitur primario experientia qua totum mysterium Christi in eoque 

omne revelatum verum perciperetur, et secundarie tantum actione reddendi per conceptus et verba, ea 

quae prior experientia altiore modo attigisset." [...]  

 

"Catholica revelationis notio penitus derelinquitur ab iis qui falso contendunt Deum non posse, per 

legatos ab ipso eruditos aut inspiratos, communicare cum hominibus prolatis verbis aut Sacris etiam 

Litteris." [...] 

                                                
621 Vooral interessant over de ontwikkeling van de tekst is het pionierswerk van A. INDELICATO, Lo schema 'De 
deposito fidei pure custodiendo' e la preparazione del Vaticano II, in CrSt 11 (1990) 309-355. 
622 Zie ISR: F.Garrone I, 18.4, Constitutio De deposito fidei custodiendo. 
623 CAHILL, The Renewal of Revelation Theology, p. 47 wijst er evenwel op dat Dhanis' tekstvoorstellen naast het 
klassieke verbaalconcept van openbaring, "also offered a biblical exposition of the content of revelation, 
emphasizing the concrete actions of God, the 'author of grace' in salvation history.",  
624 Zie KOMONCHAK, The Struggle for the Council, p. 243: "In # 22 of Dhanis' chapter de Lubac recognized the 
same criticism that had been directed at him by his Father General in 1951. When de Lubac asked Dhanis who 
were the targets of this criticism, Dhanis refused to reply." Zie D.de Lubac, 12 september 1961: " Le P. Dhanis 
propose son texte (imprimé) sur la révélation, la foi, etc. À deux reprises, ce texte contient un passage destiné à 
me faire condamner par le concile : il reprend des formules de l'encyclique Humani generis, mêlées à des 
formules tirées de la lettre du P. Général à l'Assistance de France, sur des points où l'on a fait application à mes 
écrits avec des procédés de faussaire." 



JUNI-CONSTITUTIE 

 

164 

 

"Non desunt qui, anti-intellectualismo imbuti, velint statuere revelationem constitutam esse eventibus 

salutaribus, quibus sermones legatorum Dei subsidiarie tantum additi esse; quod significat fidem 

christianam iis sermonibus adiuvari posse, sed non regere debere"625. 

 

 Deze theologie ligt compleet in de lijn van het bovengenoemde extrinsecisme van een 

Labourdette en een Garrigou-Lagrange (die overigens deel uitmaakte van de 

subcommissie626). In een dergelijke context verbaast het niemand dat men in het schema De 

deposito expliciete afwijzingen aantreft van immanentisme en relativisme, en dat het schema 

eenzelfde soort filosofisch realisme huldigt dat eigen is aan de bestrijders van de nouvelle 

théologie ... Belangrijk tenslotte is dit: Het schema De deposito zal nooit ter discussie aan het 

Concilie worden voorgelegd, ingevolge de inperking van het materiaal uit de 

voorbereidingstijd aan het begin van het Concilie. Met als gevolg dat het openbaringsdebat 

van meet af aan een heel specifieke richting wordt uitgestuurd, die aansluit bij het 

bronnenschema. Keren we dus terug naar de redactie van dat schema. 

 

 

2. REACTIES OP DE JANUARICONSTITUTIE 

 

Na de plenaire vergadering van februari arriveren op het TC-secretariaat nog een drietal 

animadversiones bij het schema, telkens reacties van niet-SCDF leden. Deze bemerkingen – 

allen ingediend tijdens of vlak na de plenaire vergadering van februari, en gezamenlijk 

gedrukt begin maart – zullen niettemin belangrijk zijn voor de verdere redactiegeschiedenis. 

We overlopen ze kort.  

 Msgr. Franić' korte votum (17 februari) drukt erop dat de onfeilbaarheid van de Schrift 

vanzelfsprekend 'absoluut' is, zowel op logische gronden als in aansluiting bij de leer van Pius 

XII627. Aangezien Dhanis (19 februari 1961) het gevoelen had dat diens bemerkingen omtrent 

de inspiratiedefinitie van Leo XIII onvoldoende werden verdisconteerd herhaalt hij op dit 
                                                
625 Schema De deposito fidei pure conservando, in AD II/3.1, pp. 61-65 
626 De subcommissie De deposito fidei had als leden A. Ciappi (voorzitter) F. Carpino, A. Stohr, L. Audet, A. 
Piolanti (op eigen vraag  overgeplaatst vanuit de subcommissie De Ecclesia), J. Ramirez, M.M. Labourdette, en 
E. Dhanis. 
627 CSVII: F.Van den Eynde 003.11, Votum Dhanis, p. 1: "assentio opinioni illorum, qui petunt ut declaretur 
absoluta inerrantia S.Scripturae in toto et in omnibus partibus propter sequentes rationes: 1) Quia hoc exigit 
logica. Nam vera illa propositio est, in qua praedicatum convenit subiecto. Alioquin propositio est falsa. Non 
datur tertium. Propositiones sic dictae 'minus rectae' seu 'minus verae' debent finaliter reduci aut ad rectas aut ad 
falsas. Non datur 'semiveritas'. 2) Quia talis erat doctrina Pii XII. Quomodo nunc Concilium potest deserere 
doctrinam nuper defuncti Summi Pontificis, qui pro hoc modo loquendi strenue decertavit." 
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punt zijn vorig votum, evenwel met een lichte wijziging in zijn formulering van de 

inspiratiedoctrine. Hij voegt ditmaal toe dat de inspiratie een persoonlijke genadegave is628. 

Een ander probleem – Franić stipte het reeds aan – is dat van de absolute waarheid van de 

Schrift. De kwestie wordt hier epistemologisch gekleurd, doordat het hoofdstuk van di Fonzo 

geen onderscheid maakte tussen 'inerrantia absoluta' en 'veritas absoluta' van de Schrift. 

Dhanis maakt het onderscheid wel, en herhaalt zijn eerder gemaakte opmerking met iets meer 

concrete voorbeelden, teneinde aan te tonen dat de Schrift – hoewel onfeilbaar in nucleo – wel 

degelijk onvolmaaktheden, en dus onwaarheden kan bevatten629. 

 Brinktrine (13 februari 1961) wenst ruimere aandacht voor andere schriftversiones dan 

de Latijnse en vraagt naar de mogelijkheid van een nieuwe Latijnse schriftvertaling op de 

grondteksten en de uitgave van kritische edities van de grondteksten zelf ... Het laatste votum 

is dat van Laurentin (30 december 1960). Diens bemerkingen dateren echter nog van 

december 1960, en zijn dus gebaseerd op het Schema compendiosum. Dit verklaart waarom 

Laurentin erop wijst dat men zich Schrift en Traditie niet mag voorstellen als wederzijds 

exclusief maar veeleer als onderling intens verbonden aspecten. Laurentin onderstreept ook 

dat het schema te veel de neiging heeft magisterium en exegeten tegenover mekaar te stellen. 

Nochthans zijn beiden op zoek naar dezelfde éne waarheid en oppositie is dus uit den boze630. 

 Een ander verhaal, en wel afkomstig van één van de leden is een votum van Michael 

Schmaus, dat pas in de maand april gedrukt wordt, over de lectio privata sacrae scripturae 

heeft. De Duitse systematicus speelt snel en handig in op Garofalo's structuursuggesties voor 

het schema De fontibus aan het einde van de laatste plenaire vergadering. Hij opent met eerst 

een breed kerkhistorisch overzicht en wijst er zo op dat de Kerk doorheen haar geschiedenis 

haar gelovigen aanspoorde tot lezing van de Schrift. Echter, de Kerk als geheel (niet de 

individuele gelovige of het magisterium) is voor Schmaus dé authentieke interpreet van de 

Schrift. Schmaus ontwikkelt een pneumatologisch standpunt wanneer hij erop wijst dat de 

                                                
628 CSVII: F.Van den Eynde 003.11, Votum Dhanis p. 1: "Charismate inspirationis, Deus ita hagiographos 
interne movit, ut ea omnia et sola quae ipse ut suum verbum scriptum hominibus communicare intendebat, 
mente componerent, scribenda decernerent scriptisque mandarent." 
629 CSVII: F.Van den Eynde 003.11, Votum Dhanis, p. 2: "ea quae proprie affirmantur lectoribus, ea quorum 
hagiographi se sponsores faciunt sunt vera. Sed ea quae hagiographi concomitanter pro se cogitant, aut sibi 
repraesentant quin iudicium proferant, et quae in textu materialiter tantum seu improprie affirmantur, aeque vera 
sunt. [...] dici potest: quidquid hagiographus proprie affirmat, a Spiritu Sancto reipsa affirmatur ideoque nullum 
errorem continet." 
630 CSVII: F.Van den Eynde 003.11, Votum Laurentin, p. 4-5: "Distinctio duarum fontium non exprimatur in 
forma oppositionis et exclusionis. Disputatur inter theologos utrum sint veritates revelatae sine fundamento in 
Scriptura." [...] "Traditio et Scriptura intime connectuntur: Novum Testamentum est expressio scripta inspirata 
traditionis apostolicae anterioris." [...] "Cavendum est ne ficte videantur inter se opponi, in interpretatione 
Scripturarum, auctoritas et scientia" [...]"Integra debet esse oboedientia Magisterio, sed etiam exigentiis validis 
scientiarum. Inter utramque, non potest esse vera oppositio, quia una est veritas, quae est Christus, Verbum Dei." 
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Schrift een werk van de H. Geest is die haar inspireerde, en dat diezelfde Geest de Kerk 

inspireert631. 

 

 

 

3. DE SUBCOMMISSIE DE FONTIBUS AAN HET WERK: APRIL-JUNI 

 

a. April 1961: De Belgische invloeden worden tastbaar 

 

1. Vergadering van 21 april: Schrift en Traditie, en de Constitutio de Scriptura 

 

Op uitnodiging van voorzitter Garofalo hervat de openbaringssubcommissie haar werk op 21 

en 22 april 1961, met meteen een ambitieus programma. Deze vergadering wordt de eerste in 

een lange reeks zittingen, waarin de reeds bestaande teksten grondig zullen worden herwerkt 

en nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd en uitgewerkt. De eerste vergadering in de reeks 

start met een discussie over Cerfaux' Constitutio de scriptura en de bijhorende nota's, en over 

een allereerste tekst over de Traditie, opgesteld door Van den Eynde. Vervolgens zal men het 

votum van Schmaus onder ogen nemen, daarnaast de herziene versie van di Fonzo's hoofdstuk 

over de inspiratie, en tenslotte het schema over het Oude Testament632. Alvorens men tot deze 

vergadering komt is er echter een gemengde zitting van Tromp met enkele leden van de 

subcommissie De fontibus en van de subcommissie De deposito. 

 Tromp had immers begin maart een brief ontvangen van de secretaris van de 

Liturgische Commissie, Bugnini633, met het verzoek een gemengde commissie op te richten 

die de theologie van het priesterschap van de gelovigen zou bestuderen. De voornaamste 

vraag naar de TC toe betreft de actieve participatie van de leken in de liturgie en of deze 
                                                
631 Cfr. CSVII: F.Philips 270. 
632 Brief van Tromp aan de leden van de subcommissie, 13 april 1961, CSVII: F.Van den Eynde, s.n.: "proxima 
sessio subcommissionis 'De fontibus' erit feria VI, 21 aprilis, hora 5 postmeridiana (17.00) in Palatio Sancti 
Officii; et si non finietur hac die, membra rursus vocabuntur die sequenti eadem hora. Ordo agendorum erit ut 
sequitur: 
1) Disputabitur de textu parato a Rev.mo D. Cerfaux: 'Constitutio de S.Scriptura' cum relativis adnotationibus, et 
de textu Rev.mi P. Van den Eynde, 'De fontibus revelationis' (de Traditione). 
2) Habebitur ratio de votibus [sic] Rev.mi D. Schmaus 'de lectione S.Scripturae privata' et 'de relatione theologi 
ad S. Scr.' 
3) Paratur textus emendatus Rev.mi P. di Fonzo 'de inspiratione et inerrantia biblica'. 
4) Schema proponitur 'de Vetere Testamento'." 
633 A. Bugnini (1912-1982), Italiaans lazarist en priester van Terni in 1936. Vanaf 1948 secretaris voor de 
Commissie voor liturgiehervorming, en professor in de Liturgie aan het Lateranum vanaf 1957. Na secretaris te 
zijn geweest van de voorbereidende Liturgische Commissie benoemt Paulus VI hem in 1964 als voorzitter van 
de raad ter uitvoering van de Liturgiehervorming.  
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überhaupt ontologisch gefundeerd kan worden634. Aangezien Ottaviani een dergelijke 

gemengde commissie niet toestond roept Tromp op 9 maart enige leden van de twee 

openbaringssubcommissies bijeen (opvallend: naast de voorzitters van de subcommissies zijn 

hier slechts drie Belgen aanwezig: Van den Eynde, Dhanis en Cerfaux) om te bepalen of de 

commissie hierover een tekst dient voor te bereiden. Quod non635. 

 In afwachting van de eerstvolgende vergadering bezoeken meerdere leden van de 

subcommissie over de openbaringsbronnen het bureau van Tromp (Hermaniuk, Van den 

Eynde, Kerrigan, Garofalo636) ... Garofalo houdt intussen contact met de abdij San Girolamo 

in Urbe, die – zoals eerder aangekondigd – een tekst over de Vulgaat wordt voorbereid637. En 

eindelijk, na het paasfeest van 1961 gaat de subcommissie opnieuw aan de slag. Tromps 

dagboek meldt:  

 

"Vespere hora 5-7.15 sessio S.C. De fontibus. Adfuit initio Cardlis Praeses. Actum est de relatione S. 

Scripturae et Traditionis, relatore P. v.d. Eynde o.f.m. et de libris N.T. relatore Mons. Cerfaux. Notatur 

progressus. Crastina die labor continuabitur."638 

 

 Deze nota illustreert dat de Belgen in het centrum van de belangstelling zullen staan. 

Bekijken we het verloop van de vergadering van nabij ... Aan het begin van de zitting 

verwelkomt Garofalo nieuweling Ernst Vogt en wijst Ottaviani de leden erop dat de 

                                                
634 Brief van Bugnini aan Tromp van 1 maart 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 731, 28: "Utrum theologice possit 
sustineri activa participatio fidelium ad S. Liturgiam absque fundamento ontologico, quod est character 
baptismalis, per quem homo deputatur ad cultum Dei secundum ritum christianae Religionis, et pro sua 
condicione ipsius Christi sacerdotium participat." 
635 Zie D.Tromp, 9 maart: "Vespere sessio mixta subcommissionis de Fontibus et de Deposito, quid 
respondendum sit secretario Commissionis liturgicae de fundamento ontologico participationis in Liturgia. 
Omnes: Garofalo, Ciappi, v.d. Eynde, Cerfaux, Dhanis consentiunt cum secretario tale studium non spectare ad 
Concilium. Procedat Comm. Liturgica ex Encyclica de Liturgia. Impeditus erat Mons. Piolanti. Sessio fuit 
pertracta per horam 4.30-5.30." Op 11 maart schrijft Tromp aan brief aan Bugnini met een negatief antwoord. 
Hij maant de commissie aan zich te baseren op de encycliek Mediator Dei van 1947. 
636 D.Tromp: "23 Mart. 1961: ... me visitavit Exc. D. Hermaniuk, qui vult notitias de labore subcommissionum; 
post eum venit R.P. van den Eynde o.f.m." [...] "Die 6 April. 1961: Mane in officio colloquium cum R. Patre 
Kerrigan o.f.m., cons." [...] "Die 12 Aprilis 1961: Mane in officio cum Mons. Garofalo de laboribus 
subcommissionis De fontibus." 
637 Nota van Garofalo, 12 april 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 739.104:   
"L'abbazia di S. Girolamo preparerà: 
I. Il brano della Costituzione sulla autenticità ed autorità della Vulgata 
II. proposta per una correzione della Vulgata sui testi originali secondo il seguente schema: 
a. ragioni per conservare la Vulgata 
b. ragioni per proporre una correzione della Vulgata sui testi originali  
c. tabella sulla origine dei vari libri sacri nel testo latino ufficiale della Chiesa. 
d. problema speciale del Salterio, dopo la versione 'Piana' 
e. Specimen nel quale sono presentati 4 brani della Vulgata (uno dai protocanonici, una dai deuterocanonici, uno 
dal Salterio e uno dal N.T. – S. Paolo -). 
638 D.Tromp, 21 april 1961. 
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subcommissie enige vertraging opliep. Garofalo lanceert derhalve het voorstel een hele week 

uit te trekken waarin de leden collegialiter de teksten kunnen uitwerken639. Vervolgens gaat 

men over tot de orde van de dag en bespreekt men een tekst die door Van den Eynde werd 

geredigeerd, over de verhouding van Schrift en Traditie640. Deze materie ligt hiermee voor het 

eerst rechtstreeks ter discussie. Van den Eynde's schets begint met de vermelding dat het 

[éne!] depositum fidei bewaard wordt als in een tweevoudige bron en gebruikt daarbij een 

terminologie die nauw aansluit bij de conciliaire Traditie. Hij vertrekt daarbij steeds van een 

christelijk heilsuniversalisme. En vanuit die horizon legt hij uit dat zowel de Traditie als de 

Schriften van het Oude en het Nieuwe Testament door de Geest geïnspireerd zijn. Wat de 

Schrift betreft kan men bovendien stellen dat God auteur is van zowel de inhoud als de 
                                                
639 Ons relaas van deze vergadering is gebaseerd op het handgeschreven verslag van M. Leclercq, in ASV: Conc. 
Vat. II, 739, 104.10 [Relatio Leclercq, 21 april 1961]:  
"Garofalo – Salutat R.mum P. Vogt. Proponit aliquam sessionem intensam [onleesbaar] die per integram 
hebdomadam, dispensatione obtenta a Rom. perv. ab aliis obligationibus. 
Hic venit Em. Praeses. 
E.mus – Nos sumus aliquo modo in ritardo. Unde propositio Garofalo placet, si de facto membrae possunt hoc 
facere. 
Garofalo – tanto plus quod sic melius labor fieri potest = collegialiter melius quam privatim. 
Jam habemus multa – Sed nunc procedendum ex ordine." 
640 We geven hieronder Van den Eynde's tekst weer met regelnummering, zoals bewaard in de archieven. Dit 
maakt het makkelijker om de discussie erover in de vergadering te volgen. 
ASV: Conc. Vat. II, 739: "D. Van den Eynde 

De Fontibus Revelationis [De Traditione] 
[1] Eadem sancta mater Ecclesia tenet ac docet depositum fidei 
in sacra scriptura et divina traditione tamquam in duplici re- 
velationis fonte integrum et sine errore contineri, alio tamen  
ac alio modo. Nam libri Veteris ac Novi Testamenti ita Spiri- 
[5] tu Sancto inspirante conscripti sunt, ut non solum veritates 
 quae in eis continentur verum etiam modus quo ipsae enuntian- 
tur et exprimuntur Deum habeat auctorem. Traditio vero, ut- 
pote ipsius Christi ore ab Apostolis accepta aut ab eisdem  
Spiritu Sancto dictante quasi per manus tradita, sine huiusmo- 
[10] di scripto ad nos usque pervenerunt. 
 
Tantum autem abest ut hi duo fontes inter se discrepent, 
 ut mutuam sibi opem ferant. Cum enim apostolica traditio ea- 
que sola via sit qua plures veritates, eae imprimis quae ad 
 inspirationem et canonicitatem sacrorum librorum spectant, 
[15] Ecclesiae innotescunt, Sacra Scriptura ad enuntiandas et de- 
monstrandas plerasque veritates traditas instrumentum praebet  
quo nullum efficacius. 
 
Christus autem Dominum totum depositum fidei, - Sacras nempe  
Litteras et divinam Traditionem, - et custodiendum et tuendum 
et authentiae interpretandum non singulis fidelibus utcumque 
[20 sic.] eruditis concredidit, sed soli vivo Ecclesiae magisterio. 
Huius ergo est, tamquam proximae et universalis credendi nor- 
mae, non modo iudicare de sensu et interpretatione tum Sacrae 
Scripturae tum documentorum et monumentorum quibus temporis 
decursu traditio consignata est et manifestata, sed ea quoque 
[25] illustrare et enucleare quae in utroque fonte nonnisi obscure 
ac velut implicite continentur. 
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'modus' waarop de Schriften spreken. Alleszins, pas in tweede instantie is er sprake van een 

tweevoudige bron, en wordt de verhouding tussen Schrift en Traditie in de verf gezet, met 

klemtoon op hun interdependentie (abest ut hi duo fontes discrepent). Van den Eynde's tekst doet 

met dit alles geen uitspraak over de vraag of de volledige openbaringswaarheid kan worden 

getroffen in de Traditie, maar wijst er alleen op dat niet alles in de Schrift kan worden 

teruggevonden, eerder op historische dan op dogmatische gronden. De klassieke voorbeelden 

zijn deze: de vaststelling van de inspiratie en de canoniciteit van bijbelteksten kan men niet 

afleiden uit de Schrift zelf en zijn slechts a posteriori vast te stellen. 

 Vervolgens kaart Van den Eynde de manier aan waarop Schrift en Traditie zich 

verhouden tot de Kerk die instaat voor beider bewaring, overlevering en bescherming. De 

Kerk heeft daarbij niet alleen de taak Schrift en Traditie te beoordelen en te interpreteren, 

maar moet net zo goed die zaken verhelderen die in beide bronnen slechts onduidelijk of 

impliciet zijn. Deze tekst kiest geen partij maar staat een evenwichtige voorstelling van beide 

bronnen voor.  

 De discussie die over deze tekst volgt raakt slechts twee punten. Ten eerste, het woord 

'modus' is problematisch aangezien het té specifiek is. Tromp stelt voor de passus zo te 

veranderen dat God er als de eigenlijke auteur van àlle woorden van de Schrift uit verschijnt. 

Dit voorstel – dat een concept van Verbalinspiration641 impliceert – ondervindt echter 

tegenkanting van Kerrigan, Cerfaux én voorzitter Garofalo. Na een laatste voorstel van Tromp 

laat men de zaak onbeslist642 en gaat men over tot discussie over een tweede punt. 

 De evenwichtigheid van Van den Eynde's tekst blijkt uit deze discussie643. Tromp 

bijvoorbeeld wijst erop dat de Traditie niet louter fungeert ter kennisgave van wat niet in de 

                                                
641 Zie hierover, en over de connectie tussen een concept van Verbalinspiration en een instruktionstheoretisch 
openbaringsmodel, P. HÜNERMANN, Eine 'kalligrafische Skizze' des Konzils, in HÜNERMANN – HILBERATH (ed.), 
Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 5, pp. 447-469, pp. 453 vv. 
642 Zie relatio Leclercq, 21 april 1961: "Garofalo legit textum VdE. 
Lin. 6: difficultas de vocabulo 'modus' nimis generico – Tromp proponit: 'verba quibus' VdE notat se loqui de de 
Traditione, oecum. Trid. et Vat. de traditionibus. 
Rursus de 'modis' – Non omnes admittunt 'verba' nam nolunt ut intelligatur inspiratio verbalis 
Kerrigan – praefero 'modus' 
Garof. – modus facit cogitare de generibus litterariis 
Cerfaux – videbimus infra De inspiratione 
Tromp – ergo proponeret =  'ennuntiatio' – non admittunt alii. 
Garofalo – Relinquamus rem apertam" 
643 Relatio Leclercq, 21 april 1961:  
"Lin. 11 ss.: Garofalo – forsan aliquid amplius expectaret, magis evolutum. 
Tromp – omissum est quod Trad. adiuvat non solum ad cognoscendas veritates quae non sunt in SS. sed etiam ad 
explicandam ipsam SS. Et hoc non invenitur in sequenti paragrapho. Ergo addendum. 
VdE – Sed tunc Traditio non est Tr. pura, sed Traditio cum SS. Resp. Tromp et concedit VdE. 
Vogt – procedendum a praedicatione apostolica, quae unum est et continet ipsam SS. Tunc nulla oppositio. 
Tromp approbat sed tamen remanere debet, non oppositio sed distinctio. 
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Schrift vervat ligt (Traditio additiva) maar eveneens dient ter verklaring van diezelfde Schrift 

(Traditio explicativa). Tromp is uit op een scherper onderscheid tussenbeide, terwijl Van den 

Eynde uitgaat van de verbondenheid van Schrift en Traditie644.  Traditie, stelt hij, was in de 

apostolische periode nooit zuiver, nooit op zich staand, maar steeds verbonden met de Schrift. 

Vogt bouwt daarop voort met een argumentatie dat we eerder ook van Cerfaux en Laurentin 

hoorden: de Traditie (hier gelijkgeschakeld aan 'apostolische prediking') is één en neemt de 

Schrift in zich op. Er kan dus geen sprake zijn van tegenstelling tussen Schrift en Traditie. 

Doch Tromps argumentatie wil niet meer dan stellen dat Traditie in verhouding tot de Schrift 

niet enkel additief, maar eveneens explicatief is645. De discussie over de materie Schrift en 

Traditie is hiermee afgerond, en niets doet besluiten dat de subcommissie de intentie heeft 

Geiselmann's positie te veroordelen646. Immers, zij doet geen uitspraak over de discussie op 

Trente, en spreekt zich in erg bescheiden termen uit over de insufficiëntie van de Schrift, 

zonder te bepalen of dit al dan niet een 'materiële' insufficiëntie is. 

 De commissievergadering zet haar werk nu voort met een bespreking van de 

documenten die Cerfaux maanden eerder op eigen initiatief inleverde. Overigens, vanaf het 

begin van deze gesprekken wijst Garofalo op het verband tussen Cerfaux' voorbereidend werk 

en de tekst van Van den Eynde. Cerfaux' tekst wordt in detail bediscussieerd, vooral met het 

oog op het integreren van Cerfaux' uiteenzetting in het bestaande of nog uit te voeren werk 

van deze subcommissie. Dat maakt van de Constitutio de Scriptura en de adnotationes teksten 

van groot belang in de redactiegeschiedenis van het schema. Vooral de eerste tekst wordt ten 

gronde bediscussieerd. 

 De eerste twee artikelen ervan (Revelatio et Traditio; Scriptura et Traditio) vinden 

bijval van Garofalo – zij vullen perfect diens suggestie van een introductie op het schema 

in647 – des te meer gezien ook het onderwerp van Van den Eynde's schets hier reeds aan bod 

komt. Voornamelijk de gedachte om het concept Traditie te kaderen binnen een 

totaaloverzicht van de heilsgeschiedenis scoort: Cerfaux' katabase wordt algemeen aanvaard – 

de opmerking van Vogt daargelaten dat een dergelijk punt eerder het schema De Ecclesia 

                                                
644 Op Tromps versie van Van den Eynde's tekst vinden we een aanvulling op de zin "Cum enim apostolica 
traditio eaque sola via sit qua plures veritates, eae imprimis quae ad inspirationem et canonicitatem sacrorum 
librorum spectant, Ecclesiae innotescunt" die luidt: "et multae veritates in S. Scriptura obscure contentae, clare 
innotescunt." 
645 Zie Garofalo's handgeschreven nota in de marge van diens kopie van de tekst (ISR: F.Garofalo 010): "traditio 
non solum additiva sed explicativa" 
646 Dit werd overigens al tijdens de oktobervergadering van 1960 gevraagd door A. Stohr, zie Verbalia 
consessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791, p. 7: "Consessus plenarius I" [...] "Ad Schema II de 
Fontibus rogavit, ne ageretur de quaestione disputata a Geiselmann circa traditionem." 
647 Op Garofalo's kopie van de Constitutio treffen we bij de eerste paragraaf de handgeschreven nota: "Proemio 
sulla rivelazione come manifestazione d'amore." 
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toekomt –, en het gesprek mondt uit in een voorstel om de teksten van beide Belgen over de 

Traditie op mekaar af te stemmen648. 

 

 Vervolgens neemt de commissie artikel 3 onder de loep (Libri canonici N.T. eorumque 

auctores). Vanaf dit punt wordt Cerfaux tekst beschouwd als basis voor het te redigeren 

hoofdstuk De Novo Testamento. Gespreksonderwerp nummer één is de apostolische 

oorsprong van de nieuwtestamentische literatuur. Liever dan het al dan niet authentieke 

auteurschap van elk nieuwtestamentisch geschrift te bespreken grondvest Cerfaux de 

authenticiteit van de teksten in hun apostolische herkomst. Cerfaux' vaststelling dat het 

kerkelijke geloof in de apostolische authenticiteit van de Schriften gebaseerd is op het 

toebehoren van deze documenten tot het kerkelijke overleveringsproces ondervindt geen 

bezwaren. Op vraag van Garofalo maakt Cerfaux nog eens duidelijk dat zekerheid op dit 

gebied in de historiografie thuishoort, en niet in de wereld van het geloof. Geloofswaarheden 

en historische waarheden dienen te worden onderscheiden. Hij voegt eraan toe dat de 

apostolische herkomst van de Schriften in de eerste plaats een geloofspunt is649. Dit geldt in 

                                                
648 Relatio Leclercq, 21 april 1961: "Textus Cerfaux: 
Garof – statim transeamus ad Cerfaux, ut videamus utrum coalescat cum VdE. 
Num. 1, lin 1-10: 
Garof – num hic inserenda alia idea introductoria? 
Tromp – Forsan ad di Fonzo pertinet 
Vogt – quis aliquod schema magis elaboratum statim debet facere. Revelatio quomodo facta est = aliqui dicunt 
'per gradus' 
Tromp – Revel. N.T. est toto [] diversa a V.T. 
Haec par. 1 maximi momenti pro lectione SS. lin 12-32 = Haec idea optima, et maximi momenti (Gar.). Totum 
iter salutis describitur. Immo insistendum. Discutit Vde = non ad aliud pertinet? Forsitan de nimia materia in hac 
parte agitur.  
Vogt – Constitutio De Ecclesia melius de via salutis aget. 
P. Tromp explicat coordinationem idearum a Revelatione ad SS. Quod aliis placet. 
Ergo Cerfaux + VdE simul congruabunt suos textus, et sic habebimus optimum prologum. 
Tromp – etiam curanda brevitas." 
649 Relatio Leclercq, 21 april: 
"Unde statim ad N.T.: 
N. 3 – Ab initio Tromp = loquendum de gravissimis erroribus circa N.T., et quidem latissime diffusis. 
Lin. 31-54: Nihil obiiciunt. 
Gar – quaerit utrum origo apostolica evangeliorum sit de fide ac non.  
Cerf – hoc est traditionalis, sed certitudo potius ad historiam quam ad fidem pertinere videtur. Proinde, dicit Gar, 
insistendum in certitudinem historicam. Sed (Tromp) est Ecclesia quae docet. 
di Fonzo – Origo apostolica est de fide. Talis vel talis auctoris est de certitudine historica. Adhuc maxime 
disputant de his omnibus.  
Tromp – estne quaesitio maximi momenti pro hodie? 
Alii consentiunt. 
Tromp – sistendum in lin. 37, verbo = retinuit. Rursus disputant de notitiis antiquissimis' num pertineant ad 
Traditionem formalem aut non. 
Tromp –  alio modo respici potest res = sufficit ut per plura saecula, etiam si non antiquissima. Tenuta sit traditio 
aliqua! 
Vogt – sed in casu non agitur de re stricto sensu revelata! 
Castellino – exponit suam conceptionem circa historiam canonis 
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de schriftconstitutie overigens niet alleen voor de evangelieën, maar net zo goed voor de 

overige nieuwtestamentische geschriften650. 

 

 

2. SCDF-vergadering 22 april 1961: nogmaals Cerfaux' constitutie 

 

Na enige discussie ook over het groeien van de schriftcanon doorheen de geschiedenis, wordt 

de tekst op slechts enkele punten terminologisch aangepast ingevolge het commissiedebat ... 

De vergadering eindigde op 21 april met de bespreking van de apostolische origine, en 

meteen de volgende dag pikt de subcommissie (aanwezigen waren, net als daags tevoren, 

voorzitter en secretaris Garofalo en Tromp, leden: Vogt, Cerfaux, van den Eynde, en de drie 

consultoren: Castellino, Kerrigan, di Fonzo) de draad van deze discussie weer op651. 

                                                                                                                                                   
Insistit Tromp in ideam traditionis non antiquissimae sed recentioris, ex exemplo assumptionis. Si res historice 
non potent probari, theologice teneatur. 
Kerrigan – agitur non de re De fide sed connexa cum fide. Leo XIII docet rem de authenticitate librorum SS, 
V.T. praesertim esse reservatam historicam. 
Tromp – origo apostolica est De fide, sed quid de tali et tali apostolo … ipse putat rem esse certissimam, sed non 
dicendum esse de fide vel cum fide connexa." [...] 
"Ergo = Ecclesia credit originem ab apostolicis viris. – et semper tenuit auctores esse quorum Evangelia gerunt." 
[...] "Gar. aliquod votum circa V.T. legit: statum laborum in SSCommissione de V.T. Res tamen ad essentialia 
limitentur. 
Alia sessio crastina die hora 16.30" 
650 ISR: F.Garofalo 004, Constitutio de Scriptura, p. 3: "Sicut evangeliorum, origo apostolica illorum librorum et 
epistolarum ad fidem profecto pertinet." 
651 ASV: Conc. Vat. II, 739, 104.11:Relatio Leclercq, 22 april: 
"di Fonzo – distribuit suum textum in nova redactione 
Garofalo – iam paratus etiam textus de V.T. 
Tromp – Rogetur quis pro voto utrum M, M, L, et Jo scripserint 4 evangelia, et reincidimus in disputationem 
hesterna diei. 
Resumitur textus Cerfaux 
N. 4: lin. 1-15 Tromp – debemusne citare Trident. uti iacet, nam allusio ad 'unanimem consensum Patrum' 
relinquit apertam 
Garofalo – ergo sumatur sensus Trident., quod in calce citatur. 
Tromp – etiam hic agitur de rebus quae non tt ad N.T. sed etiam ad V.T. = sicut res ergo quae antea dicenda sunt. 
Garofalo – ergo,  ad hic tt fit applicatio dicendo de concreta historicitate evangeliorum. 
Vde – et de Actibus! Tr = sed hoc tamen minoris momenti. 
Vogt – si de historicitate in genere loquimur, etiam aliquo modo alludere debemus ad genus litterarium. 
Disputant ergo de formulatione nova illius periodi 
Lin 28-37, p. 4, lin 1-55 (totius n. 4) tunc legitur: Explicatio rei, quomodo possibile sit quod secd. modum 
antiquum nec inspiratio nec historicitas pessumdetur. 
Vogt – illa iam ex parte saltem alibi continentur. 
Cerf. – forsan remittuntur ad partem generalem, unde aspicitur textus di Fonzo. Ipse tamen di Fonzo putat quod 
quid specialius dici debet de N.T. 
Hic disputatio de citationibus, explicitis et implicitis, et Tromp citat Humani generis. Tromp multis magis credit 
generibus litter. quam 'citationibus implicitis' 
VdE – sed antiqui in genere historico misceant alia! Quod negat Tromp in casu S.S. 
Vogt – offert exempla errorum S. Pauli, v.g. ad Corinthios scribentis quod neminem baptizavit, et postea se 
corrigentis. 
Resp. alii – se correxit in ipsa eadem sententia, non est idem ac si se correxisset in eadem epistolam! Longa 
discussio inter Tr. et Vogt, qui aliquas exceptiones in inerrantia litteraria vult admittere. 



 JUNI-CONSTITUTIE 173 

 

Uiteindelijk beperkt men zich ertoe de apostolische oorsprong van de Schriftteksten te 

bevestigen zonder uitspraak te doen over wie hun feitelijke auteurs zijn. Het verschijnsel 

pseudonymie en de theologische problematiek daarrond blijft buiten de tekst. Men stapt over 

naar artikel 4 (Novum Testamentum et Historia) en stelt vast dat de tekst te algemeen is. 

Cerfaux behandelde de taak van de exegeet als interpreet in het licht van de tridentijnse 

discussies (wijzend op de geloofsanalogie: unanimem consensum patrum), maar met een 

positieve appreciatie van de genrekritiek. Cerfaux wijst er ook op dat de hedendaagse 

historiografie andere normen hanteert dan de bijbelauteurs, en men beiden dus niet 

probleemloos eenzelfde historiciteitsvraag kan voorleggen. Deze laatste vormt tijdens de 

vergadering vooral onderwerp van discussie tussen Vogt en Tromp, maar algemeen genomen 

ondervindt de gedachte dat de bijbelauteurs een andere opvatting  van historiciteit hebben dan 

de huidige, en de gedachte dat zij vooral religieuze eerder dan wetenschappelijke intenties 

hadden geen tegenstand. Waar meer algemene kwesties aan bod komen wordt doorverwezen 

naar di Fonzo's kapitel, zodat Cerfaux' tekst slechts de toepassingen op het Nieuwe Testament 

zal bevatten. Op het einde van de vergadering staan verscheidene nieuwe projecten op stapel: 

het uitwerken van een nieuw eerste hoofdstuk waarin de teksten van Van den Eynde en 

Cerfaux op mekaar afgestemd worden. Het opstellen van een nieuw hoofdstuk over het 

Nieuwe Testament op grond van Cerfaux' tekst en de discussies in de vergadering. Het 

uitwerken van een nieuwe redactie van di Fonzo's tekst rekening houdend met elementen van 

Cerfaux' constitutie, en idem dito wat Castellino's tekst betreft. Tenslotte herwerkt men 

Kerrigan's hoofdstuk over het Oude Testament. De leden van de subcommissie werken vanaf 

nu aan een hoog tempo en aan het begin van mei 1961 – nog geen twee weken later – vindt de 

volgende bijeenkomst al plaats. Intussen beginnen Cerfaux' initiatieven van eind 1960 vrucht 

af te werpen. Niet alleen dient zijn constitutie als basis voor het hoofdstuk over het Nieuwe 

Testament, zij vormt tegelijk het referentiepunt bij de revisie van andere hoofdstukken. Onder 

andere Van den Eynde's tekst over de verhouding tussen Schrift en Traditie. Réné Laurentin 

                                                                                                                                                   
VdE: genus historicum antiquorum diversum est a nostro. 
Tromp fortissime repugnat ab idea secundum quam in aliquo facto historico non factum sed interpretationem 
historiographi. Vogt aliter sentit, ex facto quod antiqui aliter procedebant ac nos, et hic Garofalo offert 
exemplum, ab omnibus admissum, sermoni ad Nicodemum. 
Ex eo quod loquuntur Apostoli post Pentecostem, et intelligunt quod antea non intellexerant, non sequitur quod 
alio modo rem debeant referre (=Tromp). Debeant, transeant, sed possint! (=Garofalo) 
 
Et hic redigitur novus Textus ad mentem 
Proxima vice ergo = 
 di Fonzo et Cerfaux, IIa redactio 
 Kerrigan, IIa Redactio 
 Castellino promittit etiam suam IIa redactionem 
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merkt daarom terecht op dat Cerfaux' invloed tastbaar is doorheen het gehele schema652. 

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat de uitbreiding van de subcommissie met nieuwe 

leden op dit redactieproces nauwelijks enige aantoonbare invloed had. Dezelfde kerngroep 

blijft de tekstinhoud bepalen, en de enige nieuwkomer die een verschil weet te maken is Vogt. 

 

 

b. Vergaderingen van eind april tot begin juni 1961: Cap. I t.e.m. IV 

 

1. TC-vergadering van 27 april: Practica ... 

 

Meerdere van de nieuwe projecten zijn afgerond tegen de volgende subcommissievergadering 

begin mei. Sterker zelfs, ze liggen reeds klaar vóór een uitzonderlijke vergadering van de 

leden van de TC die in Rome present zijn op 27 april. Op die vergadering – ingelegd om de 

toekomstige activiteiten van de TC te regelen653 – maken de praesides het bilan van de 

voorbije activiteiten van hun respectieve subcommissies en op 4 mei, datum van de 

eerstvolgende vergadering van de openbaringssubcommissie, zendt Tromp deze relationes 

met een begeleidend schrijven door aan de afwezigen ...654 In het geval van Garofalo omhelst 

die tekst de discussies van de vergaderingen 21 en 22 april, de gesprekken met abt Salmon 

over de Vulgaat655, en tenslotte de intentie van zijn subcommissie om vóór de volgende 

plenaire TC-vergadering een complete constitutie te kunnen voorleggen656.  

                                                
652 Zie de brief van Laurentin aan Lucien Cerfaux van 5 september 1961, in CLG: F.Cerfaux: "Monseigneur, J'ai 
admiré votre votum sur le problème des origines humaines – et j'ai deviné votre influence dans le chapitre De 
fontibus, qui est un des meilleurs (sauf chapitre 1 où je n'aime pas l'excessif dualisme des sources …) Ci-joint la 
finale (animadversiones generales) de mon votum. A bientôt, à Rome, bien respectueusement." 
653 Verbalia consessuum plenariorum, in ASV: Conc. Vat. II, 791, pp. 62 vv: "Feria quinta, die 27 aprilis" [...] 
"... agit de fine conventus: observatum est laborem Commissionis Theologicae non aequo passu procedere cum 
laboribus aliarum commissionum; et videndum quaenam sit ratio et quid faciendum." 
654 Brief van Tromp aan de leden van de TC, van 4 mei 1961, in CSVII: F.Philips 0034: "... omnes socios 
commissionis Theologicae certiores facio, die 27 mensis Aprilis praeteriti fere ex improviso habitum esse 
conventum omnium membrorum et consultorum huius Commissionis Romae degentium, in quo Secretarius et 
quinque Praesides Subcommissionum rationem reddiderunt de statu hodierno laborum. [...] Meum esse duxi 
quamprimum praedictas relationes omnibus Vobis transmittere, ut videre possitis quousque progressa sint 
singularum Subcommissionum labores et studia." 
655 Pierre Salmon (1896-1982), Frans benedictijn, abt van de abdij San Girolamo in Urbe, Rome, en voorzitter 
van de Pauselijke raad voor de herziening van de Vulgaat. Titulair bisschop van Iucundiana in 1964. 
656 CSVII: F.Janssen 001.09, Relatio de laboribus factis et faciendis in subcommissione De fontibus, pp. 5: 
"Disputavimus in primis de mutua relatione utriusque fontis revelationis et ex omnium consensu res iam 
expedita, ita ut textus in quo haec considerantur proponi possit Commissioni generali in proxima sessione.  
Novum Testamentum quod spectat: post fusas disputationes, textus integer redactus est qui in Constitutione 
locum habebit. Egimus enim de Evangeliis eorumque auctoribus, de Evangeliorum 'historicitate' quae dicitur, 
deque veritate factorum et doctorum Christi in Evangeliis, consideratione praesertim habita eorum quae nostro 
tempore erronee vel incaute circumferuntur. Quoad auctores Evangeliorum, necessarium duximus penitius 
explorare mentem Traditionis et Ecclesiae magisterium; non enim nobis patuit an affirmari possit traditionem de 
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2. Vergadering van 4 mei 1961: Voorbereidende tekstrevisies, gezamenlijke redactie 

 

Intussen ligt de toekomstige structuur van het schema min of meer vast, wat een herschikking 

betekent ten opzichte van de januariconstitutie (Bijlage 2). Zo zal hoofdstuk I bestaan uit de 

aangepaste tekst van Van den Eynde en hoofdstuk II uit di Fonzo's herziene tekst over de 

inspiratie; hoofdstuk III wordt een revisie van Kerrigan's tekst over het Oude Testament; en 

het vierde hoofdstuk zal opgemaakt zijn uit Cerfaux' gedeeltelijke herwerking van zijn 

constitutie. Van de uitwerking van een vijfde hoofdstuk is vooralsnog geen sprake. Bekijken 

we nu kort de teksten zoals ze aan het begin van mei 1961 vorm krijgen. 

 Di Fonzo was de eerste om zijn tekst te herzien en hij deelde zijn nieuwe versie reeds 

uit op de vergadering van 22 april. De structuur van de tekst blijft overeind, maar zijn schets 

kent veel inhoudelijke veranderingen, te beginnen bij artikel 1. De inspiratie blijft van meet af 

aan gekaderd binnen Gods bekommernis en diens wil de mens te onderrichten omtrent de weg 

tot heil. Nadat dit wordt gekaderd – God wil zich niet louter viva voce tonen, maar zijn woord 

ook vastgelegd zien op schrift – komt nu ook de vorming van de canon in de tekst terecht, 

evenals de apostolische oorsprong van de geschriften657. Bovendien wordt iets meer klemtoon 

gelegd op de heilswaarde van de Schrift. Ook het tweede artikel ondergaat wijzigingen. Waar 

men voorheen de menselijke auteur instrumentaliseerde ten voordele van de goddelijke zwakt 

men dit nu af in een sterk geparafraseerde versie van Leo XIII's inspiratiedefinitie. Niettemin 

blijft God auctor primarius en voert men de erkenning van de literaire genres niet zover dat 

deze mee de betekenisreikwijdte bepalen. Zij blijven een bijkomstigheid en worden haast 

geneutraliseerd door hun opname in Gods heilsplan. 

                                                                                                                                                   
nominibus auctorum quattuor Evangeliorum ad fidei depositum pertinere." [...] "Interim, de mandato E.mi 
Praesidis, R.mus Secretarius rogavit R.mum Abbatem Petrum Salmon o.s.b., consiliarum commissionis centralis 
et praesidem Pont. Consilii de Vulgata restituenda, ut quae de usu versionis Vulgatae in Ecclesa deque eius 
emendatione proponenda ad fidem textuum originalium Librorum Sacrorum, mentem suam nobis aperiret." [...] 
"Rebus sic stantibus, spes solida est nos, pro sessionibus generalibus Commissionis theologicae proxime 
habendis, Deo illuminante et adiuvante praebere tandem posse integrum textum Constitutionis 'de Fontibus 
Revelationis'." 
657 CSVII: F.Van den Eynde 003.12, De inspiratione et inerrantia biblica (Textus revisus): "(1. Origo, inspiratio 
et canonicitas S. Scripturae). Providentissimus Deus, volens admirabili caritatis consilio docere homines viam 
salutis, statuit non solum viva veluti voce Prophetarum et Apostolorum suorum eos certis temporibus instruere, 
sed scripto quoque suo verbo divino plura tradere et accuratius servari, in Scripturis scilicet sanctis Veteris ac 
Novi Testamenti, quae alterum ac praeclarum constituunt supernae Revelationis fontem. Haec est Scriptura 
'divinitus inspirata', a Christo et ab Apostolis catholicae Ecclesiae tradita atque in sacro canone cum integris suis 
libris ac partibus rite agnita et recepta, ad perpetuum eiusdem Ecclesiae usum, ut munus suum adimpleat docendi 
omnes gentes, ad universum ipsarum christianae vitae moderamen et salutem." 
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 De inspiratie zelf is nu een persoonlijk 'charisma ad scribendum' en hoewel men nog 

steeds elke pogingen om de inspiratieleer te ontkoppelen van transcendentie afwijst, verdwijnt 

de term 'errores' toch uit de tekst658. Bij artikel 3 maakt men enkel de door Cerfaux gevraagde 

aanpassing, volgens welke de Kerk haar Schriften niet alleen van Christus maar evenzeer via 

de apostelen ontvangt. Eveneens erkent men de mogelijkheid dat één bijbelboek meerdere 

auteurs kent659. Artikelen 4 tot en met 6 blijven ongewijzigd, net als artikel 7, waarin de 

inspiratie wordt uitgelegd aan de hand van de condescentietheorie. 

 

 Twee dagen later – 24 april 1961 – heeft ook Kerrigan zijn hoofdstuk herzien, en op 

veel ingrijpender wijze dan zijn Italiaanse collega. De tekst van Kerrigan opent nu – in de 

plaats van meteen over de inspiratie en de ondergeschiktheid aan het Nieuwe Testament te 

beginnen – met twee volkomen nieuwe artikelen over de redenen waarom het Oude 

Testament in de Kerk thuishoort. Kerrigan doet dit echter zo dat hij in de eerste plaats de 

eigen, opzichzelf staande, waarde van het Oude Testament als bron tot kennis van Gods 

heilsbesluiten onderlijnt. Om te beginnen draagt het Oude Testament, zo stelt Kerrigan, reeds 

het verhaal in zich van de wijze waarop God doorheen zijn omgang met de mens in de 

geschiedenis (het historische element is hier expliciet aanwezig) zichzelf en het wezen van de 

mens aan ons kenbaar maakte. Hierbij wordt een hele reeks voorbeelden opgesomd ...  Pas in 

tweede instantie besluit hij dat volgens de Kerk Christus de oudtestamentische messiasbelofte 

vervult, zoals hijzelf getuigde. Oude Testament en Christus zijn derhalve onlosmakelijk 

verbonden. Men kan het de heilsdaden van Christus pas vatten in het licht van datzelfde Oude 

Testament660.  

                                                
658 CSVII: F.Van den Eynde 003.12, De inspiratione et inerrantia biblica (Textus revisus): "(Inspirationis propria 
natura et definitio). Ad hanc vero divinam Scripturam exarandam, Deus ipse sacros quosdam scriptores seu 
Hagiograhos ita charismate Inspirationis ad scribendum interne excitavit et movit, ita quoque scribentibus 
adstitit, ut ea omnia eaque sola, quae ipse primarius Scripturarum Auctor intenderet, recte mente  conciperent 
fideliterque scriptis mandarent. Est enim Inspiratio biblica, ex communi doctrina Ecclesiae, speciale quoddam 
charisma ad scribendum, quo Spiritus Sanctus, in Hagiographo et per Hagiographum operando, mentem suam 
scripto hominibus manifestat, ideoque ipse nominatur veroque sensu est auctor principalis totius operis sacri 
litterarii. Quapropter, iure Ecclesia reprobavit iterumque reprobat quodlibet extenuendae naturae inspirationis 
conamen, illudque praecipue reprobat quo coniuncta haec et supernaturalis Dei hominisque scribendi ratio 
naturali fere impulsioni vehementique animi commotioni, religiosas veritates exprimenti, perperam assimiletur." 
659 CSVII: F.Van den Eynde 003.12, De inspiratione et inerrantia biblica (Textus revisus): "(3. Plures auctores 
humani). Singulorum autem et omnium librorum Veteris ac Novi Testamenti, sicut Deus quolibet tempore unus 
est Auctor primarius, ita auctores humani complures fuerunt in decursu saeculorum, ad completionem usque 
christianae Revelationis, atque eiusdem quoque libri duo vel plures interdum scriptores" [...] "vel integros 
Veteris Testamenti libros Christus ipse et Apostoli receperunt et Ecclesiae tradiderunt, vel Ecclesia ipsa 
apostolicos Novi Testamenti libros accepit et agnovit ...". 
660 CSVII: F.Van den Eynde 003.13, De Libris Veteris Testamenti eorumque auctoribus (Redactio secunda): "(1. 
rationes quae suadent cur V.T. adhuc hodie in Ecclesia suscipiendum sit). Scripturae sacrae Veteris Testamenti, 
quae populum electum de consiliis Dei salutiferis in historia exsequendis olim erudiebant, adhuc in memoriam 
hominum plures salutares veritates revocare valent: unitatem Dei eiusque maiestatem, omnipotentiam, iustitiam, 
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 Vervolgens is er een herwerkte versie van het vroegere eerste artikel (De Veteris 

Testamenti characteribus ac momenti), waarin Kerrigan de band tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament onderstreept. Beiden horen samen a) op grond van de eenheid van hun 

auctor sacer en b) omdat zij door Christus en de apostelen aan en in de Kerk werden 

overgeleverd als bron van heilswaarheden. Het Oude Testament is dus – sterker dan voorheen 

– een organisch deel van de christelijke openbaring en is ondergeschikt aan het oordeel van de 

Kerk en haar magisterium, aangezien deze de apostolische opvolging uitmaken661. Kerrigan 

besluit zijn hoofdstuk met een herwerking van het vroegere slotartikel, waarvan ook de titel 

onveranderd blijft (De elemento humano librorum V.T. recte intelligendo). Opnieuw worden 

katholieke exegeten aangespoord de historische contingentie van de teksten in acht te nemen 

en zich toe te leggen op de studie van taal, structuur, geschiedenis en ontstaanscontext van de 

oudtestamentische teksten. Hoewel de studie van de menselijke context van de teksten niet 

onmiddellijk het dogma van de inspiratie raakt stipuleert de tekst dat men toch de 

geloofsanalogie dient te respecteren. Dit door aansluiting te zoeken bij de "communem Patrum 

et Ecclesiae Doctorum de Veteris Testamenti scriptoribus sententiam", in de formulering van 

Cerfaux dus662. Al dient men ook hier de Traditie met een kritische blik te benaderen en is 

                                                                                                                                                   
summam bonitatem, hominis ad imaginem Dei formationem eiusque absolutam a suo Creatore dependentiam; 
miserum primi hominis lapsum funestissimasque humani generis malitiae sequelas ..." [...] "2. Perenne tamen 
momentum quod libri Veteris Testamenti habent, praesertim explicatur eo quod Dominus Noster Iesus Christus, 
quatenus est Messias in Vetere Testamento promissus, eiusque opus redemptorium plenam suam significationem 
non accipiunt, nisi lumine istorum rite perpendantur. Quorum momentum ipse Christus iam ante mortem suam 
docuit, dum testatus est: 'Haec sunt verba quae locutus sum ad vos, cum adhuc essem vobiscum, quoniam 
necesse est impleri omnia quae scripta sunt in lege Moysis et prophetis et psalmis de me', quodque post 
resurrectionem suam instanter confirmavit, quando duos discipulos in via ad Emmaus admonuit: 'O stulti et tardi 
corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt prophetae! Nonne haec oportuit pati Christum et ita intrare in 
gloriam suam?'. Dein evangelista subiungit: 'et incipiens a Moyse et omnibus prophetis interpretabatur illis in 
omnibus Scripturis quae de ipso erant'." 
661 CSVII: F.Van den Eynde 003.13, De Libris Veteris Testamenti eorumque auctoribus (Redactio secunda): "(3. 
De habitudine Veteris ad Novum Testamentum). Quapropter, vestigiis maiorum nostrorum arcte inhaerentes, 
(solemniter) docemus Deum, utriusque Testamenti auctorem, Vetus sapienter ita condidisse ut Novum suavi 
providentia praepararet et multifariam prophetice annuntiaret et variis typis significaret. Insuper decretum Sacrae 
Tridentinae Synodi renovantes affirmamus omnes Veteris Testamenti libros sacros Ecclesiae ab Apostolis 
traditos divinae revelationis partem organicam re vera constituere" [...] "proindeque rite submittenda vivo 
Magisterio, id est, iudicio illorum in Ecclesia 'qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum 
secundum placitum Patris acceperunt'." 
662 CSVII: F.Van den Eynde 003.13, De Libris Veteris Testamenti eorumque auctoribus (Redactio secunda): "4. 
(De elemento humano librorum V.T. recte intelligendo)." [...] "Attamen, Sancto Hieronymo praeeunte sollerter 
exponant omnia quae humani auctoris propria sunt, scilicet, notas singulares ac lineamenta quae rerum 
compositione et lingua et formis dicendi praesertim manifestantur." [...] "interpretes exhortamur ut omni cum 
cura inquirant quae propriae fuerint sacri scriptoris indoles et vitae condiciones, qua vixerit aetate, quibus 
fontibus sive scriptis sive ore traditis usus sit, quasque formas dicendi demum adhibuerit." [...] "Imo etiamsi 
authentia humana librorum Veteris Testamenti dogma de istorum inspiratione per se et directe non tangat, sancte 
teneant quidquid certi hac de re in fontibus revelationis refertur. Insuper maxime oportet reverentia qua par est, 
communem Patrum et Ecclesiae Doctorum de Veteris Testamenti scriptoribus sententiam suscipere nec ab ista 
unquam discedere nisi ob graves solidasque rationes et salvo semper Ecclesiae iudicio." 
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afwijking om grondige redenen steeds mogelijk, de geloofsanalogie wordt niet zo absoluut 

gesteld dat zij het kritisch vermogen in de verdrukking brengt. 

 

 Opnieuw twee dagen later is ook de herziene tekst van Castellino present: Ook deze 

werd grondig veranderd. De vroegere artikelen 11, 12 en 13, waarin een overzicht werd 

gegeven van de ontwikkelingen van de historisch-kritische methodes sinds de 19de eeuw, 

evenals een overzicht van de kerkelijke documenten terzake, verdwijnen. De reden is dat 

dergelijk overzicht te specifiek is en niet thuishoort in een conciliedocument. In plaats 

daarvan baseerde Castellino zich in een eerste deeltje op Cerfaux' constitutie en vangt hij aan 

met een artikel over de rol van het Oude Testament als voorbereiding op het Nieuwe. Het 

geheel kadert in een heilshistorisch perspectief. Vertrekkend van de gedachte dat God 

verlangt te communiceren met zijn schepping, legt ook Castellino de gedachte uit dat Gods 

heilsplan zowel het Oude als het Nieuwe Testament voorziet. Het Oude Testament is daarbij 

de voorbereiding van het Nieuwe – waarbij het niet zelden ook de toekomst behandelt –, en 

anderzijds het Nieuwe de vervulling en vervolmaking van de aankondigingen in het Oude. 

Deze samenhorigheid wordt onderstreept met een citaat van Leo de Grote663 en aangevuld met 

de Jezuswoorden die ook Kerrigan benut. 

 Daarna sluit hij terug aan bij de vroegere tekst. Het tweede artikel insisteert nogmaals 

op de samenhang van beide Testamenten en toont onmiddellijk daarop aan dat net het feit dat 

God via mensenwoorden zijn wil te kennen geeft een aansporing betekent tot het bestuderen 

en onderzoeken van de omstandigheden en uitdrukkingsvormen van de schriftauteurs, 'non 

tantum licite sed opportune et utiliter'664. Dergelijke passages illustreren de wijze waarop de 

                                                
663 CSVII: F.Van den Eynde 003.14, De Generibus Litterariis (Rev.mi P. Castellino s.d.b.): "1. (Vetus 
Testamentum praeparatio ad Novum). Omnipotens et misericors Deus volens cum homine quem creaverat 
intimius communicare, opportuno tempore populum in peculiarem acquisitionem sibi delegit, et foedere initio, 
ipsum per decursum saeculorum rexit ac duxit in via veri Dei agnitionis et cultus. Ad hoc sua sapientissima 
Providentia, prout tempora ferebant, viros suscitavit qui a Spiritu Sancto moti, vel viva Dei verbi praedicatione, 
vel scriptis, Dei mentem eiusque revelationem necnon et illius cum populo electo agendi modum in lucem 
proderent." [...] "Quae omnia non tantum relationem habebant eventus simpliciter in tempore occurrentis sed 
etiam futurum prospiciebant. Dei enim ad hominem habitudo statim a primaeva hominis praevaricatione in hoc 
tendebat ut per propheticam, in dies clariorem, divini Redemptoris annunciationem sub figura et titulo Messiae 
generi humano via redemptionis pararetur." [...] "Quare totius Veteris Testamenti ratio et momentum in hoc est 
quod in Novum tendit et in Novo patet. Est ergo Vetus Testamentum longa et per gradus praeparatio ad Novum 
et sibi invicem duo Testamenta coaptantur, ut apprime loquitur Leo Magnus: 'Adstipulantur enim sibi invicem 
utriusque Foederis paginae, et quem sub velamine mysteriorum praecedentia signa promiserant manifestum 
atque perspicuum praesentis gloriae splendor ostendit'." 
664 CSVII: F.Van den Eynde 003.14, De Generibus Litterariis (Rev.mi P. Castellino s.d.b.): "Cum sint ergo Vetus 
et Novum  Testamentum duae partes eiusdem Dei ad hominem revelationis, quamquam Novum momento et 
valore Vetus iure merito superat, Vetus Testamentum nec reiiciendum, neque ea Novo separandum. Igitur 
Concilium S. Tridentinae Synodi decretum renovans affirmat omnes Veteris Testamenti libros sacros esse et ab 
Apostolis Ecclesiae traditos quia Deum primarium habet auctorem. At, ut dicit Augustinus, in Scripturis Deus 
'per hominem more hominum loquitur' scilicet per hagiographos, qui omnibus orationis et locutionis modis quos 
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subcommissie wenst aan te sluiten bij de openheid geschapen door de encycliek Divino 

afflante en hoe zij deze encycliek eerder interpreteert in de richting van het Biblicum dan de 

hierboven besproken interpretatie van Antonino Romeo te volgen. Castellino's houding is 

uiterst open naar historisch-kritische exegese toe. In die mate althans dat onder de zonet 

besproken passages een inspiratieconcept schuilt waarin er een wederzijdse communicatie én 

samenwerking is van de goddelijke en menselijke schriftauteurs. 

 Na deze positieve benadering van de historisch-kritische (en in het bijzonder de 

formgeschichtliche) studie van het Nieuwe én het Oude Testament waarschuwt de auteur toch 

voor onkritisch gebruik van de voorhandene exegetische methodes. Hij vraagt voldoende 

respect voor de kerkelijke doctrines van inspiratie en onfeilbaarheid en spoort de katholieke 

exegeten aan tot gehoorzaamheid aan het magisterium. Dit tweesporenbeleid leidt volgens 

Castellino tot een evenwichtige katholieke exegese, die de genrekritiek integreert als 

waardevol hulpmiddel665. 

 

 

3. Vergadering van 4 mei 1961: Het Oude en het Nieuwe Testament 

 

Niettegenstaande de grondige voorbereidingen zal men op de eerste vergadering van mei 

enkel hoofdstukken III en IV (over het Oude en het Nieuwe Testament) bespreken666. Di 

                                                                                                                                                   
ipsi Deo non indignos, nihil inspirationi contrarium prae se referentes, ad communicandam Dei revelationem 
imprimis sui temporibus hominibus aptos iudicaverint. Atqui ea quibus hagiographus utitur, ab interprete non 
tantum licite sed opportune et utiliter investiganda. Revera finis totius historicae et litterariae inquisitionis, 
praesertim litterariae generum analyseos in hoc tendit praecipue ut natura librorum sacrorum (ex. gr. historia 
stricte dicta, vel historia cum ornamentis secundariis, vel prophetia, vel didactica, vel poesis, etc.) aptius 
dicognoscatur et per hanc viam sensus Scripturae profundius intelligatur et clarius exponatur. 'Ita enim, ut ait 
idem Augustinus, salubriter discimus nihil aliud esse quaerendum quam quid velit qui loquitur'." De 
Augustinuscitaten komen uit respectievelijk De Civitate Dei, Liber XVII, Cap. 6 en De consensu 
evangelistarum, Liber III, Cap. 12, par. 29. 
665 CSVII: F.Van den Eynde 003.14, De Generibus Litterariis (Rev.mi P. Castellino s.d.b.): "Caveat interpres ne 
principia systematis ex mere interna textus ipsi originem duxerunt respondebunt. Sed e contra, omnia elementa, 
interna et externa, litteraria et historica culturae hebraicae et circum populorum qui saeculis anteactis et tunc 
temporis magna pollebant litteraria traditione bene perpendat et libret interpres ut, cum genus aliquod statuerit, 
hoc vere culturae vigenti et hagiographorum indoli ingenioque respondeat, et fulcimen obiectivum externum, 
quoad fieri potest, habeat." [...] "Tandem omnia quae litteraria analysi inveniuntur principiis dogmaticis circa 
Dei ad homines revelationem et communicationem non refragentur, Ecclesiaeque doctrinam de inspiratione et 
omnimoda S. Scripturarum inerrantia sartam tectam servent. Insuper documentis historicis certis Traditionis 
positivae et directae circa originem singulorum librorum vel circa eorum auctorum satisfaciant et interpres 
semper paratus sit Ecclesiae mandatis, definitionibus, decisionibus et ordinario magisterio oboedire." 
666 Zie het handgeschreven verslag van M. Leclercq, in ASV Conc. Vat. II, 739, 114:  
"De fontibus rev. – 4 maii 1961 
Absente van den Eynde, Garofalo 'facit punctum' 
Postea ipse legit textum definitivum constitutionis a se paratum pro aliquibus capitibus, qui textus postea crisi 
subiicitur per partes: 
1. De Vet. Testam textus ± approbatur et tradetur P. Kerrigan ut faciet notas 
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Fonzo's tekst komt niet ter sprake en wegens van den Eynde's afwezigheid schuift men ook de 

problematiek van Traditie en Schrift voorlopig terzijde. Van beide behandelde hoofdstukken 

ontstaat wél een nieuwe tekstredactie, die enkele dagen later aan de op de vergadering 

ontbrekende leden van de subcommissie wordt verzonden, vergezeld van een nota praevia667. 

In die nota vraagt de subcommissievoorzitter om enige voorstellen door te geven voor gepaste 

citaten bij de teksten hetzij uit de Schrift of de Vaders, hetzij uit meer recente kerkelijke 

documenten668. Hij legt uit dat men voor hoofdstuk I wacht op Van den Eynde's revisie en dat 

hoofdstuk II klaar is, behalve het slotdeel. Daarvoor wacht men op Castellino die in één 

beknopte tekst alles zou integreren wat hijzelf, di Fonzo en Kerrigan reeds schreven over de 

genrekritiek669. 

 Garofalo stelt zich als doel de eerste vier hoofdstukken definitief af te ronden tijdens 

de volgende vergadering. Vier hoofdstukken dus, maar wanneer men zich de verschillende 

structuurvoorstellen voor het schema herinnert, blijkt er nog een vijfde hoofdstuk te 

ontbreken, over de schriftlezing in de Kerk. De redactie van die tekst komt dus pas in mei 

1961 op gang. Garofalo vraagt zijn leden over het onderwerp te reflecteren en voorstellen 

                                                                                                                                                   
2. De Novo Testam textus etiam cum minoribus mutationibus approbatur 
Postea idem Gar. refert de Voto abbatis Salmon circa Vulgatam." 
In D. Tromp, 4 mei 1961, lezen we: "Vespere sessio S.C. De fontibus Revelationis. Notabilis progressus: 
redigitur textus de libris V.T. et N.T. et eorum de relatione mutua, dein de authenticitate evangeliorum, necnon 
de historicitate Evangeliorum (protoevang., miracula, resurrectio, ascensio) et substantiali veritate dictorum 
Christi." 
667 Zie CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Const. Capita III et IV. Nota praevia, gedateerd 8 mei 1961: 
"Ad membra S/C 'De Fontibus Revelationis' notitiae: 
1. Membra subcommissionis enixe rogantur ut humanissime indicare velint qui textus, sive ex S. Scriptura sive 
ex Patribus Ecclesiae, vel ad substantiam vel ad abundantiam rerum citari adhuc debeant vel possint et praesidi 
mittant. Ita etiam pro documentis magisterii Ecclesiae, praesertim recentioribus. 
2. Caput I Constitutionis exponet quae 'de utroque fonte revelationis' dicenda sunt. Caput vero II 'de divina 
origine, veritate et auctoritate S. Scripturae' in genere. Caput I expectatur ultimo redactum a Rev.mo P. Van den 
Eynde o.f.m.. Caput II a Rev.mo P. di Fonzo o.f.m. Conv. Iam paratum, quoad ultimum numerum – ubi 
praesertim de generibus litterariis – expoliendum est a Rev.mo D. Castellino s.d.b., qui in unum conflabit quae 
de hoc argumento dicta sunt in schematibus praecedentibus sive ab ipso Castellino, sive a di Fonzo et a Rev.mo 
P. Kerrigan. [...] In proxima sessione Subcommissionis, hoc eodem menso definitive adprobandi erunt a nobis 
textus Cap. I, II, III et IV. 
3. Remanet Caput V, ubi de lectione S. Scripturae in Ecclesia, et praesertim de lectione privata fidelium, de usu 
Vulgatae in Ecclesia latina – paucis additis etiam de versionibus traditionalibus Ecclesiarum orientalium – de 
munere exegetae et theologi circa S. Scripturam. Membra Subcommissionis proinde enixe rogantur ut mature de 
his cogitent et quidquid sibi visum fuerit necessarium vel opportunum dictu, calamo, etsi breviter, exponant. 
Viribus ita amicaliter unitis res expeditius procedet et proxime, primus labor noster, Deo favente, finem 
accipiet." 
668 Dit bedenkelijke procédé, waarbij men eerst een theologische tekst schrijft en er vervolgens – vaak lukraak en 
weinig kritisch – citaten bij zoekt kenmerkt ook nog tijdens het Concilie (en niet zelden ook in hedendaagse 
documenten) de kerkelijke omgang met historische bronnen. 
669 Dit verklaart waarom in het ASV de map met gegevens over deze vergadering wél de herziene tekst van 
Castellino bevat, ook al melden de verslagen van Tromp en Leclercq daarover niets. 
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voor een tekst in te dienen tegen de volgende vergadering670. De huidige vergadering spreekt 

verder niet over dit punt maar buigt zich over de hoofdstukken over het Oude en het Nieuwe 

Testament waarin nog heel wat herschikkingen worden doorgevoerd. Zo rest er nog maar 

weinig van de grondstructuur van Kerrigan's Redactio secunda de libris Veteris Testamenti. 

Wel ontwerpt men nu een tekst die naar de finale versie van het schema nauwelijks nog enige 

wijziging kent. Zo zijn de titels die men aan de verschillende artikelen toekent reeds de 

definitieve, we overlopen ze achtereenvolgens: 

 

 Artikel één van de nieuwe versie (De auctoritate V.T. in Ecclesia) is een verkorte 

herwerking van Kerrigan's voorgaande eerste paragraaf. De opsomming van heilswaarheden 

die kenbaar worden door het O.T. verdwijnt, doch de openingsgedachte blijft: Men 

onderstreept de op zich staande waarde van het Oude Testament binnen de context van Gods 

heilshistorische omgang met zijn schepping en met het joodse volk in het bijzonder671. Het 

tweede artikel daarentegen (De habitudine inter Vetus et Novum Testamentum) bestaat nu uit 

een pastiche van elementen en citaten uit Kerrigan's tekst, maar vooral uit de revisie van 

Castellino's tekst. Het eindresultaat is een passage waarin men de verhouding tussen mens en 

God sinds de zondeval zo schetst dat de oudtestamentische periode altijd al gerichtheid is op 

de komst van Christus. De citaten die Castellino verzamelde – bijvoorbeeld dat van Leo de 

Grote – blijven behouden in de nieuwe redactie672. Het resultaat is nogmaals de bevestiging 

(doch altijd in een secundaire beweging, wat significant is in de redactiegeschiedenis van 
                                                
670 Zie de brief van Garofalo aan de leden van de subcommissie van 8 mei 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 739.114: 
"Reverendissime Domine, Honori atque pergratum mihi est Tibi mittere textum Cap. III et IV Constitutionis “de 
utroque fonte Revelationis” Subcommissioni nostrae concreditae. Exeunte mense Maio mittentur Cap. I (De 
utroque fonte Revelationis) et Cap. II (De S. Scripturae inspiratione, inerrantia, etc.). Mense Iunio paratum erit 
etiam ultimum caput V. Te humanissime rogo ut mittere velis animadversiones tuas ad Cap. III et IV, ante finem 
mensis Iunii, ut inter nos disputari possint antequam sessio generalis Commissionis Theologicae mense 
septembri habeatur." 
671 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Vetere Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Scripturis Sacris Veteris Testamenti Deus, iam a vetustissima aetate, populum in suam peculiarem 
acquisitionem adscitum sibique amico foedere iunctum de salutiferis consiliis in humanis exsequendis erudire 
satagebat. Nec, in illis quae fidei fundamenta, sive in verbis, sive in historiae rebus, ad finem usque temporis 
spectant, Veteris Testamenti vis, auctoritas et emolumentum enervata dicenda sunt. 'Quaecumque enim scripta 
sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus'." 
672 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Vetere Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Dei autem ad hominem habitudo, inde ab Adae praevaricatione, in hoc tendebat, ut per repromissiones quae ad 
patres nostros factae sunt et prophetica Redemptoris, sub figura et titulo Messiae, nuntia in dies inclarescentia, 
omni creaturae spes ad viam salutis pateret. 'De qua salute exquisierunt atque scrutati sunt prophetae, qui de 
futura in vobis gratia prophetaverunt'. Scripturae enim Sacrae Veteris Testamenti testimonium perhibent de 
Christo et, ex omnipotentis ac miserentissimi Dei voluntate, necesse erat impleri omnia quae de Salvatore 
promisso inibi dicebantur, prout Iesus Dominus noster Apostolos suos docuit, quibus ipse sensum denique 
aperuit ut intelligerent Scripturas. Quare, totius Veteris Testamenti ratio atque momentum in hoc est, ut in 
Novum tendat et in Novo pateat. Astipulantur enim sibi invicem utriusque Foederis paginae, et quem sub 
velamine mysteriorum praecedentia signa promiserant manifestum atque perspicuum praesentis gloriae splendor 
ostendit." 
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conciliaire documenten673) dat het Oude Testament thuishoort binnen de Kerk en binnen de 

canon. Dit overleveringsaspect is cruciaal in de tekst over het Oude Testament aangezien men 

in het derde artikel (De indole Veteris Testamenti) het Oude Testament mee inschuift in het 

proces van apostolische transmissie. Opgenomen en vervuld door Christus wordt het 

oudtestamenische getuigenis deel van het apostolisch oergetuigenis.  Op hun beurt geven de 

apostelen dit weer door binnen de Kerk waar het middels de apostolische successie trouw 

wordt overgedragen. Zoals in Cerfaux' schematisering de nieuwtestamentische literatuur deel 

uitmaakt van een algemeen heilsplan dat zich voltrekt als intrahistorisch proces, evenzo hoort 

ook de oudtestamentische literatuur in een dergelijk historisch-dynamisch proces thuis. 

 Vanuit die gedachte herneemt het derde artikel grotendeels de tekst van Kerrigan's 

vroegere artikel 3, met opnieuw de vaststelling van God als auteur en inspirator van beide 

Testamenten. Ter illustratie de tekst van het artikel: 

 

"Quapropter, haec Sacrosancta Vaticana Synodus, ex evangelica apostolicaque doctrina sollemniter 

docet Deum utriusque Testamenti inspiratorem et auctorem. Vetus ita sapienter condidisse ut Novum 

suavi providentia praepararet et multifariam prophetice annuntiaret et variis typis significaret, ita ut 

Veteris Testamenti Libri Ecclesiae ab Apostoli traditi unius divinae revelationis divinique consilii 

salutis supernaturale iter et cursum constituant. Quae quidem, ob veteris oeconomiae indolem 

incompletam, praesertim mores quod spectat, denique conferenda sunt cum Christi Evangelio ab 

Apostolis praedicato, ac proinde eorum recta interpretatio rite submittenda est vivo Ecclesiae 

magisterio, hoc est illorum iudicio 'qui cum espicopatus successione charisma veritatis certum 

secundum placitum Patris acceperunt'."674 

  

Kerrigan's vroegere vierde artikel is drastisch ingekort. Zoals Garofalo's nota praevia had 

gestipuleerd hevelt men al wat betrekking heeft op de Formgeschichte over naar Castellino's 

aanhang aan di Fonzo's tekst. Wat rest van artikel vier (De auctoribus humanis Veteris 

Testamenti) is slechts een herformulering van het vroegere slot675.  

 
                                                
673 Ter illustratie van het belang van de ordening en structuur van een concilietekst: meermaals treft men in de 
literatuur aangaande de dogmatische constitutie Lumen gentium uitweidingen aan over het belang hiervan. In 
casu betreft het de plaatsing van het hoofdstuk over het Volk Gods als geheel voor de uitwerkingen over de 
hierarchie en de leken. De hier voorkomende ordening van de tekstfragmenten is evenzeer betekenisvol. 
674 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Vetere Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii). 
675 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Vetere Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Denique, ad humanam quae dicitur authentiam Veteris Testamenti librorum quod spectat, quamquam authentia 
huiusmodi dogma de eorum divina inspiratione per se et directe non tangit, Sacrarum Scripturarum catholici 
interpres sancte tenant quidquid certi hac de re in utroque revelationis fonte invenitur. Maxime insuper oportet, 
qua par est reverentia, communem Patrum Doctorumque Ecclesiae de librorum Veteris Testamenti auctoribus 
sententiam suscipere, nec ab illa unquam recedere nisi ob graves rationes et salvo semper Ecclesiae iudicio." 
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 Naast deze aanpassingen stelt men een hoofdstuk De Novo Testamento op. En ook 

hiervan is de indeling en de titulatuur van de artikelen reeds definitief. Het is vanzelfsprekend 

dat de achtergrond voor deze tekstredactie gevormd wordt door de vergaderingen van eind 

april, waarin men zich aan Cerfaux' schriftconstitutie had gewijd. Het eerste, beknopte artikel 

van het hoofdstuk (De evangeliis eorumque auctoribus) begint zelfs met een parafrase van 

Cerfaux' uitspraak dat de evangeliën een bijzondere plaats innemen binnen het schriftcorpus, 

en met de traditionele voorstelling – pas op grond van de voorafgaande discussies kan men 

begrijpen dat men dit bewust als een geloofspunt eerder dan als een historiografisch feit 

voorstelt – van Matheus, Marcus, Lucas en Johannes als hun auteurs. Hiermee onderstreept de 

subcommissie meteen weer de apostolische oorsprong van de teksten676. Na de bevestiging 

van dit geloofspunt komt men in artikel twee (De historico Evangeliorum pretio) tot het 

onderwerp van de historische waarde van de evangelieteksten. De Kerk, zo stelt men, 'gelooft' 

dat de evangeliën op betrouwbare wijze getuigen van de daden en woorden van Christus maar 

erkent tegelijkertijd dat de descriptienormen van de schriftauteurs niet samenvallen – en dit 

ook niet hoeven – met de hedendaagse normen voor een waarachtige omschrijving van 

historische feiten.  

 Daarop volgt een meer concrete uitwerking van deze algemene regel in twee delen. 

Het eerste punt (De veritate factorum Christi in Evangeliis) springt meteen in het oog. 

Rekening houdend met Cerfaux' onderscheid tussen bijbelse en hedendaagse 

waarheidsopvattingen en descriptieve normen reageert men uitermate sterk op (veroordeelt 

men zelfs) alle pogingen tot ontkenning van de werkelijkheidswaarde van de heilsfeiten en -

daden van Christus zoals de evangeliën deze verhalen677. Hetzelfde punt maakt de 

subcommissie met betrekking tot de bijbelse weergave van Christus' woorden (De veritate 

verborum Christi in Evangeliis). Men erkent de mogelijkheid dat de evangelisten niet steeds 

letterlijk Christus' woorden overnamen, maar vaak slechts hun strekking weergeven, maar 

                                                
676 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Novo Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Neminem autem fugit inter omnes divinas Auctoritates quae Sanctis Litteris continentur, Evangelium merito 
excellere. Quattuor Evangelia apostolicam originem habere Ecclesia Dei semper et ubique sine dubitatione 
credidit et credit, constanterque tenuit ac tenet auctores humanos habere illos quorum nomina in Sacrorum 
Librorum canone gerunt: Matthaeum nempe, Marcum, Lucam et Ioannem, quem diligebat Iesus." 
677 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Novo Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Quapropter, haec Sacrosancta Vaticana Synodus legitime in Domino congregata, illos damnandos decernit 
errores, quibus impie denegatur vel perperam extenuatur [...] quae dicitur veritas factorum vitae D.N. Iesu 
Christi, prout in Sanctis illis Evangeliis leguntur. Qui errores ideo perniciosiores evadunt si in discrimen vocant 
facta quae ipsa fidei fundamenta attingunt, ut sunt ex. gr.: rerum infantiae Domini Nostri eventus, Redemptoris 
signa et miracula, eius mirabilis a mortuis resurrectio ac ascensio ad Patrem gloriosa." 
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veroordeelt een exegese die de Jezuswoorden niet uiteindelijk terugvoert op Christus, maar 

hen herleidt tot uitdrukkingen en verhalen van de primitieve christelijke gemeenschap678. 

 Na dit alles volgt een kort slotartikeltje over de waarachtigheid van de overige 

nieuwtestamentische geschriften (De veracitate doctrinae Apostolorum in Scripturis 

canonicis). Op grond van Christus' zendingsgebod aan zijn leerlingen en van de belofte van 

bijstand door de Geest, stelt de subcommissie, verkondigen de apostolen trouw en op 

waarachtige wijze Christus' leer en getuigen ook deze geschriften getrouw van de 

Christuservaring679. 

 

 Dergelijke tekst vraagt om enkele bemerkingen. Om te beginnen moet men deze tekst 

lezen met de discussies over Cerfaux' schriftconstitutie als achtergrond waaruit meerdere 

elementen worden overgenomen. Zo wordt het onmogelijk de tekst af te wimpelen als een 

neoscholastieke a-historische kijk op de Schrift. Bijbelteksten verschijnen hier als historische 

documenten en tegelijkertijd als wezenlijke dragers van de christelijke 

openbaringswerkelijkheid en dus als fundament voor het christelijke geloof. Zowel de 

concreet historische als de dogmatische component komen naar boven.  

 Het meest problematisch zijn vanzelfsprekend de veroordelingen in artikelen 3 en 4. 

Hoewel Cerfaux steeds pleit voor een theologische exegese gaat hij zelf niet zo ver in zijn 

teksten. Deze passages moeten worden begrepen in het licht van de herhaaldelijke eis tot 

respect voor de geloofsanalogie. Men verwerpt een katholieke exegese die zich losscheurt van 

de theologie en zich verengt tot een zuiver historiografische en/of filologische 

aangelegenheid. Ook hier blijft het compatibiliteitsprobleem van het modernisme dus spelen. 

Toch, het veroordelende taalgebruik dat zich hier voordoet valt uit de toon ten aanzien van de 

rest van het schema ... Tegelijk erkent men immers de eigensoortigheid van het bijbelse 

discours, benadert men de Schrift als een deel van een breder historisch overleveringsproces 

en wil men het gebruik van historisch-kritische methodes in het bijbelonderzoek 
                                                
678 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Novo Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Pariter haec Synodus [...] errores decernit quibus negatur Christi verba dicta divina quae in Evangeliis, etsi non 
semper ad litteram ubique tamen quoad substantiam, conscripta sunt, ab ipso Domino nostro re esse prolata. Nec 
minoris temeritatis incusandi sunt errores, quibus iudicatur sanctissima illa Filii Dei verba plerumque 
conscientiam, ut aiunt, communitatis christianae primitivae prodere, potiusquam mentem et verba ipsius 
Salvatoris nostri sincere referre." 
679 CSVII: F.Van den Eynde 003.17, Caput III, De Novo Testamento (textus probatus in sessione d. 4, m. Maii): 
"Quae autem ex reliquis Novi Testamenti canonicis Scripturis Apostolorum praesertim doctrina ubique terrarum 
a primordiis auditur, nefas est dicere nonnisi humana industria humanisque inventis vel ex externa vi, praeter ea 
quae Christus ipse et docuit et voluit, aliquando fuisse concinnatam. Apostolis enim suis, quos ipse docere 
omnes gentes in mundum miserat, Christus adstitit, iis tandem Paraclitum Spiritum repromisit a Patre 
mittendum, ut omnia ipsos doceret et omnia suggereret quae Christi erant, in aevum ad aeternam humani generis 
salutem servanda." 
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ruggesteunen. De veroordelingen lijken in de eerste plaats op een aansluitingspoging bij de 

recente uitlatingen van het magisterium over deze kwesties. Zij gelden vooral daar waar de 

exegese ertoe leidt fundamentele geloofszaken in twijfel te trekken en zich dus tegenover de 

theologie plaatst. 

 Tenslotte stippen we nog kort aan dat dit soort teksten sterk gebruik maakt van 

intertekstualiteit. Hoewel er in de noten bij de tekst vaak geen referentie aan encyclieken te 

vinden is, gebruikt men vaak formules waarin referenties aan encyclieken moeilijk te 

ontkennen vallen. We denken aan Spiritus Paraclitus, Divino afflante, Humani generis ... 

Hiermee onderstreept men het verlangen in continuïteit te blijven met de uitspraken van het 

katholieke leergezag. 

 

 

4. Vergadering van 18 mei 1961: Schrift en Traditie en nogmaals ... het Oude Testament 

 

Op 18 mei heeft alweer een vergadering plaats. Hoewel Leclercq's verslag over deze zitting 

uiterst beknopt is, weten we met zekerheid dat het beloofde nieuwe hoofdstuk I, een nieuwe 

tekst dus over de openbaringsbronnen, werd voorgesteld, en dat de slotzin van hoofdstuk III 

op de valreep werd gewijzigd680. Blijkbaar blijft de kwestie van het authentieke auteurschap 

van de oudtestamentische geschriften (in het bijzonder de Pentateuch) een heikel punt. Vooral 

na aanhoudende discussie tussen Vogt en Tromp over de zin om deze paragraaf überhaupt te 

behouden. Vogt's opinie is duidelijk dat de kwestie nog niet rijp is en derhalve beter kan 

worden opengelaten. Tromp is eerder voor een korte vermelding van de kwestie binnen de 

context van andere paragrafen. Geen van beiden krijgt zijn zin en men bereikt een ander 

eindresultaat: hoewel men op de vorige twee vergaderingen telkens besloot Cerfaux' formule 

– weliswaar overgenomen door Kerrigan – te gebruiken, wordt deze nu verwijderd, en 

vervangen door een nieuwe compromisformule. De vroegere slotzin luidde: 

 

"maxime insuper oportet, qua par est reverentia, communem Patrum Doctorumque Ecclesiae de 

librorum Veteris Testamenti auctoribus sententiam suscipere, nec ab illa unquam praecedere nisi ob 

graves rationes et salvo semper Ecclesiae iudicio" 

 

en klinkt nu als volgt: 

                                                
680 D.Tromp: "18 Maii: feria V. Mane labores in officio. Vespere hora 5-7.15 sessio Subcomm. de Fontibus 
Revelationis. Actum est de duplici fonte revelationis, de V.T. et de N.T. Nova sessio erit feria IIa die 25 Maii." 
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"Quatenus vero haec quaestio humanae authentiae fidem tangat, solius est Ecclesiae ultimum hac de re 

iudicium ferre"  

 

Ofschoon de optie om af te wijken van de bestaande traditie openblijft (het is in deze 

significant dat men bij het esse de genitief Ecclesiae plaatst en niet magisterii) blijft ook de 

vermelding van het kerkelijke eindoordeel in de tekst. De paragraaf krijgt niettemin een 

minder beslissend karakter en de facto blijft de mogelijkheid tot latere discussie over het 

onderwerp gevrijwaard681. Daarmee kent dit debat zijn slot.  

 

 

 Een andere discussie komt pas goed op gang, namelijk die rond de verhouding tussen 

de twee openbaringsbronnen. Na de presentatie en discussie van Van den Eynde's tekst op 21 

april legt hij nu een nieuwe en meer uitgebreide versie voor. Deze nieuwe versie voltooide hij 

al in een handgeschreven van 9 mei 1961 doch de gedrukt versie dateert van een viertal dagen 

later. De tekst telt zes artikelen en draagt de nieuwe titel: 'De duplici fonte revelationis'. Ook 

deze tekst zal in vergelijking met het finale schema De fontibus nog nauwelijks gewijzigd 

worden. Hieronder overlopen we kort het nieuwe eerste hoofdstuk, waarbij andermaal geldt: 

om de veranderingen in de tekst te begrijpen moet men zich herinneren dat Van den Eynde en 

Cerfaux op 21 april opdracht hadden gekregen hun teksten op mekaar af te stemmen. 

 Paragraaf 1 (De revelatione Veteris et Novi Testamenti)682 opent net als Cerfaux' tekst 

met het citaat uit de Hebreeënbrief dat een algemene heilshistorische basis legt voor het 

verdere geheel. In deze openingstekst stelt men de openbaring algemeen voor als een 

uitdrukking van Gods liefde voor de mens en voert men de openbaringskennis terug op zowel 

                                                
681 "In textum def. cap. III discussio. Aliquae mutationes in textum alligatum offeruntur. In num. 4 discussio de 
omittenda ultima sententia ad mentem Kerrigan. Deinde de integro num. 4 (P. Vogt), utrum pronendum an non. 
Pro Tromp, etiam si singulae disputationes non sunt dirimendae, utilissimum est de tangere aliqua ppia [sic, afk. 
van: paragraphia] de hac re. Tunc nova versio: 'Quatenus vero quaestio humanae authenticae sacrorum librorum 
fidem tangat, solius est Ecclesiae ultimum hac de re iudicium ferre'. Et omnes concordes sunt!" 
 ASV Conc. Vat. II, 739. 
682 Hier dient opgemerkt dat de titulatuur van de respectieve artikelen niet van Van den Eynde en Cerfaux komt, 
maar werd toegevoegd in de loop van de vergadering van 18 mei, zoals de documentatie voorhanden in ASV: 
Conc. Vat. II, 739.114 aantoont. Daar vinden we de gedrukte versie van Van den Eynde's tekst met erop, in het 
handschrift van M. Leclercq, volgende zes titels (die naderhand nog enigszins aangepast zullen worden): 
"1. De revelatione V. et N.T 
2. De revelatione N.T. per praedicationem Xi et Apostolorum 
3. De transmissione N.T. 
4. De duplici fonte 
5. De habitudine unius fontis ad alterum 
6. De habitudine utriusque fontis ad Magisterium" 
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het Oude als het Nieuwe Testament683. Ook artikel twee (De prima diffusione revelationis 

Novi Testamenti) volgt Cerfaux.  Dit artikel verhaalt dat de openbaring (als 

Christusopenbaring) ons bereikt in de kerkelijke verkondiging. Men verwijst naar Christus' 

universele zendingsgebod en neemt de katabasegedachte over die Cerfaux ontwikkelde aan de 

hand van Clemens Romanus684.  

 Ook artikel drie (De transmissione revelationis Novi Testamenti) volgt de 

Schriftconstitutie en legt uit hoe de katabase God → Christus → Apostelen verder loopt onder 

de vorm van de apostolische successie binnen de Kerk → bisschoppen. Deze redenering 

haalden we reeds meermaals aan als Cerfaux' manier om een theologisch schema te doen 

samenvloeien met een historische ontwikkelingslijn: Eerst is er Christus zelf namelijk (als 

object van Godsopenbaring binnen de geschiedenis), vervolgens de wijze waarop na hem de 

apostelen en hun opvolgers de bisschoppen het apostolisch oergetuigenis overleveren van 

generatie op generatie. Centraal staat dit keer de wijze waarop binnen deze ontwikkelingslijn 

er een fase is van opschriftstelling. Net als in de eerder geschetste debatten wordt het proces 

van opschriftstellen van het apostolisch getuigenis beschouwd als garantie voor een 

betrouwbare overdracht naar de toekomst toe, eerder dan als afbraak of stopzetting van de 

mondelinge overlevering (ook dit stipuleerde Cerfaux eerder al). Het eerste hoofdstuk van het 

schema De fontibus maakt dus wel degelijk een onderscheid tussen de openbaring als 

historisch gebeuren en de latere uitdrukking en weergave daarvan in Schrift en Traditie685. 

 Het denkkader achter de eerste drie artikeltjes van het hoofdstuk leidt tot de 

vaststelling in artikel 4 (De duplici fonte revelationis) dat de Kerk haar openbaringskennis 
                                                
683 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), p. 1: "Revelatio, quam Deus in 
sapientia et bonitate sua hominibus impertiri dignatus est, duplici quasi gressu nobis advenit, Vetere nempe et 
Novo Testamento. Et in Vetere quidem Deus multifariam multisque modis patribus in prophetis locutus est 
(Heb. 1,1); in Novo autem thesauros scientiae et sapientiae toti generi humano per ipsum Filium eiusque 
Apostolos effudit." 
684 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), p. 1: "Haec nova revelatio, quae 
veterem longe transcendit eamque consummavit, Deo ita disponente, potissime per praedicationem ubique 
terrarum sparsa est et auditu recepta. Christus siquidem Dominus in vita sua filiis Israel arcana regni coelorum 
viva voce propalavit et post resurrectionem Apostolis suis praecepit ut omni creaturae praedicarent (cf. Mc. 
16,15), dicens: 'Data est mihi omnes potestas in caelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes 
eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes servare omnia quaecumque mandavi vobis' (Mt. 28, 18-
20). Unde teste S. Clemens Romano, 'Apostoli nobis evangelii praedicatores facti sunt a Domino Iesu Christo. 
Iesus Christus missus est a Deo. Christus igitur a Deo et Apostoli a Christo; et factum est utrumque ordinatim ex 
voluntate Dei. Itaque acceptis mandatis et per resurrectionem Domini nostri Iesu Christi plena certitudine imbuti 
verboque Dei confirmati, cum certa Spiritu Sancti fiducia, egressi sunt annuntiantes regni Dei adventum'." 
685 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), p. 1: "Quod autem Christus et 
Apostoli instauraverunt, hoc volventibus saeculis semper in Ecclesia servatum est. Nam Episcopi, qui in 
Ecclesiis locum Apostolorum per successionem obtinent, eorum doctrinam semper fideliter tradiderunt et cum 
auctoritate interpretati sunt. Nec obstat quod quidam ex Apostolis vel apostolicis viris novam revelationem, 
divino Afflante Spiritu, litteris quoque commendaverunt. Nam tantum abest ut eo vivum ac praesens praeconium 
Apostolorum abrogatum vel etiam imminutum fuerit, ut posthac, testimonio Novae sicut Veteris Scripturae 
confirmatum, securius homines in viam salutis dirigat." 



JUNI-CONSTITUTIE 

 

188 

zowel uit Schrift als uit Traditie put en dat beiden deze kennis op een eigen wijze bevatten. 

Het is die historisch-theologische denkpiste die nu trouwens uitmondt in de gedachte dat de 

Schrift alleen niet voldoet aangezien zij slechts een beperkt momentum constitueert binnen 

het bredere kader van de apostolische Traditie. Die laatste bevat elementen van overlevering 

die niet in de Schrift werden opgenomen en is daardoor ruimer686. De verhouding tussen hen 

wordt in het voorlaatste artikel (De habitudine unius fontis ad alterum) nog meer uitgeklaard, 

wanneer men de Schrift voorstelt als een hulpmiddel bij de verklaring van de Traditie en vice 

versa. De gedachte van een kritische functie van de Schrift ten overstaan van de Traditie komt 

eveneens uit Cerfaux' constitutie687. 

 De Schrift – hoewel men haar nogmaals voorstelt als onfeilbaar, geïnspireerd en God 

als auteur kennend – kan pas ten volle uitgelegd en begrepen worden vanuit het 

overleveringsproces waarvan zij deel uitmaakt, dus vanuit haar context. Om voorbeeldgewijs 

te tonen hoe en waar het overleveringsproces duidelijk de Schrift overstijgt haalt men enkele 

doctrines aan die hun grond noodzakelijk buiten de Schrift moeten hebben. Te weten de 

inspiratiedoctrine en de leer omtrent de integriteit van de Schrift en de canon688. Deze kunnen 

noch logischerwijs noch op historisch-chronologische gronden uit de Schrift worden gehaald. 

Tenslotte (De habitudine utriusque fontis ad Magisterium) onderlijnt men de samenhang 

tussen Schrift en Traditie door erop te wijzen dat zij ééndrachtig het depositum fidei (wat niet 

samenvalt met de openbaring) constitueren dat aan het kerkelijke magisterium werd 

overgedragen. In laatste instantie komt de interpretatie en het oordeel over het gehele 

depositum het magisterium toe689. Pas op dit punt gaat het eerste hoofdstuk verder dan 

                                                
686 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), pp. 1-2: "4. Christi itaque et 
Apostolorum mandatis et exemplis instituta, sancta mater Ecclesia semper tenuit ac tenet revelationem non in 
sola Scriptura sed in Scriptura et Traditione tanquam in duplici fonte integrum contineri, alio tamen ac alio 
modo. Nam libri Veteris et Novi Testamenti ad hoc quod revelata sine errore continent, insuper Spiritu Sancto 
inspirante conscripti sunt, ita ut Deum habent auctorem. Traditio vero, utpote Christi ore ab Apostolis accepta 
aut ab eisdem Spiritu Sancto dictante quasi per manus tradita, sine huiusmodi scripto per praedicationem 
ecclesiasticam ad nos usque pervenit." 
687 ISR: F.Garofalo 004, Constitutio de Scriptura (Ill.mus D.nus Cerfaux), p. 7: "evangelia scripta, epistolas et 
alia opera apostolica una cum Veteris Testamento prae manibus sumpserunt tamquam adiutorium ad tradendam 
exacte doctrinam quam acceperant ..." 
688 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), p. 2: "5. Nemo tamen 
Traditionem exinde minoris facere aut ei fidem derogare audeat. Licet enim Sacra Scriptura, inspirata cum sit, ad 
enuntiandas et demonstrandas veritates traditas instrumentum praebeat divinum, eius nihilominus sensus nonnisi 
Traditione apostolica certe et plene intelligi vel etiam exponi potest; immo Traditio, eaque sola, via est qua 
plures veritates revelatae, eae imprimis quae ad integritatem, inspirationem et canonicitatem omnium et 
singulorum sacrorum librorum spectat, Ecclesiae innotescunt." 
KOMONCHAK, The Struggle for the Council, p. 275, beschrijft Van den Eynde's tekst eerder als behorend tot de 
scholastieke, instruktietheoretische visie op openbaring, en houdt daarbij geen rekening met de achtergrond van 
de in de tekst aanwezige proposities. 
689 CSVII: F.Van den Eynde, De duplici fonte revelationis (P.Van den Eynde), p. 2: "6. Ut autem ambo fontes 
revelationis concorditer et efficacius ad salutem hominum concurrerent, providus Dominus eos tanquam unum 
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Cerfaux' constitutie. Die beperkt zich qua gezagsinstantie tot de bisschoppen als opvolgers 

van de apostelen. 

 

 

5. Vergadering van 24-25 mei 1961: Schrift en Traditie, en het drieluik opnieuw 

 

De discussie over Van den Eynde's tekst loopt door gedurende de laatste vergaderingsdagen 

van de meimaand. Daarbij beschouwt men de theologische grondstructuur van de eerste drie 

artikelen als gecanoniseerd. De subcommissie – met als aanwezigen: Tromp, Garofalo, Van 

den Eynde, Cerfaux, Vogt, Kerrigan, di Fonzo en Castellino – debateert meteen over artikelen 

4 en 5 van het eerste hoofdstuk. Vermits we echter niet beschikken over een gedetailleerd 

verslag van deze gesprekken690 nemen we Van den Eynde's aantekeningen op zijn tekstcopie 

als leidraad om de veranderingen te traceren. 

 Bij artikel 4 vindt een eerste tekstwijziging plaats. Stond er voorheen dat het Oude en 

het Nieuwe Testament de openbaring rechtstreeks zonder dwaling bevatten herformuleert 

men: 'Nam libri Veteris et Novi Testamenti praeterquam quod revelata continent, insuper Spiritu 

Sancto inspirante conscripti sunt'. Dit 'praeterquam quod' wijst – tegenover het vroegere 'ad hoc' 

–  op een afstand tussen het openbaringsgebeuren en de weergave ervan in de Schriften. Het 

cruciale punt hier is de omissie van het 'ad hoc continere': De Schrift is niet de openbaring, zij 

getuigt ervan. In diezelfde zin laat men ook nog eens de onfeilbaarheidsclausule vallen. Het 

meest opvallende is echter de aanpassing van de verklarende voetnoot aan het einde van deze 

paragraaf, waar men een zin had ingevoegd die als parafrasering van de tridentijnse formule 

moest dienen. Van den Eynde had het voldoende geacht daarbij in een noot kort te verwijzen 

naar het Eerste Vaticaans Concilie en naar Trente691. Op deze vergadering echter wordt 

duchtig gediscussieerd over het traditieconcept dat in het schema De fontibus voorkomt en 

over de wijze waarop dit afwijkt van de voorgaande concilies. De voetnoot zal dan ook drie 
                                                                                                                                                   
fidei depositum ad custodiendum et tuendum et authentice interpretandum haud singulis fidelibus utcumque 
eruditis concredit, at soli vivo Ecclesiae magisterio. Huius ergo est, qua proximae et universalis credendi 
normae, non modo iudicare de sensu et interpretatione cum Scripturae Sacrae tum documentorum et 
monumentorum quibus temporis decursu Traditio consignata est et manifestata, sed ea quoque illustrare et 
enucleare quae in utroque fonte nonnisi obscure ac velut implicite continentur." 
690 Handgeschreven nota van M. Leclercq, 24-25 Maii 1961, in ASV: Conc. Vat.: 
"Imprimis discussio fit de textu R.P. VdE, nn. 4 et 5.  
Deinde de Cap. II, textum di Fonzo + Castellino, q. proced. die 25 Maii.  
Discussio de definitione insp." 
691 De voetnoot verwees naar het eerste van de tridentijnse 'Decreta de sacris scripturis', waarin men leest: "sine 
scripto traditionibus, quae ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptae, aut ab ipsis apostolis Spiritu Sancto 
dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt." Men vergelijke met de hierboven weergegeven 
tekst van artikel 4. Voor de tekst van Trente, zie Denzinger-Schönmetzer 1501-1508. 



JUNI-CONSTITUTIE 

 

190 

elementen opsommen waarin het huidige gebruik van de term verschilt van vroegere 

concilies:  

 Primo, de term 'Traditie' wordt slechts in de enkelvoudsvorm gebruikt. Het meervoud 

'traditiones' dat Trente hanteerde komt niet langer voor. Secundo, terwijl men vroeger de 

geijkte formule sine scripto traditio handhaafde spreekt men nu over de Traditie als een 

overleveringsproces dat toch niet zuiver mondeling is! Van den Eynde's toevoeging 'sine 

huiusmodi scripto' slaat precies op dit gegeven, en weerspiegelt een historiografische 

gevoeligheid. Het 'huiusmodi' opent de mogelijkheid van meerdere overleveringsmodaliteiten 

binnen het traditiebegrip en illustreert zo het feit dat er wel degelijk sprake is van geschriften 

in het proces van Traditie. Alleen genieten deze – bijvoorbeeld de geschriften van 

Kerkvaders, Kerkleraren etc. – een ander statuut dan de Schrift. En tertio (dit gaat terug op 

Cerfaux, die voortdurend insisteert op Traditie als verkondigingsproces doorheen de 

kerkgeschiedenis692), men voegt aan de bestaande definitie het element van de kerkelijke 

prediking toe693. Dit laatste illustreert andermaal dat men de Traditie allesbehalve opvatte op 

de ahistorische wijze van de neoscholastiek694. 

 In artikel 5 maakt men enkele kleine correcties, waaronder vooral de vervanging van 

'demonstrandas' door 'illustrandas' het onthouden waard is. Met deze wijziging beoogt men 

immers te zeggen dat de rol van de Schrift meer is dan louter een bewijsplaats. Hiermee 

hebben we de wijzigingen in het eerste hoofdstuk behandeld, doch de 

vergaderingstweedaagse zelf is nog niet afgerond. Naast dit hoofdstuk namelijk komt – 's 

anderendaags althans – nog een tekst ter sprake. 

 

 Het tweede hoofdstuk, met als nieuwe titel 'De S.Scripturae inspiratione, inerrantia et 

compositione litteraria' vormt het voorwerp van discussie op 25 mei. Dit kapitel was reeds 

door di Fonzo herzien, doch tegen 20 mei 1961 had deze samen met Castellino een nieuw 
                                                
692 ISR: F.Garofalo 004, Constitutio de Scriptura: "Ad praedicandum omnibus gentibus fundationem regni 
coelorum in terris, Christus misit Apostolos" [...] "Apostoli nobis evangelii praedicatores facti sunt" [...] "per 
regiones igitur et urbes verbum praedicantes primitias earum Spiritu cum probassent, constituerunt episcopos et 
diaconos qui credituri erant" [...] 
693 De tekst van de voetnoot treft men in F.Janssen 003.01, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 5: "Haec 
Traditionis descriptio a descriptione Concilii Tridentini et Concilii Vaticani in tribus differt: 1) adhibet vocem 
Traditio non iam numero plurali sed singulari; 2) pro locutione sine scripto, habet: sine huiusmodi scripto; 3) 
addit traditionem per praedicationem ecclesiasticam ad nos usque pervenire. Quae modificationes factae sunt, 
prima, ut textus melius adaptetur actuali modo loquendi magisterii et theologorum; secunda, ut tollatur 
ambiguitas locutionis 'Traditio sine scripto'; tertia, ut iuxta vota multorum Episcoporum, nexus essentialis 
Traditionis cum magisterio vivo in ipsa definitione Traditionis indicetur." 
694 Onze opinie in deze wordt overigens ondersteund door de analyse die S. SALATI, La chiesa e la sua scrittura, 
pp. 54 vv, maakt van het taalgebruik in het schema De fontibus. Hij wijst op de voortdurend dynamische 
connotatie waarmee men het begrip traditie omringt, door bewegingstermen als 'diffusio, tradere, transmittere, 
recipere, mandare, committere ….' 
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hoofdstuk ontworpen waarin nu ook de nodige passages over de literaire genrekritiek te 

vinden zijn. Resultaat, een compromistekst waarin partjes uit di Fonzo's textus revisus en 

Castellino's nieuwe De Generibus litterariis vakkundig aan mekaar gelijmd werden tot één 

lang hoofdstuk. Het nieuwe tweede hoofdstuk – 9 artikelen verdeeld over 4 pagina's – ziet er 

dan als volgt uit: 

 De eerste zes artikelen van di Fonzo's laatste versie (die bestond uit 7 artikelen) blijven 

grotendeels ongewijzigd. De werkelijke aanpassing bestaat in een aanzienlijke uitbreiding van 

het artikel over de condescentie, verspreid over drie afzonderlijke artikelen. Ofschoon de 

eerste paragraaf daarvan nog steeds uit di Fonzo's tekst komt draagt het artikel nu een nieuwe 

titel (S. Scripturae veritas in generum litterariorum varietate). Na een erkenning van het 

bestaan van meerdere literaire genres naar gelang de intentie van de auteur, en de bepaling dat 

dit bestaan niets afdoet aan de waarachtigheid van het geschrevene, vervolgt de tekst met de 

gekende Augustinusverwijzing. God spreekt tot de mens, door de mens, op een wijze die 

mensen eigen is. Wat volgt is een aangepaste redactie van artikel 2 uit Castellino's document 

over de literaire genrekritiek: Aan het Augustinuscitaat wordt de gedachte gekoppeld dat de 

bijbelauteurs zich bij voorkeur bedienen van die taalvormen en genres die aansluiten bij hun 

tijdsgeest zonder dat dit ook maar iets afdoet aan het geïnspireerde karakter van hun werk. 

Gevolg: het is gepast voor de interpreet om dit alles te bestuderen om een dieper inzicht in de 

Schrift te bereiken. De genrekritiek geniet daarbij zelfs een voorkeurspositie695. Een meer 

genuanceerde uitleg volgt in het achtste artikel (8. Cautelae in investigandis generibus 

litterariis adhibendae) dat op zijn beurt een bewerking is van Castellino's artikel 3. Hierin 

wordt gewaarschuwd dat een appreciatie van deze methode niet mag leiden het 

alleenzaligmakend verklaren ervan, integendeel. Aangezien het een intratekstuele 

studiemethode betreft mogen andere elementen niet uit het oog verloren worden, de 

genrekritiek mag niet verworden tot een makkelijkheidsoplossing waarmee men theologische 

vraagstukken ontwijkt. Zo moet vermeden worden het bovennatuurlijke karakter van de 

woorden en daden van Christus te veronachtzamen en te vervlakken tot louter natuurlijke 

                                                
695 CSVII: F.Van den Eynde 003.20, De S. Scripturae inspiratione, inerrantia et compositione litteraria, p. 3: "[...] 
Etenim, ut ait S. Augustinus, 'per hominem more hominum loquitur', iure Hagiographi omnibus illis orationis et 
locutionis modis usi sunt, suis temporibus vigentibus, quos, plane ingenuos nihilque inspirationi contrarium prae 
se ferentes, ad Dei revelationem imprimis hominibus suis aequavis communicandam aptiores esse iudicaverint. 
Quo fit, ut singuli libri eorumque singulorum auctorum ingenium illis omnibus investigentur et illustrentur 
adiumentis, quae excultior studiorum progressus ad investiganda litteraria antiquorum populorum documenta per 
se exposcit ac praefert. Revera, tota haec historica et litteraria inquisitio, praesertim scribendi generum analysis, 
iampridem catholicis exegetis commendata, in hoc tendit praecipue, ut propria librorum sacrorum natura, stricte 
historica vel cum ornamentis secundariis, didactica, poetica, etc., aptius dignoscatur et per hanc viam sensus 
Scripturae sacrae profundius intelligatur et clarius exponatur: 'Ita enim, ut ipse ait Augustinus, salubriter 
discimus nihil aliud esse quaerendum quam quid velit qui loquitur', Hagiographus scilicet et ipse Deus." 
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verschijnselen696. De tekst pleit daarom voor een brede, multidisciplinaire benadering van de 

Schrift. Ook dient men de nodige aandacht aan de dag te leggen voor een differentiëring in de 

benadering van nieuwtestamentische en oudtestamentische geschriften. Tenslotte eist men van 

de exegeet dat hij de doctrinele Traditie, inzonderheid de doctrines van schriftelijke 

onfeilbaarheid en inspiratie te eerbiedigt697. Komen we tenslotte bij artikel 9 (Divina 

condescensio). Dit slotartikel neemt mooi de draad van di Fonzo weer op, en herhaalt diens 

vroegere slotparagraaf. Na de voorstelling van deze tekst op de vergadering volgt nog een 

kort debat over het vierde artikel van de tekst, de passage over het persoonlijke karakter van 

het inspiratiecharisma. Aanleiding tot de discussie is de vertrouwde opmerking dat men de 

bijbelauteurs onmogelijk kan verstaan los van hun context en dat een erkenning van hun 

gebruik van literaire genres moet leiden tot een erkenning van de invloed van de omgeving op 

de geschriften. De bestaande tekst van het artikel erkende slechts dat de menselijke auteurs – 

Deo providente – een sociale opdracht hadden. In de loop van het debat hierover schuift di 

Fonzo een handgeschreven nota naar voren, waarin de kwestie voorzichtiger wordt 

geformuleerd, zó dat een strakkere band ontstaat tussen de oorsprong van de Schriften, hun 

auteurs, en de gemeenschap waarin zij ontstaan zijn. Zodanig dat kennis van het leven van de 

vroegste christelijke gemeenschappen een beter begrip van de geschriften zelf oplevert698. 

 

 

                                                
696 In een aan de tekst toegevoegd 'allegato di G. Castellino' legt deze uit dat dergelijke positiebepaling (... neque 
in hoc tendat ut supernaturalia dicta vel facta S.Scripturae ad naturae normam, sciens insciens adaequet 
interpres), die de gebrekkigheid en voorlopigheid van exegetische onderzoeksresultaten onderlijnt, mede werd 
gesuggereerd door artikels als dat van M.M. BOURKE, The Literary Genus of Mt. 1-2, in CBQ 22 (1960) 160-
175. De auteur stelt het kindheidsevangelie daarin voor als een midrash met weliswaar theologische relevantie, 
maar zonder referent in de historische realiteit. 
697 CSVII: F.Van den Eynde 003.20, De S. Scripturae inspiratione, inerrantia et compositione litteraria, pp. 3-4: 
"[...] non enim generis litterarii investigatio, qualibet propria theoria ab exegeta inventa et mere interna textus 
analysi deprompta, veluti simplex effugium ad quasdam commode enodandas difficultates statuta videatur, vel 
etiam ad illud tendere praesumat, ut supernaturalis S. Scripturae dicta et facta ad communem fere naturae 
normam adaequentur. Sed e contra, omnia elementa interna et externa, tam litteraria quam historica, culturae 
Hebraeorum aliorumque finitimorum populorum litterariae traditionis bene perpenda ac libranda sunt, quo ipsa 
Hagiographorum scribendi ratio et intentio ex coaeva vigenti cultura, proprio ingenio adhibita et assimilata, 
externo obiectivoque, ut aiunt, fulcimento quoad fieri potest clarius pateat ac firmetur." [...] "Eodem pariter 
studio historico ac litterario statim quoque apparebit, una cum totius eiusdem Scripturae sacrae perenni fide ac 
scribendi varietate, quaenam ex hoc capite intercedat differentia inter litteraria genera quae in Veteri Testamento 
investigata sunt, ab illis generibus seu enarrandi formis propriisque singulorum praesertim Evangelistarum 
modis, qui in Novi Testamenti libris vigeant." 
698 Voor di Fonzo's nota, zie ASV: Conc. Vat. II, 739: "(Inspiratio personalis et communitatis), Item 
quemadmodum ex scriptura ipsa eruitur Ecclesiaque Traditio semper retinuit, sacrae inspirationis charisma, 
hagiographis a Deo electis et ductis personale propriumque fuit, non autem fidelium coetui commune vel 
communicatum; quamquam sub alio respectu, eorundem Hagiographorum munus simul communitarium ac 
veluti sociale fuit. Interdum etiam ex speciali Dei providentia origo libri sacra ita arcte cum communitate 
cohaeret ut nonnisi in luce communitatis explicare posset." Deze laatste zin werd tenslotte nog aangepast naar 
"origo libri sacri ipseque liber ita cum gestis et vita communitatis cohaeret, ut ex iis aptius intelligi possit." 
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6. Vergadering van 7 juni 1961: Het drieluik ... slot 

 

Op de voorgaande vergadering was het debat met het oog op de afronding van het 

inspiratiehoofdstuk nog niet afgelopen, waardoor Castellino zich liet inspireren tot het 

opstellen van een nieuw document over de doctrines die samenhangen met de inspiratieleer: 

De consectariis inspirationis699. Op deze vergadering zijn volgende personen aanwezig: 

Garofalo, Tromp, Castellino, Kerrigan, Cerfaux, Van den Eynde, Vogt. De discussie over 

Castellino's nieuwe tekst en de herwerking van hoofdstuk II aan de hand ervan vormt meteen 

ook het sluitstuk van dit debat. De eindtekst van het schema kent nog slechts acht artikelen en 

is grotendeels opgebouwd uit reeds bestaande passages van de versie van voorgaande 

vergadering, mits enkele kleine wijzigingen. Zo wordt in artikel 1 de openingszin 'Ad 

docendos homines viam salutis' verwijderd, terwijl artikel 2 een opmerkelijke toevoeging 

kent: 

 

"Hagiographus autem, in conficiendo libro, est Spiritus Sancti 'organon' seu instrumentum, idque 

vivum ac ratione praeditum, cuius proinde propria indoles ac veluti singulares notae ex libro sacro 

colligi possunt"700. 

 

Deze schijnbaar terugschroevende bewering is in feite een citaat uit Divino afflante Spiritu 

waarin Pius XII de instrumentalisatie van de bijbelauteurs reeds had afgezwakt. Opnieuw is 

begrip van de historische achtergrond nodig om de 'portée' van een dergelijke toevoeging te 

vatten. Eerder dan een terugkeer naar de causale instrumentalisatie zoals ze onder Leo XIII 

bestond wil men nu aansluiting zoeken bij de meest recente pauselijke bepaling. Immers, de 

nuance van deze tekst ligt precies in de erkenning dat de auteur al zijn menselijke kwaliteiten 

meeneemt, en zodoende diens kenmerken zowel als die van zijn omgeving mee bepalend zijn 

voor het geschreven eindresultaat. 

 Artikel 3 kent meer aanpassingen: Ten eerste verdwijnt het adjectief 'christelijk' uit de 

zinsnede waarin men de mogelijkheid van meerdere auteurs – over een langere periode ook – 

per bijbelboek ernstig neemt. Immers, dit artikel onderstreepte voorheen het proces van 

wording van de bijbelboeken van het Oude en het Nieuwe Testament tot aan de voltooiing 

van de christelijke openbaring. Door het schrappen van het adjectief 'christiana' bij 'revelatio', 

                                                
699 Zie het verslag van Leo Laberge in ASV: Conc. Vat. II, 740: "Introducitur disputatio de textu P. Castellino 
'De consectariis inspirationis'." En D.Tromp, 7 juni 1961: "Mane hora 9-12.35 sessio Subcomm. de Fontibus. De 
novo tractatur 'de inspiratione et inerrantia'." 
700 CSVII: F.Van den Eynde 003.24, Constitutio de Fontibus Revelationis, 15 juni 1961, p. 4. 
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sluit dit hoofdstuk aan bij dat over het Oude Testament waarin de eigenstandigheid van dit 

laatste wordt beklemtoond. Dit soort aanpassingen is frappant, men is stilaan uit op een 

redactionele integratie van de respectieve hoofdstukken. In deze context ook wordt 

begrijpelijk waarom de tweede helft van het artikel geschrapt wordt. Daarin kwam de 

apostoliciteit van de geschriften ter spraken, een doublure met de hoofdstukken over het Oude 

en het Nieuwe Testament ...  

 Artikel 4 blijft na de discussie op vorige vergadering ongewijzigd terwijl artikel 5 dan 

weer drastisch wordt ingekort (de slotzinnen ervan die verwijzen naar de onfeilbaarheid 

verdwijnen compleet): de resterende tekst krijgt wordt anders geformuleerd en het geheel 

ontvangt een nieuwe titel (De extensione inspirationis)701. Het zesde artikel (De inerrantia ut 

consectarium) behandelt dan wel de onfeilbaarheidsdoctrine. Dit is een nieuwe tekst, een 

synthese namelijk van elementen uit de laatste versie van het hoofdstuk en het document De 

consectariis inspirationis. In dit laatste immers wordt de onfeilbaarheidsdoctrine voorgesteld 

als perifeer en secundair ten aanzien van de kerndoctrines van de inspiratie en het Deus 

auctor. Mede door deze tekst worden de inspiratie en de inerrantie in afzonderlijke en 

opeenvolgende artikelen behandeld en niet langer als één kluwen in mekaar gehaakt. De 

doctrine volgens dewelke de Schrift volledig onfeilbaar is wordt gepresenteerd als een 

noodzakelijk gevolg van de reikwijdte van de inspiratie, die op haar beurt elk onderdeeltje 

van de Schrift betreft702.  

 De commissie is zich wel bewust van het problematisch gehalte van een bewering als: 

'De Schrift is in al haar delen, zowel op religieus als profaan vlak onfeilbaar' ... wanneer men 

deze confronteert met het hedendaagse historische bewustzijn en met de vraagstelling naar de 

historische getrouwheid van de schriftverhalen. De nuancering volgt dan ook in artikel 7 

(Quomodo inerrantia diiudicanda sit), nogmaals onder invloed van Castellino's tekst. De 

waarachtigheid van de Schrift dient niet betwijfeld maar in perspectief geplaatst door elke 

vergelijking met de huidige standaarden te vermijden. Hier volgt dan een uitleg over de 

noodzaak tot kritische Schriftlezing, rekening houdend met de filosofische, culturele, 

linguïstieke eigenheden en menselijke omgangswijzen – mutuo hominum commercio – van de 

                                                
701 CSVII: F.Van den Eynde 003.24, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 4: "Pariter, cum Deus ipse divino 
Suo afflante Spiritu totius Scripturae sacrae sit Auctor, omniumque per hagiographi manum in ea exaratorum 
veluti scriptor, consequitur omnes et singulas sacrorum librorum partes, etiam exiguas, esse inspiratas." 
702 CSVII: F.Van den Eynde 003.24, Constitutio de Fontibus Revelationis, pp. 4-5: "Ex hac divinae Inspirationis 
extensione ad omnia, directe et necessario sequitur infallibilitas et inerrantia totius Sacrae Scripturae. Antiqua 
enim et constanti Ecclesiae fide edocemur nefas omnino esse concedere sacrum ipsum erasse scriptorem, cum 
divina Inspiratio per se ipsa non modo errorem excludat et respuat omnem in qualibet re religiosa vel profana, 
sed tamen necessario excludat et respuat, quam necessarium est Deum, summam Veritatem nullius omnino 
erroris auctorem esse." 
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bijbelse auteurs en hun omgeving. Slechts vanuit het denken en spreken van de bijbelse 

Umwelt zelf kan men een oordeel over de inerrantie vellen. Slechts zo kan men met andere 

woorden de oprechtheid vatten waarmee de auteurs heilsfeiten en -woorden tot uitdrukking 

brengen. De inerrantie kan dus samengedacht worden met de historische betrouwbaarheid van 

de Schrift, precies omdat men haar niet loskoppelt van de historische realiteit703. 

 Meteen valt wel op dat dit artikel Castellino's vroegere passages sterk inperkt. Immers, 

meteen hierop volgt een achtste en laatste artikel (Divina condescensio) waarin de tekst over 

de condescentie uit di Fonzo's vroegere textus revisus kort wordt herhaald. Men herinnert zich 

dat deze opvatting (waarin men een analogie vaststelt tussen de incarnatieleer en Gods 

spreken tot de mens door de Schriften) oorspronkelijk door Cerfaux werd aangebracht als 

sluitstuk van de verbinding tussen Gods universele en eeuwige heilsboodschap enerzijds en de 

menselijke uitdrukkingswijze ervan anderzijds704. Hoofdstuk II is rond, evenwel is de 

vergadering daarmee niet afgelopen. 

 

 

 Diezelfde dag nog leggen enkele van de kernleden van de subcommissie – Cerfaux, 

Vogt, Van den Eynde en Kerrigan – een gezamenlijk voorstel tot herwerking van het 

hoofdstuk over het Nieuwe Testament voor, waarvan slechts enkele fragmenten geaccepteerd 

zullen worden705. Desalniettemin is het feit op zich betekenisvol. Er was plaats en openheid 

voor discussie, en zonder al te veel bezwaren werden de opwerpingen van alle leden en 

consultoren die present waren ernstig genomen.  

 De belangrijkste emendationes zijn deze: voor het artikel over de evangeliën en hun 

auteurs stellen ze een toevoeging voor waarin men de attributie van de evangeliën aan vier 

apostelen nog duidelijker omschrijft als pseudepigrafie. Betreffende de passage over het 

onderscheid tussen de hedendaagse en de bijbelse opvattingen over historische weergave van 

feiten, wordt niet langer gesteld dat onder hedendaagse specialisten andere normen circuleren, 
                                                
703 CSVII: F.Van den Eynde 003.24, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 5: "Haec tamen inerrantia 
diiudicanda est ex sensu quem in determinatis circumstantiis intendit hagiographus pro sui temporis conditione. 
Veritas enim et fides historica sacrae Scripturae recte probantur si rite attendatur ad suetos nativos cogitandi, 
dicendi vel narrandi modos, qui in mutuo hominum commercio passim adhiberi solebant." 
704 CSVII: F.Van den Eynde 003.24, Constitutio de Fontibus Revelationis, p. 5: "Quae omnia, singulis 
hagiographis suo tempore ac genio propria, salva iugiter rerum veritate ac moralitate, novam manifestamque 
statuunt aeternae Sapientiae condescensionem in verbo suo divino humanis signis ac litteris vestiendo 
proferendoque hominibus, sicut olim in Unigenito Patris Verbo, qui, humanae infirmitatis assumpta carne, per 
omnia nobis assimilari voluit 'praeter peccatum'." 
705 De tekst was oorspronkelijk bedoeld voor studie op de vergadering van 24 mei, maar de akten wijzen uit dat 
deze emendationes pas op 7 juni aan bod kwamen, vermoedelijk wegens tijdsgebrek. Dit, gecombineerd met het 
gegeven dat hoofdstuk IV feitelijk al afgerond was intussen, verklaart mede waarom de tekst slechts kort 
besproken werd en maar weinig respons vond. 
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... Men neemt een verandering op die wil indiceren dat dergelijke normen eenvoudigweg 

reeds 'in usu sunt'706. Met betrekking tot de veroordelingen in de tekst ... wordt duidelijk dat 

deze passages niet door alle leden van de subcommissie als zodanig gesmaakt werden. Deze 

vier verzoeken althans om de nodige voorzichtigheid, en om een zachtere toon707, en waar de 

tekst spreekt van de objectieve waarheid van de evangeliën wordt gewezen op een zekere 

ambiguïteit708. Tenslotte nuanceert men nog de uitspraak dat vele passages misschien geen 

letterlijke weergave van, maar wel op een juiste manier de essentie weergeven van Jezus' 

woorden. De vorm echter waarin zij werden overgeleverd is vaak afhankelijk van hun functie 

in de gemeenschap709. Van al deze bemerkingen werd slechts het 'in usu sunt' geïntegreerd. 

Hier bereiken we een voorlopig eindpunt in de redactiegeschiedenis van het schema De 

fontibus revelationis. Enkele zijdelingse opmerkingen zijn wellicht gepast, alvorens de finale 

redactiestappen te bekijken. 

 

 

7. Korte tussentijdse bemerkingen: Een hechte samenwerking 

 

Na een periode van intensief commissiewerk liggen nu vier hoofdstukken voor in een bijna 

definitieve vorm. Enkele zaken springen intussen in het oog ... Om te beginnen de werkwijze 

van de subcommissie. In tegenstelling tot de redactie van de januariconstitutie, waarvan de 

drie hoofdstukken opgesteld waren door de respectieve consultoren van de subcommissie, is 

de modus operandi gewijzigd. In haar race tegen de klok komt de subcommissie steeds vaker 

                                                
706 Men vervangt dus circumferuntur door 'in usu sunt', en de uitleg die men aan deze wijziging geeft is de 
volgende: F.Janssen, s.n., Cap. De Novo Testamento. Textus Constitutionis cum aliquibus emendationibus 
propositis d. 24 Maii 1961 a R.D. Cerfaux, RR. PP. Van den Eynde, Kerrigan, Vogt: "Redactio illa a peritis 
habebitur tamquam redolens problematicam, ut aiunt, hodie superatam, auctores scilicet evangeliorum suas 
proprias exscripsisse directe recordationes verborum factorumque Christi, vel, si non sint apostoli, memorias 
apostolorum simpliciter retulisse. Notant imprimis recentiores tria evangelia synoptica non habere stricte pro 
auctore apostolum, nam neque ipse Mattaeus scripsit graece evangelium quod nun 'secundum Matthaeum' 
inscribitur, et est veluti nova auctaque editio eius." 
707 F.Janssen, s.n., Cap. De Novo Testamento. Textus Constitutionis cum aliquibus emendationibus propositis d. 
24 Maii 1961: "Ad § 3 et 4. Ibi damnantur solemniter errores determinati. Melius erit modo magis pacato fidem 
catholicam exponere. Caveamus ne quidam Constitutionem interpretentur quasi Ecclesia reiciat conatus multos 
viros doctorum ac bonae iustaeque famae." 
708 F.Janssen, s.n., Cap. De Novo Testamento. Textus Constitutionis cum aliquibus emendationibus propositis d. 
24 Maii 1961: "... est ambigua et duo potest significare: 1) omnia vel singula elementa evangeliorum prout 
sonant cum factis reapse et proprie convenire; 2) facta esse historica, sed in formis contineri quae legibus 
interpretationibus humanae subiciuntur." 
709 F.Janssen, s.n., Cap. De Novo Testamento. Textus Constitutionis cum aliquibus emendationibus propositis d. 
24 Maii 1961: "materia ipsa distinctiones exigit. Quandoque v.g. sive in traditione orali, sive in redactionibus 
scriptis, verba Christi acceperunt quandam accomodationem catecheticam cum mente Christi ubique conformem. 
Praesertim, ubi de sermonibus agitur, evangelium Ioannis notabiliter a synopticis differt, ut iam dictum est. Ita 
sentiunt, propter graves rationes, multi viri prudentes, genuini Ecclesiae filii." 
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samen en worden de teksten nu in groep bewerkt. Maar er is meer. Ook het redactiewerk 

tussen de vergaderingen door gebeurt niet langer individueel. Cerfaux en Van den Eynde 

herwerken samen het hoofdstuk over de verhouding tussen Schrift en Traditie.  Het tweede 

hoofdstuk volgt uit een samenwerking van Castellino en di Fonzo (en Tromp) en het 

hoofdstuk over het Oude Testament wordt dan weer door Castellino en Kerrigan bewerkt. De 

tekst over het Nieuwe Testament ontstaat in plena commissio, maar tussendoor verzamelen 

Vogt, Cerfaux, Van den Eynde en Kerrigan zich om er hun emendationes bij te formuleren. 

Wanneer we dit alles leggen naast de voortdurende debatten onder leden en consultoren – met 

ook Tromp die zich actief mengt – dan kunnen we de de vier eerste hoofdstukken van het 

schema niet langer op afzonderlijke auteurs terugvoeren, laat staan op zuiver 'Romeinse' 

theologen. Zeker niet wanneer we zien in welke mate Cerfaux invloed weet uit te oefenen op 

de inhoud van verschillende hoofdstukken. 

 Ook de samenstelling van de subcommissie vraagt onze aandacht. Dit item kwam al 

eerder aan bod. Eerst bespraken we de initiële subcommissie van oktober 1960, later de 

uitbreiding van het aantal leden en consultoren eind november. Wanneer we nu terugblikken 

op de serie vergaderingen sinds januari en kijken naar de aanwezigheidslijsten in de verslagen 

van minutante Leclercq dan blijkt de uitbreiding maar weinig effect te hebben gesorteerd. 

Bisschoppen als Hermaniuk en Scherer verbleven niet in Rome en waren dus zelden of nooit 

aanwezig op vergaderingen. Trouwens, wanneer Hermaniuk in maart de documentatie 

omtrent de subcommissiewerkzaamheden komt bekijken bij Tromp beperkt zijn interesse zich 

tot het materiaal over de ecclesiologie710. Albert Michel had zich van meet af aan 

verontschuldigd. Joseph Schröffer's betrokkenheid betrof louter de nieuwe 'professio fidei' 

waar de subcommissie De deposito zich aan wijdde711. Zoals we zagen, bereidde Michael 

Schmaus wél enkele vota voor, hoewel ook hij geen frequent aanwezige was. 

 Na dit alles blijft een vaste kern over: Garofalo, Van den Eynde en Cerfaux, 

Biblicumrector Vogt en daarnaast de drie consultoren van het eerste uur: di Fonzo, Castellino 

en Kerrigan. Ernst Vogt nam met regelmaat deel aan de debatten, diens benoeming 'van 

bovenaf' was dus geen maat voor niets712. Daarnaast is er secretaris Tromp, die haast telkens 

                                                
710 D.Tromp, 23 maart 1961: "Hora 10.45-11.45 me visitavit Exc. D. Hermaniuk, qui vult notitias de labore 
subcommissionum; contentus est de Const. de Episcopis." 
711 Over deze nieuwe geloofsbelijdenisformule, zie A. INDELICATO, La 'Formula nova professionis fidei' nella 
preparazione del Vaticano II, in CrSt 7 (1986) 305-340. 
712 BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 69: "La sua nomina [Vogt] poteva essere vista come un elemento in 
grado di mutare l'orientamento della sottocommissione per la recezione delle istanze sull'esegesi delle quali 
alcuni professori del Biblico si erano fatti portavoci, nel momento in cui proprio il Biblico era sottoposto a un 
attacco frontale da parte di alcuni teologi, legati al S. Uffizio e all'Università Lateranense. La presenza di Vogt 
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aanwezig is en zich levendig mengt in de debatten over de inspiratieleer713. Afwezig in deze 

selecte groep zijn vertegenwoordigers van het Lateranum, wél telt de groep niet minder dan 

drie consultoren van de Pauselijke Bijbelcommissie. Opmerkelijk, want deze hadden zich 

duidelijk uitgesproken tégen de koers van voornoemde universiteit. Een vereenzelviging van 

de subcommissie met de theologische richting van het Lateranum (zo deze al te bepalen valt) 

is dus niet mogelijk. Kon Ottaviani zich wellicht goed vinden in de posities van Romeo cum 

sociis714, dan bleken de leden van deze subcommissie zich er eerder van af te keren. Over het 

geheel genomen kan men dit geen conservatieve Romeinse commissie noemen en al evenmin 

een commissie waarin het ontbreekt aan exegetische expertise of waar de 'teologi oltralpi' het 

zwijgen werd opgelegd. De subcommissie kenmerkt zich als een orgaan waarbinnen meerdere 

opinies aanwezig zijn en waar alternatieve opinies ernstig worden overwogen. Dit althans ad 

intra.  

 Voor de werking ad extra zijn andere observaties op hun plaats. Hoewel dit niet hoeft 

te verbazen gezien de organisatie van het werk in de TC, constateren we dat er (één 

vergadering met de leden van de subcommissie De deposito daargelaten) overleg noch 

samenwerking is met dit andere gremium waarbinnen de openbaringsproblematiek bestudeerd 

wordt. En aangezien de volgende plenaire TC-vergadering gepland is voor september is er ook 

geen inmenging van andere TC-leden in aangelegenheden van de subcommissie De fontibus. 

De subcommissies functioneren relatief geïsoleerd en de verplichte geheimhouding waaraan 

leden en consultoren van de TC onderworpen werden versterkt dit715.  

 Ook van indirecte samenwerking met het SCUF was geen sprake. Het volstaat echter 

niet dit euvel enkel op het conto van Ottaviani's onwil te schrijven. Bovendien had deze – 

zuiver juridisch gezien – een steekhoudend argument om dergelijke samenwerkingsverbanden 

van de hand te wijzen. In elk geval, de eigen pogingen van het SCUF om een schema De Verbo 

Dei op te stellen liepen de realiteit van de subcommissio De fontibus achterna, aangezien het 

schema De Verbo Dei pas afgerond zou raken tegen het begin van 1962. Het schema De 

                                                                                                                                                   
non determinò alcun cambiamento nella formulazione dello schema." Gegeven de uiterst gelimiteerde 
reconstructie die Burigana heeft, is het zeer de vraag op welke gronden een dergelijke uitspraak gebaseerd is. 
713 Althans voor de geschiedenis van deze commissie is de uitspraak van R. BURIGANA, Progetto dogmatico ..., 
p. 199, dat "il segretario passò da unico redattore dei primi schemi a revisore dei testi conclusivi, apparentemente 
escluso dal lavoro nelle fasi intermedie." 
714 R. BURIGANA, Progetto dogmatico ..., p. 199: "un segnale della volontà di Ottaviani di concedere più spazio 
al gruppo dei teologi dell'Università Lateranense e degli ambienti ad essa vicini." 
715 Intussen zijn er over deze geheimhouding her en der klachten aan het ontstaan, zo schrijft kardinaal Döpfner 
in april 1961 in zijn voorbereidende nota's voor een audiëntie met Johannes XXIII (zie D.Döpfner, p. 60: "Nur 
für die Mitglieder der Theologischen Kommission wird die Arbeitsweise des Hl. Offiziums angewandt und so 
sehr der Verkehr mit Mitgliedern anderer Kommissionen sehr erschwert. Ein Erfahrungsaustausch mit den 
einzelnen Kommissionen ist wünschenswert." 
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fontibus kent zijn voorlopige eindpunt al een half jaar eerder. De laatste etape naar dat punt 

zullen we dadelijk bestuderen. 

 

 

c. Juni 1961: een vijfdelig schema, begin van het einde ... 

 

1. Voorbereidingen voor een laatste hoofdstuk 

 

We toonden dat een ruime passage van Castellino geschrapt wordt uit het tweede hoofdstuk. 

De achterliggende reden daarvoor is dat Castellino de verhouding tussen het magisterium en 

de theologen in zijn tekst opnam. Dit thema zou echter gaan thuishoren in het aangekondigde 

laatste hoofdstuk: De lectione S. Scripturae in Ecclesia. Een onderwerp waarover Schmaus 

reeds in april een votum had ingeleverd. Een maand later had Garofalo uitgenodigd tot het 

indienen van voorstellen voor een vijfde hoofdstuk en in de loop van diezelfde maand lopen 

druppelgewijs de reacties binnen. Opnieuw zijn ze haast allen ontsproten aan de pen van 

exegeten en ook hier slechts van leden uit de SCDF-kerngroep. 

 Di Fonzo's 'puncta pro cap. 5' dateren van 18 mei en bestaan uit 5 korte artikeltjes. De 

eerste twee (S. Scripturae lectio et usus ex parte Ecclesiae et fidelium) betreffen de 

schriftlezing vanuit het perspectief van de kerkelijke overheden en vanuit het perspectief van 

de gelovigen. In het eerste geval onderscheidt di Fonzo drie verschillende gebruiken: 

schriftverwijzing via uitoefening van het leergezag, in de liturgie en tenslotte in de kerkelijke 

prediking. Allen kunnen leiden tot een beter begrip van de Schrift onder de gelovigen. 

Tegelijkertijd, en hier zijn we bij het tweede perspectief, moedigt de Kerk haar gelovigen aan 

tot schriftlezing, vooral dan uit het Nieuwe Testament716. In artikel drie (Privatae lectionis 

emolumenta) legt di Fonzo vervolgens de voordelen voor die de private schriftlezing heeft 

voor de gelovigen, als richtsnoer voor het dagelijks leven ..., en dit aangevuld met een citaat 

van Johannes Damascenus717. Hierna gaat hij over tot een beschrijving van het gebruik van de 

                                                
716 CSVII: F.Van den Eynde 003.23, De lectione S. Script (di Fonzo): "Pro divina eius auctoritate et efficacitate 
propria, Ecclesia latissime semper adhibuit S.Scripturam, tam Veteris quam Novi Testamenti, sive in magisterio 
suo exercendo, sive in sacris liturgiae  lectionibus et in praedicatione: quibus mediis bene quoque providit 
ampliori cognitioni SS. Librorum apud ipsum populum christianum ubique locorum." [...] "Praeter haec, non 
destitit Ecclesia a commendanda et inculcanda fidelibus etiam privata lectione S.Scripturae, praesertim 
Evangeliorum aliorumque scriptorum Novi Testamenti, sive in textibus originalibus, sive in multiplicibus 
versionibus". 
717 CSVII: F.Van den Eynde 003.23, De lectione S. Script (di Fonzo): "... haec divinorum scriptorum lectio, 
salutaria affert emolumenta et fructus bonorum operum parit. Est enim fons efficax vitae christianae recte 
dirigendae et alendae haec digna lectio, quae mentem illuminat, voluntatem firmat, cor ad amorem Dei accendit, 
totum denique hominem cibo quodam spiritali nutrit et ad superna elevat. [...]" 
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Vulgaat en andere versiones: de Franciscaan legt uit dat de Westerse Kerk gewoontegetrouw 

de Vulgaat als authentieke bron beschouwt maar dat in de Oosterse Kerken eerder de Traditie 

bestaat Griekse versiones te gebruiken, en zich te baseren op de Septuagintvertaling van het 

O.T.718. In het slotartikel komt de opdracht van de exegeten en de theologen aan bod, zonder 

ook maar één referentie aan hun verhouding tot het leergezag ... De exegeten dienen met 

kritische zin en met liefde de Schriften te bestuderen vanuit hun historische context, en de 

theologen dienen haar vervolgens te interpreteren in het licht van de kerkelijke leer. In deze 

vullen beiden mekaar aan en vervullen zij één gemeenschappelijke opdracht719. 

  

 De overige drie inzendingen kennen een heel andere indeling, aangezien di Fonzo de 

enige was om een kant en klaar hoofdstuk uit te typen. Kerrigan, Cerfaux en Tromp 

organiseerden hun materiaal eerder als een reeks uit te werken voorstellen ...  Zo bijvoorbeeld 

de tekst van Kerrigan. Deze bestaat uit drie grote delen die telkens onderverdelingen kennen.  

Deel één behandelt de private schriftlezing. Ofschoon de private lezing aangemoedigd dient 

geeft men aan dat schriftlezing nooit kan worden losgekoppeld van de levende kerkelijke 

Traditie. Vandaar ook dat onder toezicht van de bisschoppen van noten voorziene 

bijbelvertalingen dienen te verschijnen. Het tweede deel betreft de bijbelse theologie. 

Allereerst wijst Kerrigan op het belang van het samendenken van beide aspecten van de 

Schrift: zij is tegelijkertijd woord Gods en mensenwoord, zonder te vervallen in relativisme. 

Men dient bij de studie van de Schrift steeds het geheel voor ogen houden en niet één 

geschrift of auteur eruit lichten. Tenslotte hoort elke voorstelling van de bijbelse 

openbaringsschat zich te onderwerpen aan het kerkelijke leergezag.  

 Deel drie tenslotte behandelt de verhouding tussen de exegese en de theologie, als van 

meet af aan complementaire disciplines. Onderzoekt de theologie het dogma zoals het in de 

Kerk wordt voorgehouden op grond van Schrift en Traditie, dan is het aan de katholieke 

exegeten om die schriften kritisch te onderzoeken. Daarbij moeten zij rekening houden met de 

                                                
718 CSVII: F.Van den Eynde 003.23, De lectione S. Script (di Fonzo): "Inter plures et antiquas sacri textus 
scripturarum versiones, occidentalis Ecclesia iure adhibuit et adhibere non cessat venerandam Vulgatam latinam, 
tot saeculorum usu comprobatam atque propterea peculiari sua dignitate seu authentia praeditam. Simul autem 
cum ea haec sacra Vaticana Synodus plures alias antiquas vulgatasque in Ecclesiis Orientis Versiones sancte 
retinet et commendat, quas inter Graecam imprimis seu septuagintaviralem V.T. agnoscit, ipsorum Apostolorum 
usu probatam." 
719 CSVII: F.Van den Eynde 003.23, De lectione S. Script (di Fonzo): "Vaticana Synodus iterum iterumque 
inculcat verbi divini studiosis, Exegetis pariter ac Theologis, ut Sacrarum Scripturarum thesauros continuato 
amore ac studio prosequantur, proprium exactumque earundem sensum iugiter percipere satagentes in contextu 
suo litterali et simul in usu dogmatico a Patribus Ecclesiaeque doctoribus communiter suscepto. In qua suidem 
pleniore sacrorum textuum interpretatione, catholici exegetae et theologi munera communi quadam luce foventur 
ac mutuo se complent." 
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geloofsanalogie, de exegeet dient immers een aantal theologische normen te respecteren in 

zijn werk. Voor zover de exegeet zelf theoloog is, is het van belang dat hij/zij de substantiële 

overeenkomst duidt van de dogmatische synthese van het vroege christendom met het 

katholicisme van vandaag720.  

  

 De tekst van secretaris Tromp levert een ander stemgeluid op. Hij opent met een 

overzicht van citaten over deze materie doorheen de katholieke Traditie (allen echter wel 

posttridentijns), en besluit daaruit dat er goede redenen bestaan om te pleiten tégen een al te 

grote vrijheid van omgang van de gelovigen met de Schrift. In de eerste plaats de 'obscuritas' 

van de Schrift. Hiermee doelt Tromp op het feit dat meerdere delen van de schrift niet meteen 

duidelijk zijn aan de lezer. Daarnaast brengt de Schriftlezing enige gevaren met zich mee721. 

Zo bijvoorbeeld het gevaar van misinterpretatie, wat zelfs onder geleerde theologen voorkomt 

... doorheen de geschiedenis stapelen zich mekaar uitsluitende, vaak dwalende lezingen van 

de Schrift op, waaruit Tromp met een sneer aan het adres van Bultmann besluit: 

 

"Quod si sic errant homines eruditi et pii, quid dicendum de populo christiano maxime hisce 

temporibus, quibus demythologismus Novi Testamenti etiam inter fideles propagatur." 

 

Dergelijke voorzichtigheid geldt a fortiori waar het gaat om de lezing van oudtestamentische 

geschriften, hierop wijst Tromp in zijn derde punt. De geest van het Oude Testament is 

immers niet dezelfde als die van het Nieuwe, waarin het Oude wordt vervolmaakt. En 

bovendien werden meerdere delen van het Oude Testament niet geschreven met het oog op de 

christenen. Tenslotte besluit Tromp dat de Schrift niet rechtstreeks gegeven is aan de 

afzonderlijke gelovigen, maar aan de ecclesia docens722. Na nog enkele opsommingen bereikt 

de Nederlandse jezuïet vier algemene conclusies. 

                                                
720 CSVII: F.Van den Eynde 003.22, Ad cap. 5 (Kerrigan): "Theologia dogma perscrutatur prout a magisterio 
vivo proponitur quodque profunde perpendit recursu habito tam ad argumenta Sacrae Scripturae et Traditionis" 
[...] "Exegesis autem S.Scripturam praecipue investigat lumine philologiae ac historiae. Exegesis autem catholica 
quasdam normas theologicas insuper sequi debet." [...] Sacrae Paginae investigatorem, qua exegetam, oportet 
accuratissime quantum possit quousque doctrinae revelatae in Scriptura reapse explicentur atque exprimantur. 
Ipsum autem, qua theologum, oportet illustrare identitatem substantialem et 'homogeneam' quae habetur inter 
synthesim doctrinalem Christianismi primitivi et synthesim catholicam saeculi vigesimi." 
721 CSVII: F.Philips 0273, De lectione S. Scripturae (Tromp): "quae a Praedecessoribus dicuntur, non procedunt 
ex circumstantiis peculiaribus temporum, sed ex rationibus universalibus. Etenim ut motiva adducuntur: a. 
Obscuritas multarum partium S.Scripturae. [...] Qui negat in S.Scriptura multas esse res obscurissimas, 
demonstrat se numquam Sacram Scripturam vere legisse. b. Aliud motivum permanens est: periculum, quod 
secum confert lectio S.Scripturae." 
722 CSVII: F.Philips 0273, De lectione S. Scripturae (Tromp): "Nullo modo data est S. Scriptura omnibus et 
singulis fidelibus, sed Ecclesiae docenti." 
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 Om te beginnen, stelt hij, kan de schriftlezing niet zonder enige limiteringen worden 

aangemoedigd. Vervolgens wijst hij erop dat bijbelvertalingen moeten voorzien worden van 

commentaren en noten en stelt dat de gelovigen moeten worden gewaarschuwd voor het 

gevaar dat niet-katholieke radio-uitzendingen over de Schrift vormen. Tenslotte wijst hij de 

Nederlandse praktijk af waarbij katholieke en protestantse 'propagandisten' samen aan 

bijbelverkoop doen723. 

 

 Dan is er Cerfaux' votum De interpretatione et lectione sacrae scripturae, de laatste 

tekst in de rij en het meest breedvoerige. Na een inleiding waarin hij de vraag stelt of de 

huidige context niet – net als die van de vroege kerkvaders – een nieuwe gouden tijdperk 

vormt voor de bijbelstudie vat hij het eerste van drie delen aan, namelijk over de taak van de 

exegeten en de theologen. Cerfaux wijst op de belangrijke opdracht van al wie via onderricht 

mensen introduceert in de Schrift en op de wijze waarop zij de omgang met de Schrift hun 

volledige bestaan dienen te laten doortrekken ... Daarna bespreekt hij een meer technische, 

methodologische aangelegenheid: Achtereenvolgens beschrijft Cerfaux dan hoe men enerzijds 

de sensus litteralis en anderzijds de sensus theologicus en spiritualis van de teksten kan 

bepalen. De redenering loopt als volgt: 

 Cerfaux legt uit dat zowel Leo XIII als Pius XII de exegeten hebben aangespoord alle 

ter beschikking staande hulpmiddelen in hun onderzoeksactiviteiten te benutten. Uit de aard 

van de schriftinspiratie zelf volgt immers dat de Schriften de kenmerken dragen van hun 

auteurs en hun omgeving. Dat toont op zijn beurt weer de noodzaak aan van historisch-

kritische studie van de Schriften, teneinde een ruimer begrip van hun historische betekenis te 

krijgen724. En de historische betekenis van de Schrift valt, zoals we aantoonden, voor Cerfaux 

samen met de sensus litteralis.   

 Daarnaast is een theologische exegese noodzakelijk. De sensus litteralis en de 

theologische zin van de teksten gaan steeds hand in hand. De laatste helpt en brengt tot inzicht 

                                                
723 CSVII: F.Philips 0273, De lectione S. Scripturae (Tromp): "Ut conclusiones quasdam afferam: a. Nullo modo 
probari vel commendari debet lectio S.Scripturae, sine debitis limitationibus; b. Versiones S.Scripturae in 
linguam patriam, gaudere debent commentario serio, notisque seriis; c. Monendi sunt fideles contra emissiones 
radiophonicas scripturisticas acatholicas; d. Omnino reprobanda est praxis nunc adhibita v.g. in Neerlandia, quod 
propagandistae catholici simul et protestantes, ad portas domuum venditant S.Scripturam." 
724 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "I. De munere 
exegetae ac theologi" [...] "Unde Ecclesia imprimis monet, invitat, iubet doctores, quo ad sensum litteralem 
Librorum perveniant, omnia adiumenta adhibeant quae nostris temporibus viris historiae ac philologiae deditis 
praesto sunt." [...] "enim ex natura inspirationis consequitur quod singuli auctores pro sua quisque natura et 
ingenio, operam afflanti Deo libere navaverint. Unde ad veram illorum mentem decernendam, ad regulas 
communes commercii humani ac scientiae philologicae recursus ex natura libri ingenio etiam humano compositi 
recursus non tam re commendatur quam imperatur." 
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in een betekenislaag van de schrifttekst die niet louter door een historisch-kritische analyse 

bereikt kan worden725. Overigens, vooral met betrekking tot het Oude Testament is ook een 

openheid naar de sensus spiritualis van de tekst nodig. De plaats van de oudtestamentische 

geschriften binnen Gods heilsplan is immers van dien aard dat zij op spirituele wijze 

voorafspiegelen wat in het Nieuwe Testament volbracht zal worden. De spirituele zin bestaat 

in het vatten van die betekenisrichting van de teksten waardoor hun bredere waarde voor en 

plaats binnen Gods heilsplan wordt belicht. Zowel de theologische als de spirituele zin 

vereisen volgens de Leuvense exegeet dan ook een kennis die breder gaat dat de 

geatomiseerde expertise in deze of gene pericoop of bijbelboek, ze vereisen een kennis van de 

gehele Schrift, van de Traditie van de vroege Kerk, van de uitweidingen van de kerkvaders en 

van de theologie als geheel726. Ook Cerfaux concludeert dat de exegese en de theologie 

mekaar dienen aan te vullen en samen te werken maar hij gaat verder. Hij schrijft dat ook 

consensus onder de verantwoordelijken voor de vorming aan de universiteiten en de 

seminaries van cruciaal belang is, om naar de gelovigen toe een eenheid te vormen eerder dan 

verwarring te stichten. Een discrepantie tussen een wetenschappelijke exegese en een 

seminarie-exegese moet worden vermeden727. 

 Hierop sluit Cerfaux' tweede deel aan, dat is toegespitst op de omgang van de 

gelovigen met de Schrift. Wat de 'lectio privata' betreft wijst hij op het belang van 

verbondenheid met de kerkelijke catechese. Verder zoekt hij aansluiting bij de traditie om de 

gelovigen bij voorkeur te richten op de lezing van de evangeliën en de paulinische literatuur. 

Pas na de nodige catechetische begeleiding kan men immers de lectuur van het Oude 

Testament aanvatten. Belangrijker echter dan de private lezing is het liturgische gebruik van 

                                                
725 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "Nam, sensus litteralis 
Librorum sacrorum (qui libros profanos in hoc antecellunt) sensum theologicum complectitur. Eorum enim 
verbis, auctore Spiritu Sancto, res multae subiicuntur, quae humanae vim aciemque rationis longissime vincunt, 
divina scilicet mysteria et quae cum illis continentur alia multa; idque nonnunquam ampliore quadam et 
reconditiore sententia, quam exprimere littera et hermeneuticae leges indicare videantur." 
726 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "Ad talem 
theologicam et ab Ecclesia adprobata expositio sensus spiritualis Scripturae, ante omnia Veteris Testamenti. 
Multa enim in Vetere Testamento dicta vel facta sunt, et ita a Deo sequentissime ordinata, disposita et narrata in 
Libris Sacris, ut spirituali modo ea praesignificarent, quae in Novo gratiae Foedere essent futura." [...] "Uti patet, 
tum ad significationem theologicam detegendam, tum ad sensus spirituales eruendos, maximi erit 
momenticognitio profunda totius Bibliae, traditionis Ecclesiae primigeniae, Patrum et Scriptorum antiquorum 
biblicas elucubrationes, necnon scientiae theologicae." 
727 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "Sic exegeta et 
theologus concorditer adlaborent ad mysteria Biblii penetranda." [...] "Consensio animorum [...] maxime 
necessaria est in commercio inter magistros Academiarum illosque doctores qui in Seminariis et Collegiis 
operam navant in formatione sacerdotum vel religiosorum. Plus quam optabile, necessarium nunc est ut appareat 
oculis fidelium concordia in fide et in expositione earum rerum quae ad fidem pertinent. Solummodo enim ubi 
vigebit unitas illa laboris, caritatis et principiorum fidei, clerus vocationem suam docendi plebem fidelem, 
eamque ad cognitionem veram et sanctificantem Scripturarum promovendi perfecte adimplere poterit."  
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de Schrift, aangezien de gelovigen net dáár de kerkelijke interpretatie van de Schriften leren 

kennen. Een derde plaats van kennismaking zijn de bijbelleeskringen, die volgens Cerfaux 

steeds onder toezicht van een bisschop of een door de bisschop gedelegeerde priester dienen 

te staan – wat reminiscenties oproept aan het wantrouwen dat Cerfaux tegenover Philips te 

kennen gaf bij de bespreking van het schema compendiosum. Tenslotte merkt hij op dat men 

moet toezien op de kwaliteit van de zogenaamde 'bijbelse literatuur' die wijd in omloop is728.  

 De slotpassage van dit votum behandelt uiterst beknopt de omgang met de 

verschillende versiones van de Schrift. Om te beginnen dienen zij die zich met de 

wetenschappelijke studie van de bijbel onledig houden zich te baseren op de oorspronkelijke 

teksten en op de antieke versiones. In het onderricht in seminaries en colleges is het aan te 

raden de Vulgaat te gebruiken terwijl de gewone gelovigen best gebruik maken van 

goedgekeurde vertalingen. Tenslotte wijst Cerfaux op het nut van een nieuwe versie van de 

Vulgaat, teneinde te kunnen beschikken over een standaardtekst729. 

 

 

2. De vergadering van 16 juni 1961: De schriftlezing in de Kerk 

 

Twee dagen nadat Garofalo de vier afgewerkte hoofdstukken aan Tromp voorlegt, vindt de 

voorlaatste vergadering van de subcommissie plaats. Zoals te verwachten handelt deze over 

het vijfde hoofdstuk730. Maar in plaats van de ingezonden voorstellen die we hierboven 

presenteerden te bespreken neemt voorzitter Garofalo een tijdsbesparend initiatief door reeds 

                                                
728 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "Commendatur lectio 
privata, ita tamen ut non fiat indisciminatim, et remaneat semper cum catechesi Ecclesiae coniuncta. Secundum 
traditionem antiquam et utilitatem veram fidelium, ante omnia legant fideles evangelia, epistolas S. Pauli et 
Psalmos. Vetus Testamentum generatim non aggrediantur nisi post debitam praeparationem solidae instructionis 
catechisticae." [...] "Lectioni mere privatae praestat usus Scripturae Sacrae in liturgia, in qua nempe praesertim si 
instructiones traduntur accomodatae, locus idoneus invenitur ut interpretatio Scripturae eiusque applicationes ab 
ipsa Ecclesia proponantur." [...] Si circuli biblici instituuntur, hoc fiat semper cum Episcopo vel cum 
sacerdotibus idoneis a Episcopo delegatis, neque per privatos incipiant et dirigantur." [...] "Lectio privata nunc in 
promptu habet abundantem litteraturam biblicam. De qualitate tamen istius litteraturae curandum est. Neque 
omnis auctor, vel si est catholicus aut religiosus aut sacerdos, recipiendus est tanquam doctor." 
729 CSVII: F.Van den Eynde 003.21, De interpretatione et lectione S.Scripturae (Cerfaux): "Qui studio scientifico 
incumbunt utantur textibus originalibus versionibusque antiquis quae ipsis praesto sunt. In Seminariis et 
Collegiis textus Vulgatae omnino commendatur." [...] "Fideles autem nonnisi versionibus adprobatis utantur. 
Nova Vulgata? Desideratur ut exsistat tamquam legitima mensura, et saltem pro Ecclesia Latina, nova versio 
Vulgatae, correcta et ab Ecclesia adprobata." 
730 D.Tromp: "Die 14 Junii: fer. IV" [...] "Venit Mgr. Garofalo qui mihi obtulit partem magnam Constit. De 
Fontibus in redactione fere definitiva. Opus laudabile." [...] "Die 16 Junii 1961: feria VI. Vespere hora 5-7 sessio 
SubComm. de Fontibus." 
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een hoofdstuk te redigeren, met de algemene titel De Sacra Scriptura in Ecclesia.731 

Garofalo's tekst houdt rekening met de wensen van de andere teksten. De discussie op deze 

vergadering gaat, na een korte voorstelling van de vier afgeronde hoofdstukken en een 

technische uitleg omtrent de wijze waarop citaten moeten worden ingevoegd, louter over 

Garofalo's tekst732. Hieronder overlopen we het geheel van de tekst en nemen de schaarse 

bemerkingen van de discussie mee in ons relaas. 

 Het eerste artikel (1. De curis Ecclesiae circa S. Scripturam) behandelt de 

omgangswijze van de Kerk met de Schrift. Aangezien net de Kerk vanwege de H. Geest de 

Schriften ontving om door te geven aan de mensen, is het altijd haar zorg geweest deze schat 

te bewaren, te verdedigen en door te geven in de Liturgie733. Garofalo vervolgt dan (2. De 

versione latina Vulgata) in een passage over de Vulgaat die eerder theologische dan historisch 

te verantwoorden valt, dat de Kerk onder de vroegste versiones van de Schrift de Vulgaat naar 

voren heeft geschoven als een authentieke versie, vrij van dwalingen. Haar gezag is afgeleid 

vanuit traditionele verbondenheid met het kerkelijke leergezag, met de liturgie, en met de leer 

van de kerkvaders en kerkleraren. Hierbij verliest Garofalo uit het oog dat de Vulgaat slechts 

ontstond op expliciete vraag van de paus aan Hiëronymus, om uit de vele latijnse tekstversies 

één zuivere versie te puren. Maar volgen wij verder de tekst nu. Terzelfdertijd echter beveelt 

de Kerk ook de Griekse versiones aan die men in de Oosterse Kerken handhaaft en 

inzonderheid de Septuaginta734. Deze laatste heeft een bijzonder gezag aangezien zij gebruikt 

                                                
731 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo). Op 
deze tekst staan in Garofalo's handschrift de namen van de aanwezigen van de vergadering genoteerd: "Gar., Van 
den Eynde, Cerfaux, Castell., di Fonzo, Tromp, Lecl. Abest Voght." 
732 M. Lecercq's handgeschreven verslag, in ASV Conc Vat. II, 740, 33: 
"Absente Vogt. 
Incipit Gar. praesentando textum 'definitivum' Cap I-IV. 
Quomodo faciendae citationes? Pro momento, secd. DZ, AAS, Migne, Ench. Biblicum. Revisio earum remittitur 
Patri Kerrigan (red. Laberge iam I fecit). Textus revidebitur ab omnibus et definitive sanctetur in proxima 
sessione. 
Garofalo nunc praesentat textum Cap. V 
Ad n. 3 Tromp quaerit ut allegatur oratio Pii XII de Calice et de Libro. 
Ad n. 4 Tromp addere vellet: 'pro fidelibus praesertim legi oportet Novum Test. Accedit di Fonzo. Proponit VdE 
solutionem omnibus acceptam. Post n.9 addenda explicita commendati Novi Test. 
Prox. Vice (et ultima) de textu definitivo cp. I-IV, 
Venerdì 23, hora 17.00." 
733 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): 
"Caelestis Sacrorum Librorum thesaurus, quem Sprititus Sanctus summa charitate et liberalitate per Ecclesiam 
hominibus tradidit, numquam latuit; etenim, inde ab initio Ecclesia Christi maxima reverentia et alacritate divina 
eloquia custodivit, a quavis falsa interpretatione defendit, ad salutem animarum sollicite adhibuit atque in sua 
liturgia omnibus proposuit ac proponit." 
734 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): "Sine 
praeiudicio auctoritatis primigeniorum textuum Sacrae Scripturae, inter plures quae olim circumferebantur 
latinas versiones, Ecclesia unam praetulit, 'Vulgatam' nempe, quam pro authentica habuit et habet." [...] "Simul 
autem, haec Sacrosancta Vaticana Synodus reverenter excipit atque commendat alias venerandas vulgatasque in 
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werd door de apostelen zelf. Hoewel we hieromtrent niet over documentatie beschikken 

vermoeden we dat deze passage tekst afkomstig is van een document uit de eerdervermelde 

abdij San Girolamo in urbe...  

 Pas in de twee daaropvolgende delen komt Garofalo tot de eigenlijke schriftlezing. 

Eerst de schriftlezing door de clerus (3. De lectione S. Scripturae apud sacerdotes), waarin 

aan de hand van citaten uit Paulus en de kerkvaders wordt aangeduid dat zij die het 'officium 

praedicationis' bekleden alle baat hebben bij een goede kennis van de Schriften voor hun 

prediking zowel als voor hun persoonlijk leven en spiritualiteit. Hoewel Tromp in deze 

context verzoekt om een verwijzing naar een toespraak van Pius XII aan de Gregoriana wordt 

op het verzoek niet ingegaan. 

 Waar het de gelovigen betreft (4. De lectione S. Scripturae apud fideles), prijst de 

tekst de recente verspreiding van Bijbelvertalingen, doch waarschuwt meteen voor een zuiver 

private interpretatie van de teksten. Elke benadering van de Schrift is gebonden aan de 

kerkelijke hermeneutiek. In dit opzicht sluit men aan bij de opvattingen die in het eerste 

hoofdstuk naar voren werden geschoven, wat schematisch gesteld hierop neerkomt: Christus 

en de apostelen primeren, daaruit vloeit de Kerk als overleveringsgemeenschap voort, 

waarbinnen het oergetuigenis op schrift wordt gesteld. De historische-theologische 

localisering van de Schriften binnen een ruimere kerkelijke Traditie maakt dat deze laatste bij 

uitstek dient als hermeneutisch vertrekpunt. Gevolg: de Kerk als geheel – gerepresenteerd 

door de opvolgers van de apostelen – draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte 

interpretatie van de Schriften. Dit op grond van het feit dat de Schriften binnen haar eigen 

schoot ontstonden. Net dáárom kan men geen louter individuele hermeneutiek toestaan 

waarbij elke gelovige zijn respectieve interpretatie levert van deze of gene tekst. 

 Uit de prioriteit van de kerkgemeenschap volgt dat de gelovigen slechts via de 

kerkelijke leer tot werkelijk inzicht in de Schrift komen. In tegenstelling tot de protestantse 

nadruk op de 'perspicuitas' van de Schrift zien we de subcommissie nu een klemtoon leggen 

op haar 'obscuritas'. Bijbelvertalingen moeten dan ook van noten en uitleg voorzien zijn en de 

goedkeuring van het kerkelijke leergezag dragen. Bij deze referentie aan het magisterium 

dient men wel te onthouden dat men verwijst naar de gehele doctrinele Traditie van de Kerk 

                                                                                                                                                   
ecclesiis orientalibus versiones, inter quas graecam illam antiquissimam Veteris Testamenti versionem a 
Septuaginta viris nuncupatam, ipsorum apostolorum usu probatam." 
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en niet louter naar de huidige Romeinse instanties735. Dit artikel is het enige waarover 

werkelijk discussie ontstaat op de vergadering van 16 juni,  op twee specifieke punten. 

 Een eerste punt ligt bij de openingspassage van de tekst waarin men de 

beschikbaarheid van bijbelvertalingen toejuicht. Op Cerfaux' kopie van de tekst lezen we een 

handgeschreven toevoeging die positief oordeelt over het feit dat steeds meer leken de 

Schriften in de grondteksten lezen736. Het andere punt volgt na Garofalo's voetnoot 9. Dit is 

Van den Eynde's compromis naar aanleiding van Tromps voorstel om de gelovigen bij 

voorkeur tot lezing van het Nieuwe Testament aan te manen. In plaats van als aanmaning 

formuleert Van den Eynde de zaak in de vorm van een lofprijzing op de verspreiding van de 

nieuwtestamentische geschriften737. Alle verworvenheden van de discussie op deze 

vergadering worden tenslotte opgenomen in een 'redactio secunda' van Garofalo's tekst drie 

dagen later738. 

 Bekijken we dan de laatste twee artikelen, over de katholieke exegeten en over de 

verhouding tussen de theologie en de Schrift. De katholieke exegeten, wiens werk zich plaatst 

in én ten dienste van de Kerk, dienen te beseffen dat Gods heilsplan allereerst in de Schrift 

voorzag als een spiritueel goed eerder dan als onderzoeksobject. De tekst houdt zich aan de 

intussen klassiek geworden middenweg. Enerzijds juicht men de hedendaagse 

onderzoeksmethodes toe, aangezien zij leiden tot een beter inzicht in de Schrift. En 

anderzijds, daaruit volgend, wijst men erop dat deze uiteindelijk steeds moeten gericht zijn op 

een dieper religieus of beter theologisch begrip van de teksten, rekening houdend met de 

                                                
735 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): "Nostro 
praesertim tempore, non sine providentia, laudabiliter factum est ut ad christifidelium usum et bonum et ad 
faciliorem divini eloquii intelligentiam, conversiones plurimae Sacrae Scripturae in vulgatas linguas confectae 
sint eaeque ex textibus primigeniis. Haec autem Sacrosancta Vaticana Synodus dum iterum iterumque respuit ius 
privatae interpretationis sacrorum Librorum singulis concedendum, enixe christifideles monet ne sine solida 
aptaque doctrina ad sacrum ipsum textum accedant. Vel enim in Novo Testamento 'sunt quaedam difficilia 
intellecti, quae indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem'. Ideo 
versiones in usum fidelium ab episcopis invigilentur atque approbentur, 'apud quos est apostolica doctrina'; 
commentariis insuper opportunis instruantur, ad mentem Ecclesiae, cuius vivum magisterium fidelibus est 
normam proxima credendi. Non enim a quovis vel docto viro divinorum eloquiorum genuinus sensus exquiri 
potest, sed ab una Ecclesia, cui Sacrarum Scripturarum depositum concreditum est interpretandum. Ab 
Episcoporum etiam auctoritate pendere necesse est quodcumque inceptum ad Sacram Scripturam in plebe 
christiana divulgandam atque illustrandam." 
736 CLG: F.Cerfaux, s.n., De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): In het 
handschrift van Cerfaux: "ut sat multi fideles Sacram Scripturam in textu originali legant" 
737 CLG: F.Cerfaux, s.n., De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): In het 
handschrift van Cerfaux werd toegevoegd: "Maxime autem gaudendum est de frequentia lectionis actuoso amore 
quo Christi evangelia et scripta apostolorum in dies vulgantur et meditantur et manu versantur." 
738 ASV: Conc. Vat. II, 800: S. Garofalo, Cap. V.: De Sacra Scriptura in Ecclesia (red. 2a), gedateerd 19 juni 
1961. De bovenvermelde passages uit art. 4 luiden in hun slotformule: "ut non pauci quoque fideles Sacram 
Scripturam in textibus originalibus legant." en "Maxime autem gaudendum est de actuoso amore quo praesertim 
Christi Evangelia et Apostolorum scripta in dies vulgantur et manu versantur." 
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geloofsanalogie, de kerkelijke Traditie en de normen die de apostolische stoel uitvaardigt739. 

De slotpassage van het schema lijkt dan een inclusio te willen vormen met het eerste 

hoofdstuk, aangezien het de theologen oproept om de Schrift en de doctrinele Traditie steeds 

samen te willen denken. Beiden immers komen voort uit dezelfde bron en elke goede 

theologie weet een synthese te bereiken tussen de twee. In concreto is dit een oproep aan de 

theologen om zich te laten inspireren door de Schrift en een bijbels gefundeerde theologie te 

ontwikkelen740. 

 Op het einde van deze vergadering ontvangen de aanwezigen nog een gedrukte versie 

van de eerste vier hoofdstukken na Garofalo's laatste redactie en na Kerrigan's controle van de 

noten741. Zo is het voor de leden mogelijk tegen de volgende vergadering – een week later – 

nog enkele laatste opmerkingen te formuleren indien gewenst. De enige twee personen die 

dergelijke correcties metterdaad voorbereiden zijn di Fonzo en Cerfaux. Di Fonzo's Breves 

correctiones ad textum III redactionis constitutionis de Fontibus revelationis742 beperken zich 

tot syntactische en grammaticale notities, en ook de Leuvense magister overloopt 

systematische de artikelen en formuleert voornamelijk detailkritiek – Cerfaux' tekst opent 

veelzeggend met een: In genere valde placet. Gezien het beperkte belang van deze correcties 

geven wij in een voetnoot slechts die opmerkingen weer die de eindredactie halen743. 

                                                
739 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): "Cum 
hodiedum, ex noviter inventis, multa adducantur quae ad penitiorem intelligentiam sensus litteralis divinarum 
Scripturarum conferant, ii qui, in Ecclesia et ad Ecclesiae utilitatem, in divinis eloquiis investigandis sua scientia 
adlaborant, meminerint 'semper in exponendis Scripturis sanctis Sancti Spiritus Dei indigere ...adventu' et non 
aliter Scripturas intelligendas esse 'quam sensus Spiritus Sancti flagitat, quo conscripta est'." [...] "Quammaxime 
ergo exegetae catholici curent theologicam sacrorum textuum doctrinam, ut non modo theologos doctores 
adiuvent, verum etiam sacerdotibus adiumento sint ad vitam sancte agendam adserviant. Haec omnia fieri 
possunt tantummodo si rerum biblicarum doctiores qua par est oboedientia ac reverentia ad Ecclesiae 
traditionem, ad analogiam fidei et ad Apostolicae Sedis hac de re normas attendant." 
740 ASV: Conc. Vat. II 740.128.1, De Sacra Scriptura in Ecclesia (textus propositus a D. Salv. Garofalo): "Cum 
universae theologicae doctrinae Sacra Scriptura velut anima sit, theologiae doctores maximi faciant incrementum 
propriae disciplinae quae ex sana Librorum sacrorum interpretatione obvenit." [...] "Curent ergo theologi nostri 
pro sua scientia illustrare atque comprobare concordiam omnimodam doctrinae catholicae, ab initio ad nostra 
usque tempora, cum divinis eloquiis Spiritu Sancto afflante pro Ecclesia conscriptis." 
741 Voor deze tekstversie van 15 juni 1961 zie CSVII: F.Van den Eynde, 003.24, Constitutio de Fontibus 
Revelationis, Cap. I-IV (C/T 6/61:31). 
742 Zie ASV: Conc. Vat. II, 740.128.2. 
743 In de Vaticaanse archieven bevinden zich zowel het handgeschreven origineel (ASV: Conc. Vat. II, 740.35, 
gedateerd op 19 juni 1961) als de identieke gedrukte versie van 21 juni 1961 (ASV: Conc. Vat. II, 800, 
Adnotationes ad 'Constitutionem de Fontibus' (ill.mi Cerfaux).) 
- Bij artikel 4 over de tweevoudige openbaringsbron, wil Cerfaux, wegens terminologische herhaling, het 'tenuit 
ac tenet', vervangen zien door 'credidit et docuit': (propter repetitiones verbales: lin. 10 “tenuit ac tenet”; lin. 13 
“contineri”; lin. 15 “continent”, propono legendum:) … Sancta Mater Ecclesiae semper credidit ac docuit 
integram … 
- Uit artikel 10 over het persoonlijke karakter van de inspiratie verdwijnt het 'ita': " Cap II, n. 10 (p. 4, lin.24): 
“Ita” sine incommode deleretur." 
- De verandering in artikel 13 over de onfeilbaarheid, geeft aan dat de slotzin duidelijker moet worden 
geformuleerd: Cap II, n.13 (p.5, lin. 14): (“eadem” se refert ad “dicendi modos qui passim adhiberi solebant”, 
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3. Vergadering van 23 juni 1961: Een nieuwe schematekst (Bijlage 3) 

 

Op 23 juni komt de subcommissie een laatste maal bijeen om haar werkzaamheden af te 

ronden. Op deze slotvergadering komen bovengenoemde opmerkingen van Cerfaux en di 

Fonzo aan bod en controleert men nogmaals de hele tekst op taal en stijl. Aan de eerste vier 

hoofdstukken (zoals die op 15 juni werden afgerond) verandert nauwelijks wat744. Hiermee is 

een voorlopig eindpunt bereikt. De werkzaamheden van de subcommissie vallen stil. 

Daarmee is zij de eerste TC-subcommissie om zo snel haar doel te bereiken. Enkele weken na 

de slotvergadering noteert secretaris Tromp in zijn dagboek: "Mittitur ad typographiam textus 

Const. De fontibus." Het gedrukte schema zal 18 pagina's tellen en rolt op 29 juli 1961 van de 

pers745. Toch is hiermee de geschiedenis van het schema niet geschreven. Kort na het ter perse 

gaan begint immers de preconciliaire receptiegeschiedenis van de tekst, een geschiedenis die 

op haar beurt het nodige redactiewerk met zich meebrengt. Vooreerst moet de tekst het 

oordeel van de plenaire theologische commissie passeren, die in september een volgende 

vergadering zal beleggen. In de aanloop daar naartoe ontvangen alle leden én consultoren de 

afgewerkte constitutie met de vraag hun bemerkingen erbij te formuleren746. Die bemerkingen 

                                                                                                                                                   
itaque ad modos dicendi antiquorum, non simpliciter nostros. Propono:) … quam cum paria ac similia in 
cotidiano usu habeantur … 
- Bij artikel 17 over de herkomst van het Oude Testament, merkt Cerfaux op dat "locus sic intelligi posset ac si 
Vetus Testamentum constitueret integram revelationem christianam; itaque proponerem, a lin.7:) ita ut Veteris 
Testamenti Libri Ecclesiae ab apostolis traditi et ipsi ad unius divinae revelationis divinique salutis consilii 
supernaturale iter et cursum spectent. (consequenter, lin. 12, loco “quod spectat”, possumus dicere “quod attinet” 
- Tenslotte haalt Cerfaux ook zijn  slag thuis wanneer hij om een herformulering vraagt van een zin van artikel 
22 over de waarheid van de Christuswoorden in de evangeliën: "Cap. IV, n.22 (p.8, lin. 33-35): Propono 
mutationem in ordine verborum: a lin 32: quibus regatur Christi verba divina quae in Evangeliis conscripta sunt, 
etsi non semper ad litteram, ubique tamen quoad substantiam ab ipso Domino nostro esse prolata …" 
744 Zie over de vergadering het handgeschreven verslag van M. Leclercq (we geven hieronder de volledige tekst 
van het verslag) van 23 juni 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 740:  
" De fontibus 23 giugno 
Garofalo proponit aliquas correctiones parvas (cf. textum correctum, n. 31) – Item Cerfaux – Item di Fonzo – 
Item Kerrigan. 
Sic primo pro Cap. I-IV, dein cap. V." 
745 Zie D.Tromp, op 17 juli 1961, de tekst werd al daags na de laatste vergadering door Tromp drukklaar 
gemaakt, zie D.Tromp: "Die 24 Junii 1961: Sabbato. Mane in officio praeparo textum De fontibus, ut typis edi 
possit." Voor het verdere proces van correctie van drukproeven tot de uiteindelijke druk, zie eveneens het 
dagboek van Tromp: "Die 26 Julii: feria IV ... Corrigo folia typis edita Const. de Fontibus. Vespere eadem folia 
adeunt typogr. Vatic.: 'si stampi'." [...] "Die 29 Julii: Sabbato: Mane in officio accipio Const. de Fontibus typis 
editam. Sunt 18 paginae." 
746 Zie in CSVII: F.Philips 0038, brief van Ottaviani en Tromp aan alle leden en consultores, van 21 juli 1961: 
"Ut statutum est in ultimo Consessu Plenario, novus Consessus habebitur Romae in Aedibus Vaticanis, 
incipiendo a feria secunda, die 18 Septembris, et protrahetur per saltem decem dies. Invitantur omnes, etiam 
Consultores. In Conventu illo discussioni subiicientur tres Constitutiones iam integrae, videlicet de Ordine 
Morali, de Fontibus Revelationis, et de Deposito pure custodiendo; dein duae Constitutiones pro parte tantum 
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zullen op hun beurt leiden tot het hernemen van enkele punten en zelfs dan is de zaak niet 

afgelopen. Een tweede receptiefase volgt wanneer de – opnieuw – gecorrigeerde tekst in 

november 1961 wordt voorgelegd aan de Centrale voorbereidende commissie, de laatste 

barrière vóór de presentatie van het schema aan het concilie. Deze dubbele receptie 

behandelen we in ons laatste hoofdstuk. 

                                                                                                                                                   
compositae, nempe de Ecclesia et de Ordine Sociali; tandem Professio Fidei, initio Concilii a Patribus emittenda. 
Velint omnes, tam Membra quam Consultores observationes suas, breviter redactas, Secretario mittere ante diem 
1 Septembris. Documenta respectiva, iam pro parte typis edita, mox expedientur." 



 

 

VI. SLOTFASE: DE RECEPTIE VAN DE JUNI-CONSTITUTIE 

 

1.  RECEPTIE BINNEN DE THEOLOGISCHE COMMISSIE 

 

a. Achtergrond: Andermaal een tekst van het SCUF 

 

In een eerder deel verhaalden we dat het SCUF met haar schema De Verbo Dei geen invloed 

kon uitoefenen op de ontwikkeling van het schema De fontibus. We spraken in dat verband 

over overlapping van competenties doordat twee voorbereidende organen teksten redigeerden 

over dezelfde problematiek. Deze overlapping gaat nu nog verder in de schoot van het SCUF 

richt men immers – naar aanleiding van het werk van de TC – een nieuwe subcommissie op, 

die zich gaat toeleggen op de problematiek van Schrift en Traditie. De modus operandi is 

gelijkaardig aan de bovengeschetste, men gaat ook ditmaal een eigen schema voorbereiden. 

 Op de algemene vergadering van het SCUF te Bühl in augustus 1961747, richt men 

subcommissie XIII op. Drie van de vijf leden – met name Bévenot, Stakemeier, Boyer, Feiner 

en Tavard – van deze Subcommissio De Traditione et Sacra Scriptura zijn afkomstig uit de 

subcommissie De Verbo Dei. Tegen november 1961 produceert subcommissie XIII een 

rapport van 23 pagina's bestaande uit vier delen. In een eerste deel maakt men een status 

quaestionis op van de problematiek op dat ogenblik, waarbij men zich er terdege van bewust 

toont dat deze problematiek vooral in de dialoog tussen het protestantisme en de rooms-

katholieke kerk een pijnpunt kan vormen. Men maant de theologen ook aan tot 

voorzichtigheid in dit en wijst erop dat onder theologen nog geen consensus bereikt is in de 

discussie over de materiële insufficiëntie van de Schrift748. Op dit laatste punt gaat men dieper 

in bij deel twee. Men presenteert daarin een historisch overzicht van de problematiek waarbij 

men veel aandacht schenkt aan de reformatieperiode en de tridentijnse omgang de verhouding 

Schrift-Traditie, maar ook wijst op het feit dat de posttridentijnse katholieke theologie Trente 

hoofdzakelijk las vanuit het – nochthans nooit officieel gepubliceerde – partim ... partim-

                                                
747 Feiner, La contribution du Secrétariat, p. 120. 
748 CSVII: F.De Smedt 334, De Traditione et Scriptura, p. 2: "Conantur theologi catholici evitare defectus et 
exaggerationes, quae in historia theologiae observari possunt. Difficultas praesertim consistit in accuratius 
determinanda habitudine inter Traditionem, Scripturam, Ecclesiam et Magisterium ecclesiasticum. Discussio 
problematis etiam inter ipsos theologos catholicos minime absoluta est. Remanent adhuc quaestiones magni 
momenti, de quibus inter theologos non habetur consensus, ut v.gr. quaestio de s.d. sufficientia materialia Sacrae 
Scripturae, i.e. quaestio utrum omnes veritates revelatae saltem aliquo modo contineantur in Sacra Scriptura an 
sint veritates, quae nullo modo in Scriptura contineantur et sola Traditione nobis innotescant." Bij dit alles blijft 
de subcommissie wel zo voorzichtig om de namen van Lennerz en Geiselmann niet te laten vallen. 
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standpunt749. Op grond echter van recente theologische ontwikkelingen wil men dit doctrineel 

unilateralisme verlaten. Het rapport van de commissie opteert onverbloemd voor een 

beklemtoning van de onlosmakelijke samenhang van Schrift en Traditie, en beschouwt beiden 

als overleveringskanalen voor de openbaring zelf750. Men accepteert hiermee het gekende 

onderscheid tussen het openbaringsgebeuren en de wijzen waarop het wordt overgeleverd. In 

feite sluit men aan bij Congar's lezing van Trente751. 

 In het derde deel zet men enkele principes uiteen voor een katholiek oecumenisme en 

stelt men vooral deze nog hangende zaak onbeslecht te laten: 

 

"Doctrina catholica de Traditione et Scriptura ita deberet exponi, ut ulterior discussio quaestionum 

nondum deliquatarum inter theologos catholicos non impediatur, sed potius promoveatur et ut dialogus 

cum theologis acatholicis, qui cognitioni theologicae utriusque partis perutilis esse potest, non 

difficilior sed potius facilior reddatur." [...] "Exemplum Concilii Tridentini sequendo Concilium 

Vaticanum II non diiudicare deberet sententias theologorum catholicorum hucusque admissas a 

Magisterio Ecclesiae."752 

 

Doorheen haar rapport wekt de subcommissie De Traditione et Scriptura sterk de indruk een 

oecumenisch verantwoord alternatief te bieden voor het vermeende werk in de subcommissie 

De fontibus. Net hieruit blijkt echter dat beide organen zeer gebrekkig geïnformeerd zijn 

omtrent mekaars werk. Door hun negatieve perceptie van het werk van de TC blijven de leden 

van subcommissie XIII zich ironisch genoeg onbewust van de sterke overeenkomst tussen 

hun eigen werk met de al afgeronde implementatie van Cerfaux' heilshistorisch denkkader in 

                                                
749 CSVII: F.De Smedt 334, De Traditione et Scriptura, p. 12: "Theologorum catholicorum aetatis 
posttridentinae, in qua generatim pugna polemica contra Protestantismum viguit, longe maior pars opinionem 
tenebat partem veritatis revelatae non contineri in Sacra Scriptura, et decretum Tridentinum interpretabatur in 
sensus illius expressionis 'partim – partim', quam Concilium dereliquerat." 
750 CSVII: F.De Smedt 334, De Traditione et Scriptura, p. 13-14: "ultimis annis numerus theologorum crevit, 
quibus persuasum est omnem veritatem salutis a Christo revelatam tum in Sacra Scriptura tum in Traditione 
contineri, etsi alio et alio modo (sic v. gr. Y.M.-J. Congar, M. Chenu, A. Liégé, A.M. Dubarle, [...] K. Rahner, L. 
Bouyer, G. Tavard, J.R. Geiselmann, H. Küng, O. Karrer, J. Ratzinger et alii)." [...] "Ecclesia doctrinam suam 
fundare dicunt neque sola Scriptura neque sola Traditione, sed utraque in sua unitate, mutua dependentia et vivo 
mutuo commercio." 
751 Zie het recente artikel van J. KOMONCHAK, The Council of Trent at the Second Vatican Council, in R.F. 
BULMAN – F.J. PARRELLA (ed.), From Trent to Vatican II. Historical and Theological Investigations, New York 
NY, 2006, pp. 61-101, p. 71: "Monsignor Pietro Parente, assessor at the Holy Office, criticized Joseph 
Geiselmann by name for having 'tortured' the Text of Trent. Without naming him, he also criticizes Yves Congar 
for having admitted that while the Fathers of Trent were thelmselves in favor of the two-source theory, this was 
not the mind of the Holy Spirit, so that the omission of the 'partly-partly' formula and its replacement by a simple 
'and' left the door open for future ecumenists to favor the protestant formula. 'Ludus igitur Spiritus Sancti', 
Parente mocked."  
752 CSVII: F.De Smedt 334, De Traditione et Scriptura, p. 16, onder de hoofding: Applicatio principiorum 
oecumenismi catholici ad doctrinam a concilio exponendam. 
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het schema De fontibus. Men zet zich daardoor vooral af tegen de perceptie van de ander753. 

Ter illustratie volgt een citaat uit het SCUF-rapport dat net zo goed uit Cerfaux' Consitutio de 

Scriptura kon geplukt zijn:  

 

"Quae duo media [Schrift en Traditie] ab eodem Spiritu Sancto ad transmissionem revelationis Christi 

adhibitae ad invicem sunt inclusiva: Traditio includit Scripturam et Scriptura (recte intelligenda) 

includit Traditionem. In Scriptura Traditio primitiva singularem expressionem obtinuit; Traditio 

veritatem revelatam in Scriptura expressam cum ipsa Scriptura per aetates transmittit, interpretatur, 

evolvit."754 

 

Het document eindigt vervolgens met een kort votum naar het conciliaire debat toe waarin 

men al het bovenvermelde samenvat in acht opeenvolgende punten755. Het gehele rapport 

wordt echter pas ter discussie voorgelegd op de algemene vergadering van het SCUF te 

Ariccia, tegen het einde van november 1961. Opnieuw loopt men de gebeurtenissen achterna. 

Zoals we verderop zullen zien had tegen die tijd de Centrale Commissie haar bespreking van 

het schema De fontibus al lang en breed afgerond. Van enige invloed van deze tekst op het 

bronnenschema is dus geen sprake. 

 Op de Ariccia-meeting worden overigens geen fundamentele wijzigingen voorgesteld. 

Men beperkt zich tot detailkritiek die later door subcommissie XIII wordt verwerkt in een 

Relatio reformata. Deze wordt nogmaals besproken op een algemene vergadering van het 

SCUF in maart 1962 – reeds een maand na de finale goedkeuring van De fontibus – en krijgt 

daarna haar definitieve vorm onder de titel 'De Traditione et Sacra Scriptura (Relatio 

reformata et emendata secundum vota membrorum Subcommissionis XIII et discussiones in 

sessionibus generalibus habitis'756. 

 

 

 

 

                                                
753 Men leest in VELATI, La proposta ecumenica, p. 305: "Volk e buona parte dei teologi tedeschi temevano una 
condanna conciliare delle teorie di J.R. Geiselmann, guardate con molto sospetto a Roma. In seguito però 
sarebbe giunta la notizia della preparazione da parte della commissione teologica di un documento specifico De 
fontibus revelationis che riflettava naturalmente le tesi della teologia romana." 
754 CSVII: F.De Smedt 334, De Traditione et Scriptura, p. 18. 
755 In FEINER, La contribution du Secrétariat, pp. 121-124 vindt men een mooi overzicht van de inhoud van dit 
votum.  
756 Cfr. FEINER, La contribution du Secrétariat, pp. 121-124. Beide herziene redacties van het rapport zijn te 
raadplegen in CSVII: F. De Smedt 335-336. 



RECEPTIEFASE 

 

214 

b. Voorbereidingen voor de plenaire zitting van 18-30 september 1961 

 

1. Observationes van de leden bij de juniconstitutie 

 

In wat volgt vertrekken wij van de constitutie van 23 juni 1961 (Bijlage 3). Deze wordt in de 

loop van de zomer verstuurd naar alle sodales van de TC met een vraag om reacties te 

formuleren vóór 1 september 1961. Echter, zoals verwacht reageren slechts die theologen die 

interesse, tijd en zin daartoe hebben, wat resulteert in een selecte collectie opmerkingen. 

Begin september worden die door Tromp geordend tot een overzichtelijk geheel, ingedeeld 

volgens de paragrafen van het respectieve schema. Hieronder bespreken we de meest 

pertinente bemerkingen bij de tekst en in een volgend punt volgen we dan de discussie op de 

plenaire vergadering. 

 De respons op het schema is door de band genomen positief. Zo begint Tromps' 

overzicht van de animadversiones met Gerard Philips' nota dat 'textus omnino placet'! Ook 

René Laurentin zal dit oordeel vellen over het schema757. Omdat de meeste opmerkingen van 

zuiver grammaticale of syntactische aard zijn, beperken we ons hierna tot de meest relevante 

bemerkingen758. Ons selectiecriterium daarbij is een vergelijking van de eindtekst van de 

subcommissie met het licht gewijzigde schema dat men in november 1961 aan de Centrale 

Commissie zal presenteren (Bijlage 4). Deze vergelijking leert dat er slechts minieme 

verschilpunten zijn tussen beide versies, wat enige vragen oproept bij de invloed die de 

plenaire TC uitoefent op de redactiegeschiedenis van haar subcommissieteksten. Het zal 

namelijk blijken dat de TC-leden op zowat elk artikel van het schema meerdere bemerkingen 

hebben terwijl daarvan nauwelijks iets wordt gevaloriseerd. Bekijken we nu eerst de 

bemerkingen. 

                                                
757 In ASV: Conc. Vat. II, 740, 129 vindt men alle ingezonden bemerkingen (van volgende leden en consultoren) 
verzameld: Bertetto, Dander, Brinktrine (tweemaal), Garcia, Philips (tweemaal), Kerrigan, Rossi, Philippe a S. 
Trinitate (tweemaal), de Lubac, Backes (tweemaal), Unger, Dubois, Dhanis, Kloppenburg, Congar, Jouassard, 
Colombo, Hürth, Schauf, Laurentin, Salaverri (tweemaal), Schmaus (tweemaal), Xiberta. 
Het overzicht van Tromp vindt men in CSVII: F.Janssen 003.02: Animadversiones membrorum et consultorum 
in constitutionem De fontibus revelationis, en een latere toevoeging in 003.03: Addenda. Daarin vinden we het 
citaat van Laurentin: "Haec Const. generaliter placet; doctrinam non tantum ut veram, sed ut vivificam, 
aliquando bene manifestat, quod multiplici fructu non carebit." 
Het eerste votum van Philips treft men ook in CSVII: F.Philips 278, waar de volledige zinsnede luidt: "Textus 
omnino placet. Quaenam minora advertuntur, quae generatim ad solam grammaticam pertinent." Philips verzond 
zijn vota samen met de brief van 3 september 1961 aan Tromp (ASV: Conc. Vat. II): "Hierbij heb ik de eer U 
enkele Nota's te laten geworden betreffende de Constituties, waarvan Gij mij de tekst hebt willen toesturen. 
Verder hoop ik U, a.s. 18 september te Rome in goede gezondheid aan te treffen en bied ik u mijn eerbiedige en 
hartelijke groeten aan."  
758 Het complete overzicht telt 15 pagina's detailkritiek die we hier dus niet zullen herhalen. 



 RECEPTIEFASE 215 

 

 De belangrijkste betreffen het eerste en het laatste hoofdstuk van het schema. Zo stelt 

Jouassard dat de titel van het eerste hoofdstuk (De duplici fonte) afhelt naar een splitsing van 

de twee bronnen. Brinktrine wijst op mogelijke verwarring als gevolg van de terminologie 

van Oude en Nieuwe 'Testament'. In de plaats van 'Testament' suggereert hij te spreken over 

'verbond'. Maar vooral in het oog springend is Henri de Lubac's kritiek op het vierde artikel 

van de tekst. Hij merkt op dat Trente duidelijker was dan het bronnenschema, door te spreken 

over 'evangelium' als één enkele gemeenschappelijke openbaringsbron. Het huidige schema 

spreekt Trente niet tegen maar hanteert het meervoud 'fontes' (wat op Vaticanum I niet 

voorkwam) zo anders dat men het onderscheid tussen Schrift en Traditie scherper maakt759. 

Carlo Colombo, wiens bemerkingen eind augustus werden verstuurd760 en Bonaventura 

Kloppenburg wijzen net als Laurentin op het feit dat ook het 'sine huiusmodi scripto' nog 

steeds een vage bepaling blijft761. Omtrent het vijfde hoofdstuk sorteren vooral de 

bemerkingen op het artikel over de katholieke exegeten effect. Congar762 vraagt bijvoorbeeld 

om de opname van een Thomascitaat dat Pius XII gebruikte in een rede voor het Angelicum 

(in januari 1958) en Schauf wil stipuleren dat de theoloog exegeet hoort te zijn en vice versa. 

Het uiteengroeien van beide disciplines betreurt hij als een negatieve ontwikkeling763. 

                                                
759 CSVII: F.Janssen 003.02: Animadversiones membrorum et consultorum in constitutionem De fontibus 
revelationis, pp. 2-3: "D. Brinktrine: lin. 1,4 (etiam 8,24), ut omnis ambiguitas excludatur (Vetus et Novum 
Testamentum saepissime pro Scriptura V. et N. (in constitutione) sumuntur, resque clarius exprimatur, melius 
loco 'Testamenti' dicitur 'Foederis'." [...] "P. de Lubac: Modus loquendi Concilii Tridentini videtur fuisse melior: 
Concilium locutum est de Evangelio 'quod promissum ante per Prophetas in Scripturis sanctis Dominus noster 
Iesus Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos Apostolos tanquam fontem omnis et 
salutaris veritatis et morum disciplinae omni creaturae praedicari jussit ...'. Sic melius apparebat unitas 
revelationis divinae. Novus modus loquendi non contradicit, evidenter, concilio Tridentino; sed accipit verbum 
'fons' in alio sensu. Ex utraque parte bene distinguuntur Scripturae et traditiones, - vel ut hic, Scriptura et 
Traditio. Nec in Vaticano I dicebatur 'duplex fons'. 
760 Zie de brief van Colombo aan Tromp, van 29 augustus 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 31: " tibi mitto 
aliquas meas observationes in Constitutiones 'de Fontibus revelationis' et 'De Ordine Morali'." 
761 CSVII: F.Janssen 003.02: Animadversiones membrorum et consultorum in constitutionem De fontibus 
revelationis, p. 3: "D. Colombo: lin. 14-15, locutio 'sine huiusmodi scripto' non videtur satis clara. – P. 
Kloppenburg: melior videtur expressio: 'sine huiusmodi scripto inspirato'." 
 Voor Laurentin's bemerking zie CSVII: F.Janssen 003.03, Addenda, p. 2: "D. Laurentin: lin. 15. 'tradita 
sine huiusmodi scripto'. Nimis negativa videtur haec formulatio; nam traditio non sine scriptis (non inspiratis) ad 
nos usque pervenit. Usurpetur potius formula positiva, qua manifestetur hanc transmissionem viva voce factam 
esse, per catechesim, symbola, liturgiam, necnon per praxim ecclesiae (quae in sacramentis magnis momenti 
est)." 
762 Brief van Congar aan Tromp, van 29 augustus 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32: " Voici mes observations 
sur les différents Textes que j'ai reçus pendant ce mois d'août. Je viendrai à Rome le 17 Septembre, pour la 
Session très importante de la Commission." 
763 CSVII: F.Janssen 003.02: Animadversiones membrorum et consultorum in constitutionem De fontibus 
revelationis, p. 15: "P. Congar: opto ut (in hac par) citetur locus Angelici ab ipso Pio XII commemoratus (Alloc 
ad. Professores et studentes Collegii Angelici, 14-I-1958): 'Auctoritatibus canonicae Scripturae utitur (sana 
doctrina) proprie et ex necessitate arguendo; auctoritatibus autem aliorum doctorum Ecclesiae, quasi 
argumentando ex propriis, sed probabiliter ...' (Sum.Th. I, q.1, a.8, ad 2)." [...] "D. Schauf: lin. 39: forsan paucis 
verbis indicari posset theologum exegetam esse debere et vice versa, quia separatio quae hodie quasi de facto 
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2. Voorbereidingen van de plenaire vergadering 

 

Aan het begin van september 1961 heeft Tromp de animadversiones verwerkt en begint men 

voorbereidingen te treffen voor de derde plenaire vergadering van de Theologische 

Commissie. Op 5 september vindt een samenkomst met Ottaviani plaats waarin de te volgen 

werkmethode vast wordt gelegd en men de orde van de te bespreken documenten opstelt. Men 

besluit de discussie te openen met het schema De fontibus764, doch een kleine week later 

verandert dit en staat de nieuwe geloofsbelijdenis vooraan op het agenda. Verder plannen 

Ottaviani en Tromp een bijeenkomst met de subcommissievoorzitters om de komende 

vergadering voor te bereiden765. Op die vergadering drukt men de hoop uit meerdere teksten 

te kunnen afronden766. Intussen ontvangen de leden en consultoren – die reeds geruime tijd 

konden beschikken over de discussieteksten en al sinds 21 juli uitgenodigd waren – brieven 

met het agenda, het verloop en een wijziging in de geplande locatie van de zittingen767. 

 

 Ook de subcommissie bereidt zich voor en op 16 september houdt zij een 

avondbijeenkomst om nogmaals een gemeenschappelijk front te kunnen vormen naar het 

plenum toe. Men overloopt daartoe de bemerkingen van de leden en de enige werkelijke 

discussie die er gehouden wordt – naast de acceptatie van het door Brinktrine voorgestelde 

                                                                                                                                                   
habetur idealis non est. Potest fortasse dici: 'ut non modo theologus exegeta et exegeta theologus mutuo se 
adiuvent'." 
764 ASV: Conc. Vat. II, 731, 20: "Puncta pro colloq. cum Emo Praeses 5 sept. 1961. De modo procedendi in 
Consessu Gen. Sept. Mane sessiones generales, vespere subcommissionum. Pro singulis constitutionibus 
providetur requiri saltem 2 dies. Ordo: De fontibus – De Ordine Morali – De Deposito Fidei – De Ecclesia – De 
Professio Fidei." 
765 ASV: Conc. Vat. II, 731, 20: "Puncta pro colloquio feria 2. die 11 sept. 1961. Incipiatur Congressus generalis 
a Professione fidei. Feria IV fiant sessiones praesidum subcommissionum. [...] Fiat ordo diurnus pro Consessu." 
766 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 3: "3. 
Initium sumetur a Professione Fidei (probabiliter per unam sessionem); deinde agetur de Fontibus Revelationis 
(probabiliter per duas sessiones);" [...] "Omnibus viribus contendendum est, ut perveniatur ad redactionem 
definitivam Professionis Fidei et trium Constitutionum, videlicet de Fontibus, de Ordine Morali, de Deposito. 
Omnia hac in re dependent a Subcommissionibus, quae, si fieri potest, proponent concorditer emendationes 
faciendas ad mentem observationum acceptarum." 
767 CSVII: F.Philips 040, Brief van Tromp aan de leden en consultoren van 12 september 1961: "Attentos facio 
omnes, qui assisterunt Consessui plenario Commissionis Theologicae, sessiones plenarias mane habendas inde a 
feria II, die 18 Septembris, hora 9.30, non locum habere in Palatio Vaticano, sed in Palatio cancelleriae 
apostolicae (piazza della Cancelleria, 1, primo piano). Post meridiem autem convenient statuto ordine 
Subcommissiones in Palatio S. Officii, hora 16. Primo die i.e. 18 Septembris, convocantur membra cum 
Subcommissionis de Fontibus Revelationis, tum Subcommissionis de Ordine Morali Individuali." 



 RECEPTIEFASE 217 

 

begrip 'Foedere' in het eerste hoofdstuk – gaat over artikel 4768: de beschrijving van de 

Traditie. Aangezien de formule 'sine huiusmodi scripto' meervoudige kritiek te verduren 

kreeg besluit men de passage te laten herschrijven door Tromp769. Tromp, die geen risico's wil 

nemen, schrijft aan de vooravond van de derde plenaire zitting zijn emendatio de Traditione, 

maar laat het nalezen door drie confraters: Dhanis, Hürth én de Lubac. Het resultaat is dit: 

 

"Traditio vere divina ea continet, quae Apostoli sive ab ore Christi sive suggerente Spiritu Sancto 

receperunt, atque Ecclesiae quasi per manus tradiderunt, ut in eadem per praedicationem 

ecclesiasticam continuo in posterum transmitterentur. Quare divina Traditio ratione sui non in libris, 

sed in vivo Ecclesiae praeconio, Ecclesiae praxi et fidelium fide invenitur, quae, quidem, quod ad 

praeterita attinet, plerumque ex variis documentis scriptis, non tamen inspiratis, innotescunt."770 

 

Deze tekst werkt in feite het stramien van het eerste hoofdstuk gedetailleerder uit door de 

Traditie te herdefiniëren als een overleveringsproces dat ook na de fixatie van de Schriften 

verderloopt en dat aangetroffen wordt in de kerkelijke prediking, het kerkelijke gebed en de 

praxis van de Kerk. Hierin ligt logischerwijs ook het bestaan van geschreven elementen uit de 

Traditie besloten (ex variis documentis scriptis), zij het dan met de bemerking dat deze niet 

geïnspireerd zijn. Belangrijk is ook: de band tussen Kerk en Traditie is onlosmakelijk, en ipso 

facto de band tussen Kerk en Schrift. Daarmee is recht gedaan aan Van den Eynde's 

huiusmodi, ook als is hijzelf er niet om aan de discussie deel te nemen. 

 Dit brengt ons bij een ander punt: Opvallend in deze vergadering is de verandering in 

samenstelling van de commissie – door Tromp later voorgesteld als een revisiecommissie als 

ware het plots een nieuw orgaan ... Naast de vaste drie consultoren zijn plots leden als 

Scherer, Hermaniuk en Schröffer present. Logisch, aangezien de meesten van hen nu te Rome 

zijn voor de plenaire vergadering. Tegelijk valt op dat twee leden die de theologische basis 

                                                
768 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 5: 
"Discussae sunt observationes ad caput primum et consequenter introductae plures ameliorationes. Placuit ad 
evitandas confusiones non loqui de Revelatione V. et N. Testamenti, sed V. et N. Foederis. Facta est longa 
disputatione de Traditione, de qua secundum plures observationes non erat sufficienter dictum: expedire, ut non 
tantum fieret mera repetitio verborum Tridentini, sed eorundem dilucidatio. Convenire quoque ut melius 
appareret relatio inter Traditionem et Ecclesiam. Dolebatur absentia P. Van den Eynde, redactoris huius capitis." 
769 Zie het verslag van Tromp in ASV: Conc. Vat. II, 743, 159: ""S/C De Fontibus (Sabb. 16 sept. 1961: h. 
16.30-19.30). Discussio observationum ad Schema (Rev. P.S. Tromp). Adsunt: Scherer, Hermaniuk, Schroeffer, 
Garofalo, Kerrigan, Vogt, Castellino, Secretarius. Absens: Van den Eynde, ob mortem matris."; en ook 
D.Tromp, 16 september 1961: "Vespere Subcomm. de Fontibus (de traditione). Aberat Mgr. Cerfaux ob 
aegritudinem; P. v.d. Eynde ob mortem Matris. Aderant tres episcopi: Hermaniuk, Schröffer, Scherer. 
770 Zie D.Tromp, 17 september 1961: "Redigo novum textum de Traditione qui probatur a PP. de Lubac, Hürth, 
Dhanis et Mons. Schauf, qui vespere me visitat. 
Het origineel van de tekst treft men in ASV: Conc. Vat. II, 743, 165, en een gedrukte versie d.d. 18 september 
werd verspreid op de algemene zitting. Zie bvb. CSVII: F.Philips 0281. 
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voor het schema gestalte gaven het laten afweten in de komende periode. Cerfaux laat in 

meerdere brieven aan Rome weten zich te moeten laten hospitaliseren en vervolgens de 

nodige rust te nemen771. Eén en ander leidt ertoe dat hij ook gemist wordt op het te Rome 

gehouden septembercolloquium over de paulinische literatuur, waar nogal wat Belgen present 

geven772. Kort daarop stelt Damien Van den Eynde de commissiesecretaris op de hoogte van 

het overlijden van zijn moeder. Wegens omstandigheden zal ook de franciscaner theoloog niet 

kunnen deelnemen aan de plenaire zitting773. 

 

 

 

 
                                                
771 Zie in CLG: F.Cerfaux, de brief van Cerfaux aan Michel Leclercq, van 6 september 1961: "Mon Révérend 
Père et cher ami, Je suis rentré de Rome très fatigué, et j'ai dû me résigner à entrer en clinique. J'en ai eu pour 
huit fois d'examens. Rien de grave, heureusement, mais je suis condamné à me reposer encore tout ce mois-ci. 
J'écris par le même courrier au P. Tromp." en op dezelfde datum aan Tromp (ASV: Conc. Vat. II, 732, 31): 
"Mon Révérendissime Père, Je me vois obligé de vous demander dispense d'assister à la session de septembre de 
la commission théologique. Une indisposition subite m'a forcé d'entrer en clinique. J'y suis resté huit jours. Il n'y 
a rien de grave, mais je suis condamné à me reposer encore durant tout ce mois. J'ai l'impression de pouvoir 
reprendre ensuite mon travail ordinaire. Vous m'excuserez donc avec votre bienveillance habituelle. Je me 
permettrai de vous envoyer dans quelques jours de brèves remarques concernant les schemata que vous avez 
bien voulu me communiquer. Je vous suis uni de prière durant ces semaines et je demande au Saint-Esprit de 
bénir nos travaux." Tromp was overigens al op de hoogte nog voor deze brieven arriveerden, zie D.Tromp van 6 
september: "Deinde venit P. Dhanis, plura communicat: Impeditus est Mgr. Cerfaux, qui curatus fuit in 
nosocomio." 
 Tromp reageert op 9 september (CLG: F.Cerfaux, Brief van Tromp aan Cerfaux): "Iam mihi dixerat 
R.P. Dhanis te non nimis bene valere, ideoque non interesse posse consessui plenario huius mensis. Valde doleo, 
et una mecum Emus Praeses de tua absentia coacta: adsis spiritualiter et nos adiuves tuis precibus, sicut 
promisisti. Et nos orabimus ut mox salute recuperata Romam adire possis. Praeparatio consessus plenarii non fit 
sine labore et sudore. Confluunt observationes quae generatim sunt benevolae et criticam continent positivam." 
772 Voor de akten van dit colloquium, waarop meerdere Belgische exegeten, zoals Coppens, Gribomont, Dupont, 
Levie ... een referaat hielden, zie PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO, Studiorum paulinorum congressus 
internationalis catholicus 1961, simul secundus congressus internationalis catholicus de re biblica. Completo 
undevicesimo saeculo post s. Pauli in Urbem adventum (Analecta biblica, 17-18), Rome, 1963 
 Kort voor dit colloquium verzoekt Xavier Léon-Dufour (professor aan het Biblicum) Cerfaux overigens 
om samen te werken aan een project over de historiciteit van de evangeliën, met het oog op het komende concilie 
en vermoedelijk als voorbode van de tekst die de Bijbelcommissie in 1964 zal uitvaardigen onder de titel Sancta 
Mater Ecclesia. Zie CLG: F.Cerfaux, Brief van Léon-Dufour aan Cerfaux, van 14 september 1961: "Devant 
participer au prochain congrès paulinien à Rome, je serais heureux que vous puissiez m'accorder un entretien. La 
chose semble importante: il s'agit d'un travail éventuel sur l'historicité des évangiles qui pourrait aider les 
professeurs et les 'autorités' ... à voir plus clair dans le sujet." 
773 Zie in ASV: Conc. Vat. II, 732, 32, de brief van Van den Eynde aan Tromp, van 13 september 1961: "Zeer 
eerwaarde hooggeleerde Pater Secretaris, Mijn moeder is op 31 augustus laatstleden overleden in de gezegende 
ouderdom van 85 jaar. Op 4 september werd zij begraven. Daar de drie kinderen kloosterling-priester zijn, – de 
jongste en ik Minderbroeders, de tweede Dominikaan, – stellen de erfenis- en successiekwesties een ingewikkeld 
probleem. Sinds het overlijden van mijn vader zaliger op het eind van 1939 heb ik steeds voor de financien van 
moeder gezorgd, zodat mijn aanwezigheid te Lier absoluut noodzakelijk is. Pater Generaal heeft mij toegestaan 
mijn vakantie tot na 15 september te verlengen. Ik weet nog niet precies wanneer ik hier klaar kom, maar het zal 
in ieder geval niet vóór 23 september zijn. Mag ik u eerbiedig verzoeken mij te willen verontschuldigen bij zijne 
Eminentie. Ik zal al doen wat ik kan om zo spoedig mogelijk naar Rome weer te keren en ten minste een deel 
van de vergaderingen van de Commissie bij te wonen. Met de verzekering van mijn hoogachting, bid ik u de 
dierbare overledene in uw gebeden en H. Misoffer te gedenken." 
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c. De plenaire vergadering van 18-30 september: Revisie van de junitekst 

 

Op 18 september opent de derde algemene vergadering met het traditionele Adsumus en met 

een gebed naar aanleiding van het overlijden van Albert Stohr, gewezen commissielid. Daarna 

volgt uitleg over de te volgen procedure en het agenda en start de bespreking van de 

geloofsbelijdenis ... Voor ons relaas is vooral de namidagzitting van de subcommissie De 

fontibus van tel. Dààr keurt men zonder al te veel moeilijkheden Tromps tekst over de 

Traditie goed en bediscussieert men de opmerkingen bij het tweede hoofdstuk. In artikel 7 

verdwijnt ingevolge de discussie de passage die stelt dat de Schrift in al haar delen aan de 

Kerk werd overgedragen door de Apostelen. Door het schrappen van het 'cum integris suis 

libris ac partibus' krijgt men meer zin voor historische nuance, aangezien men de interpretatie 

vermijdt als ging elk onderdeel van de Schrift letterlijk terug op de apostelen. Ook in artikel 

11 verdwijnt de slotzin over de interpretatie van de teksten in overeenstemming met de 

intentie van de menselijke auteurs. Deze passage wordt als problematisch ervaren omdat zij 

een volkomen identiteit doet uitschijnen tussen de menselijke en de goddelijke auteur, op 

grond waarvan men dan in het volgend artikel de inerrantie kan uitleggen. Als consequentie 

rijst de vraag of men deze insteek (de interpretatie van een tekst naar de intentie van de 

menselijke auteur) wel als grond kan nemen om over de inerrantie te spreken. Daarom besluit 

men de frase 'et eo quidem sensu ab hagiographo enuntiata sunt' te schrappen. Tenslotte vangt 

men ook aan met de studie van het hoofdstuk over het Oude Testament, zonder echter 

werkelijke wijzigingen op te nemen774. 

 

19 september 1961. De ochtendvergadering voert hetzelfde debat opnieuw, aangezien 

Garofalo de beslissingen van zijn subcommissie nu aan de voltallige geleding voorlegt. 

Tromp's emendatio de Traditione wekt hevige discussie op waarbij vooral Piolanti en Congar 

zich ertegen afzetten. De nieuwe passage wordt ervaren als een identificatie van Traditie en 

magisterium775. Doch het debat blijft onbeslist en de kwestie wordt terugverwezen naar de 

                                                
774 Het verslag van L. Laberge meldt over de discussie van de eerste drie hoofdstukken kortweg: " placuit mutatis 
quibusdam accidentalibus. Dein actum est de cap. 2 et 3" (Zie ASV: Conc. Vat. II, 743, 165). 
775 Zie het verslag van Laberge in ASV: Conc. Vat. II, 800: " Incipit magna disputatio de Traditione: Secr. et 
Salaverri defendunt textum. Sese opponent Piolanti et Congar. Iniura dicitur quod idem est traditione et 
magisterium, est traditio in viva praedicatione et in vita fidelium. 
Disputatio num inerrantia explicanda etiam ex intentione auctoris. 
Loquuntur: Vogt (addendum: intentio) 
Deinde: Tromp, Dhanis, Salaverri, Garofalo, Lattanzi, Congar, Card. 
Card. sese opponit quia illud “diiudicandum ex intentione” favet falsae exegesi. 
… Igitur non additur “ex intentione”. 
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subcommissie zelf. Wat het hoofdstuk over inspiratie en onfeilbaarheid betreft, ook hier 

herhaalt de discussie zich: Zowel in artikel 7 als in artikel 11 verdwijnen de reeds aangestipte 

passages uit de tekst776. De plenaire commissie bevestigt tot hiertoe wat de subcommissie 

voorstelde. 

 In de namiddag van 19 september komt die nogmaals bijeen om de hoofdstukken vier 

en vijf nader te bekijken, en om aanpassingen voor te bereiden zoals voorheen. Ofschoon men 

wijzigingen voorstelt in artikel 22 over de bron van de Christuswoorden in de evangeliën en 

men beslist aan artikel 25 een passage toe te voegen over de herziening van de Vulgaat wordt 

dit de facto nooit uitgevoerd777. Wél interessant is de heropening van het debat over de 

verhouding tussen magisterium en Traditie. Ditmaal weet Garofalo de partijen te verzoenen 

met een voorstel waarin hij onderscheidt tussen de kerkelijke prediking en de Kerk zelf:  

 

"ad solvendam difficultatem, vid. fieri confusionem inter magisterium et Traditionem, scriberetur 

traditionem inveniri in praedicatione in Ecclesia et non in praedicatione Ecclesiae"778.  

 

                                                                                                                                                   
 Zie D.Congar, 19 september 1961: "Une discussion très vive s'engage à la suite d’une intervention du P. Tromp 
faisant état d’un texte de Pie XII, dans un discours à la Grégorienne, qui dit que 'Ecclesia ipsa sibi est fons'; le P. 
Tromp voudrait identifier Tradition et Magistère, ou plutôt Tradition et prédication du Magistère. Heureusement 
un membre, dont j'apprends ensuite que c'est Mgr Piolanti, le contredit vigoureusement (en latin d'Italien)." 
[...]"Je dis que, pour un texte de Pie XI [sic. Doch de context doet vermoeden dat er Pie XII hoorde te staan], il y 
en a 30 ou 40 du Ier Concile du Vatican et des Papes depuis Pie IX qui distinguent entre la tradition comme dépôt 
ou norme objective, et le magistère, qui est un ministère assisté de conservation et d'explication. Du reste, notre 
texte lui-même parle de Fontibus de cette façon. Le Cardinal dit que la question sera reprise par la sous-
commission." 
776 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 9: "Sessio 
plenaria II matutina: horis 9.30-11.50. [...] Ad par. Quartum offertur nova redactio de Traditione, circa quam 
oritur disputatio, inchoata a Patre Ciappi, continuata a Secretario, D. Piolanti et P. Balić. Duo ultimi existimant 
in novo textu confundi magisterium et traditionem. Respondet Secretarius traditionem esse in praedicatione 
magisterii, fide fidelium et praxi Ecclesiae, ut habetur in novo textu. [...] Non fit conclusio, sed res remittitur ad 
Subcommissionem." Ook D.Schauf, 21 september 1961, geeft verslag van het debat: "Am zweiten Tag begann 
die Aussprache über 'Schrift und Tradition', die am folgenden Tag beendet wurde. Piolanti opponierte gegen den 
Entwurf Tromps, weil er meinte, dort sei die Kirche als fons constitutivus der Tradition gelehrt. Tromp, der 
ziemlich müde war, erfasste die Sache nicht schnell genug, und so redete man aneinander vorbei. Schließlich 
brachte das eine Wort 'in' ohne dass weiter diskutiert wurde, die Lösung." 
 En over hoofdstuk II: "Post eam refert D. Garofalo de capite secundo et emendationibus factis a 
Subcommissione. Ad par. 7 deciditur omittere verba lin. 7: 'cum integris suis libris et partibus'. Ad par. 11 magna 
discussio exoritur circa verba: 'eo sensu quo ab hagiographo sunt enuntiata'. Disputatio oritur num inerrantia S. 
Scripturae explicanda etiam sit intelligendo verba inspirata 'ex intentione auctoris sacri'. Intercedunt disputationi 
P. Vogt, P. Castellino, D. Garofalo, Secretarius, P. Dhanis, P. Kerrigan, P. Salaverri. In fine decisum est sat 
negative, ut omitterentur verba ultima." 
777 Het verslag van L. Laberge in  ASV: Conc. Vat. II, 800, leest: "Adsunt: iidem ac heri. Revisa sunt cap. 4 et 5. 
Factae sunt quaedam mutationes minoris momenti in cap. 4. In par. 22 lin. 30 de verbis a Christo probatis placuit 
legere quod prolata fuerunt: "saltem quod vim et substantiam". Quod ad cap. 5, decisum fuit post par. 25 addere 
votum de Vulgata corrigenda secundum textum originalem." 
778 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 10. 
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Tenslotte, op de ochtend van 20 september, voert de TC haar allerlaatste debat over het 

schema De fontibus. In de voormiddag vindt de plenaire zitting plaats waarin men snel de 

hoofdstukken 3 tot en met 5 overloopt, waarbij men discussieert over de 

veroordelingsformules in paragrafen 21 en 22. De vraag luidt of men moet 'veroordelen' dan 

wel 'afwijzen'. Men raakt er niet uit aangezien men bij stemming op een ex aequo uitloopt. 

Het is tenslotte Ottaviani zelf die besluit het 'damnandos decernit' te vervangen door een 

eenduidig: 'damnat'779. 

 Na de pauze komen nog drie onderwerpen ter sprake. Ten eerste stelt men voor aan het 

artikel over de Vulgaat een noot toe te voegen met de vraag om een herziening die de 

brontekst poogt te herstellen. Daarna is er bij artikel 28 uitgebreide discussie over de 

verhouding tussen de exegeten en de theologen. Het debat betreft de mate waarin exegeten 

theoloog dienen te zijn en vice versa. Ook ditmaal bereikt men geen consensus en Ottaviani 

vraagt de aanwezigen daarom hun vota op te stellen780. De beslissing over deze tekst zal 

echter niet langer in een commissievergadering maar in interne cenakels gebeuren, op grond 

van de ingeleverde voorstellen. De passage in de slottekst klinkt: 

 

"Quam maxime ergo exegetae catholici curent theologicam sacrorum textuum doctrinam, ut ipsi et alii 

scientiae theologicae cultores mutuo se adiuvent, ..."781 

 

Komen we tot ons laatste punt dan: nogmaals pikt men de draad van het debat over de 

verhouding magisterium-Traditie op, ditmaal op grond van Garofalo's compromisvoorstel. Na 

een wijziging in de formulering – doch niet qua betekenis – hanteert men niet meer de term 

'praedicatio', maar liever 'praeconium'. Het cruciale 'in' blijft overeind. Wanneer we 

terugkoppelen aan Tromps emendatio onderstreept men nu sterker de band tussen het begrip 

Traditie en de apostolische successie. Hiermee sluit men opnieuw aan bij Cerfaux' historisch-
                                                
779 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 10: 
"Sessio plenaria III matutina: horis 9.30-12.25. Relatore D. Garofalo actum est de tribus ultimis capitibus 
Constitutionis Revelationis. [..] ad par. 21, ubi disseritur de historicitate Evangeliorum, discussum est, num 
errores essent damnandi vel reprobandi. Cum sententiae essent divisae (10 contra 10 cum 5 abstinentibus), loco 
damnandos decernit scriptum fuit damnat, auctore E.mo." [...] "in pausa fuit 'buffet' cum cerevisia, cocacola, 
limonata et aliis huiusmodi." 
780 D.Congar, 21 september 1961: "Assez grosse discussion sur exégètes et théologiens. Le Cardinal demande 
aux consulteurs de rédiger un texte sur ce point." Het handgeschreven origineel van Philips' votum vindt men in 
F.Philips 282: "Ad. n. 28 [De exegetis catholicis] '... ut non modo theologus et exegeta, qui labori speciali et 
tamen communi incumbunt, mutuo se adiuvent ...' Placet igitur quod dicatur exegetam theologice excultum, et 
theologum in exegesi sufficienter instructum esse debere. Romae, 24 sept. 1961." De tekst die hij inlevert (ASV: 
Conc. Vat. II, 740,129) luidt echter: "“… ut non modo theologus et exegeta, qui labori speciali et tamen 
communi incumbunt, mutuo se adiuvent. Oportet enim exegetam theologice excultum, et theologum in re 
exegetica sufficienter esse instructum. Ambo autem etiam sacerdotibus adiumento sint …” 
781 CLG: F.Cerfaux s.n., Constitutio de Fontibus Revelationis proposita a Commissione Theologica, p. 18. 
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theologisch schema, en het is ook vanuit die achtergrond dat we de toevoeging van 'praeter 

Scripturam' begrijpen, waar men het over de Traditie heeft. Umberto Betti stipt onzes inziens 

terecht aan dat deze toevoeging het onderscheid tussen Schrift en Traditie aanscherpt en 

tegelijk blijft redeneren vanuit het heilshistorisch kader van Cerfaux en Van den Eynde782. Na 

al deze wijzigingen ziet artikel 4 van het schema er zo uit: 

 

"Traditio autem vere divina, a Spiritu Sancto continua successione in Ecclesia conservata, in rebus 

fidei et morum ea continet omnia, quae Apostoli, sive ab ore Christi sive suggerente Spiritu Sancto, 

acceperunt atque Ecclesiae praeter Sacram Scripturam quasi per manus tradiderunt, ut in eadem per 

praedicationem ecclesiasticam transmitterentur. Quare quae divina Traditio ratione sui continet, non 

ex libris sed ex vivo in Ecclesia praeconio, fidelium fide et Ecclesiae praxi hauriuntur. Quod autem ad 

praeterita attinet, plerumque ex variis documentis scriptis, non tamen inspiratis, innotescunt"783. 
 

Tromp noteert in zijn dagboek die avond: "ad bonam finem conducitur tota Const. De fontibus, 

etiam caput de Traditione"784. De Theologische Commissie heeft daarmee haar allereerste 

schema afgewerkt. Wanneer we de som maken van deze vergaderingenreeks blijft de 

conclusie: Het schema De fontibus revelationis gaat stilistisch én theologisch terug op een 

selecte groep leden en consultoren van de gelijknamige subcommissie. Meer zelfs, deze groep 

slaagt erin haar werk te volbrengen met een minimum aan externe inmenging, getrouw aan de 

aan de Theologische Commissie opgelegde geheimhouding. De invloed van de plenaire TC 

was net als op de voorgaande vergadering eerder beperkt. De aanpassingen van de tekst vanuit 

die hoek blijven gelimiteerd tot enkele weglatingen en een reeks grammaticale aanpassingen. 

De enige wijziging die theologisch significant is, is de toevoeging van een tekst over de 

Traditie en die oplossing komt nota bene vanuit de subcommissie zelf eerder dan vanuit de 

TC.  Op grond van wat hierboven beschreven werd besluiten we dat de bijdrage van de 

commissie aan het schema uiterst gelimiteerd is. Het werk van de subcommissie blijft 

overeind, en het is maar zeer de vraag of dit ook zo zal zijn wanneer de nieuwe tekstversie zal 

worden gerecipieerd door de Centrale Commissie. Hetzelfde geldt voor inmenging vanuit het 

SCUF. Zoals we voldoende aangaven, is het impact van de activiteiten die het secretariaat 

ontplooit te verwaarlozen, vermoedelijk tot frustratie van kardinaal Bea. Tenslotte heeft ook 
                                                
782 Cfr. BETTI, La dottrina del Concilio Vaticano II, pp. 28-29: "La descrizione della Tradizione è più ricca di 
contenuto e anche più precisa nei termini. È tuttavia ricalcata la separazione tra Scrittura e Tradizione, 
specialmente con le parole 'praeter Sacram Scripturam' ... e 'ratione sui continet ...'. La relazione poi della 
Tradizione col magistero, e insieme la distinzione da esso, è indiciata con l'affermazione che il contenuto della 
Tradizione è conosciuto 'ex vivo in Ecclesia (non Ecclesiae) praeconio'." 
783 CLG: F.Cerfaux s.n., Constitutio de Fontibus Revelationis proposita a Commissione Theologica, p. 6. 
784 D.Tromp, 20 september 1961. 
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het Lateranum – in contrast tot zowel het Biblicum als de Pauselijke Bijbelcommissie – geen 

pionnen binnen de subcommissie die erin slagen enig effect te scoren. 

 Terug naar de geschiedenis: Het kalender van de plenaire zitting had immers voorzien 

in een laatste zitting voor de subcommissie op de avond van 20 september, aangezien men 

van oordeel is dat de afsluitende redactie van de tekst geen problemen zal opleveren785. De 

vergaderingen zelf, over de andere voorbereidende teksten van de TC, lopen verder tot 30 

september, en pas op 3 en 4 oktober rondt Tromp de redactie van De fontibus af en zendt hij 

het schema door aan de Centrale Commissie waar het tien dagen later gedrukt is (voor deze 

versie zie Bijlage 4)786. 

 

 

2. RECEPTIE BINNEN DE CENTRALE VOORBEREIDENDE COMMISSIE 

 

a. De Centrale Commissie: Werking en samenstelling 

 

Verliep de bespreking van het schema De fontibus door de plenaire Theologische Commissie 

nog vlot dan is binnen de Centrale Commissie het tegengestelde het geval. Deze commissie 

heeft in het geheel van de voorbereidingsperiode een spilfunctie want ze vormt de barrière die 

gelijk welke tekst van de commissies of secretariaten hoort te nemen alvorens aan het concilie 

gepresenteerd te kunnen worden. De commissie bestaat uit een reeks kardinalen, en heeft als 

(protocollair) voorzitter Johannes XXIII787. 

 Vooreerst willen we kort de werkwijze uitleggen van deze commissie: Zodra een 

voorbereidende commissie een schema afrondt gaat de tekst naar het algemeen 

conciliesecretariaat van kardinaal Felici, waar de druk verzorgd wordt en van waaruit het 

                                                
785 CSVII: F.Philips 074, Relatio secretarii de Consessu plenario tertio com. Theologicae a.D. 1961, p. 10: 
"Subcommissio de Fontibus non iterum convenit, quippe quia definitiva redactio nullam crearet difficultatem.", 
Zie ook D.Tromp, 20 september 1961: "Post labores peractas S.C. de Fontibus non convenit, quia definitiva 
redactio nullam offert difficultatem." 
786 D.Tromp, 3-4 oktober 1961: "Redigo ultimam redactionem Const. de Fontibus, ut tradatur Commissioni 
Centrali." [...] "Constitutio de Fontibus purgata est ab ultimis mendis et mittitur ad Centralem hora 11.20" [...] 
"Die 14 Octobris: Sabbato. Commissio Centralis nobis mittit 70 exemplaria formulae novae professionis fidei, 
itemque Constitutionis de Fontibus." Deze tekstversie vindt men in CLG: F.Cerfaux s.n., Quaestiones 
theologicae. Constitutio de Fontibus Revelationis proposita a Commissione Theologica, TPV 1961. 
787 Gegeven het feit dat de debatten in de Centrale Commissie in de bestaande historiografie reeds uitgebreid zijn 
besproken, steunt dit deel van ons onderzoek in hoge mate op de bestaande literatuur terzake. Vooral interessant 
in deze is een monografie waarin de commissiewerkzaamheden uitgebreid worden bestudeerd: A. INDELICATO, 
Difendere la dottrina o annunciare l'evangelo. Il dibattito nella Commissione centrale preparatoria del Vaticano 
II (TRSR. Nuova Serie, 8), Genua, 1992; ook KOMONCHAK, The Struggle for the Council ..., pp. 301 vv. is 
boeiend vanuit een algemeen perspectief, en tenslotte voor wat de discussie over het schema De fontibus aangaat 
het overzicht van R. BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, pp. 80-86. 



RECEPTIEFASE 

 

224 

gedrukte fascikel wordt verspreid onder de leden van de Centrale Commissie788. Dit stelt hen 

in staat de discussie voor te bereiden. Gedurende de zitting van de Centrale commissie stelt de 

voorzitter van de voor de tekst verantwoordelijke Commissie het schema voor, waarna 

mondelinge discussie volgt onder de commissieleden. Op het einde van de discussie vindt er 

een stemronde plaats waarbij men placet, non placet of placet iuxta modum kan stemmen.  

 Indien een tweederde meerderheid van positieve stemmen (zolang minder dan een 

kwart van de leden placet iuxta modum stemt worden ook deze stemmen als positief 

aanvaardt) bereikt wordt is een tekst concilievaardig. Zoniet voorziet het reglement in een 

verzending van die tekst naar een revisiesubcommissie. Na correctie zou de tekst dan opnieuw 

ter discussie worden voorgelegd aan de Centrale Commissie. Zou, want dit laatste onderdeel 

van de procedure werd de facto niet toegepast. Met alle gevolgen vandien. Vaak wisten de 

CC-leden  niet tot op welke hoogte hun bemerkingen werden opgenomen door de 

revisiecommissie, en de Centrale Commissie verwordt daarmee – zoals J. Komonchak terecht 

opmerkt – tot een louter discussieorgaan. 

 

 

b. Het debat over het schema De fontibus revelationis: Aanzet tot de wende 

 

1.De presentatie 

 

 De Centrale Commissie begint haar werk pas in de late lente van 1961, met een serie 

besprekingen van procedures, methodes en van de vraag wie deel zal mogen nemen aan het 

Concilie, etc. Aangezien dit alles niet cruciaal is voor een begrip van de redactie van het 

schema De fontibus begint ons relaas met de tweede zittingsperiode van deze commissie, in 

november 1961. Pas op  dat moment komt men toe aan de studie en discussie van de eerste 

teksten789. Meteen in deze sessie komt ook het inmiddels aangepaste schema De fontibus 

(Bijlage 4) op tafel, waarna het een minstens opmerkelijke route vervolgt. Beginnen we bij 

het begin: Op 9 november 1961 komt de Commissie samen rond de openbaringstekst, die 

wordt ingeleid door TC-president Ottaviani, en voorgelezen ook door secretaris Tromp790. 

                                                
788 CSVII: F.Suenens 016: Constitutio de Fontibus Revelationis, 1961. 
789 De verslagen van beide zittingen treft men in AD II, 2/1. 
790 AD II, 2/1: "tamquam parvam conscriptionem collegi, quam si permittitis, faciam legere pro tutamine 
meorum oculorum debilium et etiam pro vestro tempore, quia secus maius tempus teretur, a Rev.mo Tromp, qui 
adfuit semper omnibus adunationibus et conventibus singularum subcommissionum." 
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 Ottaviani's uitermate korte inleiding begint vermeldt eerst enkele drukfouten, waarmee 

hij de leden vraagt rekening te houden. Daarop volgt enige uitleg, doch niet zoals te 

verwachten valt over de inhoud van de tekst, maar over de samenstelling van de 

subcommissie. De kardinaal wijst op haar gevarieerde compositie, op het feit dat haar leden 

meerdere universiteiten vertegenwoordigen, zowel Romeins als niet-Romeins. De 

theologische evaluatie laat hij daarna voorlezen door Tromp791. Deze – opgesteld in 

samenwerking met Garofalo – begint met een passus over de commissiesamenstelling, 

ditmaal meer gedetailleerd792. Hij geeft de volledige namenlijst – zonder enig onderscheid te 

maken tussen leden en consultoren – van wie bij de redactie van de tekst betrokken was en 

wijst erop dat in de laatste zittingen ook Schmaus en Hermaniuk – uitdrukkelijk vernoemd als 

doctor lovaniensis – aanwezig waren793. Vervolgens overloopt men het gehele schema, en 

merkt al bij het eerste hoofdstuk op dat er bewust aandacht werd besteed aan het historische 

proces dat de openbaring omhelst, teneinde tegemoet te komen aan de moderne theologie. 

Ook herneemt men wat tevoren stond in de door Van den Eynde aangebrachte noot, dat het 

begrip Traditie op drie punten anders gehanteerd wordt dan in de concilies van Trente en 

Vaticanum I794. Bij het inspiratiehoofdstuk beklemtonen Garofalo en Ottaviani de 

inspanningen van de subcommissie om de recente doctrine van de Kerk mee op te nemen. Zo 

                                                
791 AD II, 2/1: "nostra subcommissio est composita ex doctissimis viris, qui ex variis Universitatibus, tum 
romanis tum exteris, composita erat. Praeses huius subcommissionis est Rev.mus Garofalo, qui est Rector 
Magnificus  Athenaei 'de Propaganda Fide' et membrum pontificiae Commissionis Biblicae. Inter membra 
numerantur v.gr. P. Vogt, qui est Praeses Instituti Biblici, P. Van den Eynde, competens de traditione, qui est 
Praeses Athenaei Antoniani. Sunt autem etiam Membra extera de Universitate Lovaniensi, ex Instituto Parisiensi 
et aliis Universitatibus etiam Americae." 
792 D.Tromp, 9 november 1961: "Hora 11.30 incipit discussio de Schemate de Fontibus Revelationis. Cardlis 
Relator facit brevem introductionem et dein rogat Secretarium Comm. Theologicae, ut praelegat sermonem 
quem Emus praeparaverat (iuvante Mons. Garofalo). Post lectum sermonem Cardlis Relator addit quaedam 
verba et Emus Praeses, Cardli Tisserant, circa horam 11.50, decernens ut crastina die fiat discussio, claudit 
sessionem." 
793 AD II, 2/1, pp. 534-535: "Subcommissioni 'de Fontibus Revelationis' concreditum est munus apparandi 
textum illius Constitutionis dogmaticae, in qua de S. Scriptura et de Traditione agendum erat. Munere Praesidis 
in subcommissione 'de Fontibus Revelationis' functus est Rev.mus Dominus Salvator Garofalo, Pontificiae 
Universitatis 'de Propaganda Fide' rector magnificus. Assidue adlaboraverunt in materia colligenda et disputanda 
Membra et Consultores ad hoc delecti et, inter illos, praesertim qui Romae actu vel habitu degebant, nempe: RR. 
DD. Lucianus Cerfaux, Damianus Van den Eynde, Alexander Kerrigan, Laurentius di Fonzo, Ernestus Vogt, 
Georgius Castellino, qui omnes eminebant in subiecta materia." [...] "addendum est in ultimis sessionibus non 
solummodo adfuisse in subcommissione nominatos sed etiam alios in S. Scriptura expertos: v.gr. professor 
Schmaus, Monacensis, Exc.mus Hermaniuk, doctor theologiae Lovaniensis et alii." 
794 AD II, 2/1, p. 535: "3° de eius in aevum transmissione. In hac parte respicitur praesertim ad historicum 
processum Revelationis ut melius doctrina catholica aptetur mentalitati, quae dicitur, 'modernae'. In sequentibus 
numeris 4°-5°-6°, ubi potius de Traditione agitur, notandum quod proposita Traditionis descriptio a descriptione 
Concilii Tridentini et Vaticani I in tribus differt: 1° – adhibet vocem 'Traditio' non iam in numero plurali sed 
singulari; 2° – pro locutione 'sine scripto' habetur 'libris inspiratis'; 3° – addit traditionem per praedicationem 
ecclesiasticam usque ad nos pervenire."  
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wijst hij erop dat artikel 13 over de literaire genrekritiek gaat, ook al wordt die terminologie 

vermeden omwille van haar al te tijdsgebonden karakter795.  

 Bij hoofdstuk drie worden enkele door Ottaviani aangestipte typografische fouten 

opgesomd en voor hoofdstuk vier haalt de tekst Ottaviani's stokpaardje boven. Men benadrukt 

het belang van de historische referentialiteit van de daden en woorden van Christus en het 

gevaar dat twijfel daaraan oplevert voor de Kerk. Tenslotte wijst hij (bij het laatste hoofdstuk) 

op de openstaande discussie omtrent de Vulgaatherziening. De hamvraag is of de eis tot 

herziening moet worden opgenomen in een conciliaire tekst796. Aangezien de TC er niet 

uitraakte legt men de vraag nu voor aan de Centrale Commissie.  

 Na dit alles eindigt de presentatie met een dubbele bemerking omtrent de intentie van 

de subcommissie voor het schema. Ten eerste poogde men de kerkelijke doctrine naar voren 

te schuiven met het oog op de hedendaagse noden. Een tweede punt betreft het taalgebruik 

van het schema. Men wijst erop dat de subcommissie zich moeite heeft getroost een taal te 

gebruiken die scholastiek noch moraliserend is. Men had geopteerd voor een discours dat zich 

aanpast aan de leeropdracht van de Kerk797. 

 

 

2. De discussie: Bea's reactie ... 

 

Daags daarop is het woord aan de CC-leden zelf, ook al zullen slechts negen van de 78 

aanwezige leden van zich laten horen. Hieronder overlopen we kort hun bemerkingen798:  

                                                
795 AD II, 2/1, p. 535: "In secundo capite, ubi 'De Sacrae Scripturae inspiratione, inerrantia et compositione 
litteraria', doctrina Ecclesiae prout et documentis recentiorum Pontificum proposita est, traditur." [...] "In n. 13 
de 'generibus litterariis' practice est sermo; non autem vox 'genus litterarium', usu venit, sed res clare describitur 
ne doctrina ita nostro tempori aptetur ut in posterum obscuro forsan evadat. 
796 AD II, 2/1, p. 536: "pari modo extollitur historica auctoritas Evangeliorum in genere et veritas factorum et 
dictorum Christi in Evangeliis in specie – nn. 20-21-21 – cum hodie et inter catholicos non desint qui his de 
rebus sanctissimis male sub respectu scientiae loquantur." [...] Quaestio agita est, sive in subcommissione, sive 
in Commissione generali, num expediat nomine Concilii proponere emendationem textus latini non quidem ad 
fidem codicem latinorum, sed ad fidem ipsorum textuum originalium. Audita Pontificia Commissione de 
emendatione Vulgatae, res opportuna et possibilis apparet, sed dubium est an locus tractationis sit in hac 
Constitutione dogmatica. Hac de re iudicium ultimum huic Commissioni Centrali remittitur ut, si placet, 
subcommissio nostra 'de Fontibus' vel Pontificia Commissio de emendatione Vulgatae, de mandato, quaestionem 
tractat." 
797 AD II, 2/1, pp. 536-537: "Unum tandem dicendum manet. In animo subcommissionis 'De fontibus' et 
Commissionis theologicae fuit textum Constitutionis apparare 1) qui non profusis verbis sed rebus confertus 
genuinam doctrinam Ecclesiae proponat secundum necessitates nostri temporis; 2) qui ratione generis dicendi 
nec scholasticus nec paraeneticus undequaque sit sed simul componat exigentias docendi et exhortandi digno 
sermone qui afflatum Ecclesiae promat." 
798 Een grondige en gedetailleerde bespreking van de opmerkingen werd reeds gepubliceerd door SAUER, 
Erfahrung und Glaube, pp. 72-84. Net als Sauer baseren we ons op de gepubliceerde versie ervan in de AD II, 
2/1, die op hun beurt teruggaan op de akten die zich bevinden in ISR: F.Florit, Pont. Subcommissio de 
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 De Weense kardinaal König reageert als eerste en spitst zich toe op de verhouding 

tussen Schrift en Traditie, met de bemerking dat het schema geen oog heeft voor de 'profane' 

tradities in de Kerk. König, die aangeeft eerder uit pastorale dan uit vaktheologische 

overwegingen te reageren, beoordeelt het onderscheid tussen Schrift en Traditie in het schema 

tenslotte als 'te defensief', en met het inherente risico op onderwaardering van de Schrift. 

 Volgt kardinaal Döpfner799, met de nodige waardering voor de wijze waarop een 

aantal punten in de tekst uit de verf komen (zoals de verhouding tussen Schrift en Traditie), 

maar niettemin ook met de eis tot een volkomen herwerking van de tekst. Deze tijd, stelt hij, 

heeft nood aan een breed uitgewerkte theologie van het woord Gods800. Dit te meer aangezien 

niet alleen in de theologie, maar eveneens in de Liturgie en in diverse vormen van prediking 

het begrip en de interpretatie van de Schrift heel wat moeilijkheden oplevert. Tenslotte stelt 

König voor om te rade te gaan bij de Pauselijke Bijbelcommissie én bij exegeten uit 

verschillende regio's801. Döpfner erkent wel de noodzaak om dwalingen in deze te 

veroordelen maar acht het tegelijkertijd belangrijk dat de Kerk op een duidelijke wijze de weg 

zou wijzen van een juiste omgang. De opname van de condescentietheorie beoordeelt hij als 

positief, al vraagt hij om meer concretisering802. Deze eerste afwijzing opent – na nog korte 

bemerkingen van kardinalen Gracias en Larraona803 – de weg voor een uitgebreide discussie 

                                                                                                                                                   
Schematibus emendandis. Observationes factae ab Em. Mis, Exc.mis et Rev.mis Patribus Commissionis 
Centralis in Sessione habita die 10 novembris circa Constitutionem De Fontibus Revelationis. 
799 Julius Döpfner (1913-1976), is bisschop van Würzburg van 1948 tot 1957 en vervolgens bisschop van 
Berlijn. In 1958 wordt hij kardinaal en vanaf 1961 is hij aartsbisschop van München-Freising. Voor meer 
biografische informatie over Döpfner zie WITTSTADT, K. Julius Kardinal Döpfner (1913-1976). Anwalt Gottes 
und der Menschen, München, 2001. 
800 Hierbij is het zeer boeiend de Brief van M. Schmaus aan Döpfner, van 26 oktober 1961 te lezen, zie 
D.Döpfner pp. 176-178, vnl. p. 178. Daar schrijft Schmaus, met op het oog de behandeling van het schema in de 
CC: "Wichtig wäre eine Ausarbeitung der Theologie des Wortes Gottes von den seiten der Theologen. Das 
Konzil könnte dazu auffordern. Insbesondere aber wäre es sehr zu begrüssen, wenn das Konzil etwa im Bereiche 
der Liturgie sagen würde, dass auch das Wort Gottes bzw. die Wortverkündigung Heil vermittelt." 
801 AD II, 2/1, p. 538: "His omnibus perpensis censeo: dilata usquedum Commissio nostra egregia Theologica 
audierit Commissionem Pontificiam de re biblica nec non quosdam exegetas." 
802 AD II, 2/1, pp. 538: "In proposita Constitutione permulta optime elaborata et distinctius quam in prioribus 
documentis declarata sunt, uti v.g. habitudo inter Sacram Scripturam et Traditionem" [...] "Tamen ulteriorem 
aliquam revisionem totius textus faciendam suadeo [...] Ratio haec est: nostris temporibus, quando verbum Dei 
aestimatur non solum in theologia – quantopere hodie theologia verbi Dei desideratur! – sed etiam in diversis 
formis praedicationis et in S. Liturgia, S. Scripturae recte intelligendae difficultates insolitae obiicuntur et verbi 
Dei inspirati recte interpretandi munus difficillimum evadit. Hac occasione certe errores vel tendentiae 
periculosae emergunt, quae ab Ecclesia reiici debent. Altera ex parte exstat inter exegetas, sacerdotes (praesertim 
iuniores), alumnos et laicos quoque, imprimis edoctos, ingens aliqua tentatio fidei, quae sat gravis, immo saepe 
gravissima esse censenda est. Propterea Ecclesia materno cum affectu succurrere, vias monstrare et dubitantes 
confortare oportet. Huic tamen scopo Constitutio nostra, quamvis bonum sumat impetum, non plane satisfacit." 
[...] "Dissertatio n. 14 de pulcherrima de condescensione divina maius adhunc lucrum faceret, si condescensio 
illa in verbum scriptum facta non solum generice statueretur, sed modo magis concreto demonstraretur".  
803 Beiden oordelen overwegend positief over het schema, zo Gracias: "Huius constitutionis quinque capita 
continent completam et ordinatam, necnon luculentam et devotam expositionem doctrinae catholicae de re 
Biblica. Hoc speciali modo ostendit paragraphus 10 ubi vere divina datur solutio problemati nostri diebus 
periculoso. Revera: Digitus Dei hic est.", en Larraona die vooral vraagt om een inkorting van de tekst: "Etsi 
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waarin SCUF-voorzitter Bea zijn kans schoon ziet het schema van de TC te wraken, waarover 

zo meteen meer. Na Bea komen drie sprekers aan bod. Allereerst Mgr. Hurley, die vrij 

positief oordeelt, sluit zich aan bij een opmerking van Ottaviani en vraagt om een 

schriftuurlijke basis voor de eigenstandige waarde van de Traditie zoals De fontibus haar 

presenteert804.  

 Ook Pierre Salmon, abt van San Giralomo, neemt het woord. Zoals te verwachten 

focust hij op de vraag naar de Vulgaatherziening. Zijn mening is dat a. de 

Hiëronymusvertaling van de Schrift de meest gequalificeerde onder de Latijnse versiones is; 

b. de kwaliteit van het christelijk Latijn van deze versio ook het hoogst is; c. men in de 

herziening die plaatsen waar Hiëronymus een corrupte tekst hanteerde als bron of waar hij 

zich vergist, deze corrigeert; d. de Vulgaat ook ten zeerste verbonden is met het magisterium, 

de Liturgie, de Kerkvaders en ook de volkstalen van de gelovigen, zodat haar met recht het 

gezag van de Traditie toekomt; en tenslotte e. de Vulgaatcommissie steeds heeft geijverd voor 

een revisie van de Vulgaat, zodat haar werk als basis kan dienen voor de eigenlijke revisie. 

Het is om al die redenen geëigend dat het Concilie zélf een dergelijke herziening zou eisen, 

zonder evenwel de andere versiones te benadelen805. 

 Hierna neemt de kardinaal Alfrink het tweede afwijzende oordeel voor zich: Alfrink 

opent de aanval met de opmerking dat het eerste hoofdstuk van het schema – vooral artikel 2 

dan – een openbaringsmodel presenteert dat slechts oog heeft voor de overleveringswijze van 

de openbaring via het woord, en niet voor het feit dat openbaring een gebeurteniskarakter 

draagt. Opnieuw: een instruktietheoretisch openbaringsmodel. Daarentegen staat Alfrink een 

model voor waarbij men de Kerk zelf (als lichaam van Christus) presenteert als de 

voortzetting van de christusopenbaring806. Verder wijst Alfrink de artikelen af waarin de 

                                                                                                                                                   
propositae Constitutionis textus mihi videatur omnibus fere numeris absolutus, tam doctrina quam forma  et 
formulis, optarem ut redactio brevior esset, magis concisa et sub hoc respectu magis ad formam conciliarem 
accedens." Beiden in AD II, 2/1, pp. 540-541. 
804 AD II, 2/1, p. 549: "Caput I. Ad n. 4, ubi explicite de duplici fonte tractatur, vellem videre, si fieri potest, 
citationem alicuius loci Sacrae Scripturae valorem Traditionis innuentem. Protestantes enim contra nos obiciunt 
nullum indicium valoris Traditionis in S. Scriptura inveniri." 
805 AD II, 2/1, pp. 550-551: "1. Translatio a S. Hieronymo facta inter omnes translationes latinas ab omnibus 
optima agnoscetur. [...] 2. Translatio S. Hieronymi latinitatem christianam optimam praebet aetatis patristicae, 
quae ut classica in Ecclesia consideratur. 3. In casibus ubi S. Hieronymus textum corruptum prae manibus 
habuit, vel etiam in casibus ubi erravit, eius translatio emendetur, eadem latinitate retenta. 4. Translatio a S. 
Hieronymo facta tam intime cum Magisterio Ecclesiae, cum S. Liturgia, cum SS. Patribus, doctoribus nec non et 
fidelium lingua, etiam vernacula, connexa evadit, ut Traditionis quodammodo auctoritate polleat. [...] 5. Mens 
Commissionis Pontificiae ad textum criticum Vulgatae instaurandum semper fuit ut opus suum praeparatorium 
esset futurae emendationis ipsius Vulgatae. Opportunum ergo esset ut proximum Concilium emendationem 
Vulgatae publicae versionis postulet, sine ullo detrimento aliarum translationum e textibus primigeniis." 
806 AD II, 2/1, p. 551: "Dolendum videtur quod Commissio Theologica in capite primo huius Constitutionis de 
Fontibus Revelationis non amplius et melius usa est studiis modernis catholicis de Revelatione, de Sacra 
Scriptura, de Ecclesia." [...] "Revelatio divina non tantum per verbum sed etiam per operationes Dei facta est, in 
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veroordelingen voorkomen als incoherent, onduidelijk en overdreven veroordelend807. 

Opvallend, net zoals álle andere leden van de commissie valt Alfrink op geen enkel punt de 

eigenlijke inhoud aan van de veroordelingen. Over dat wat veroordeeld dient te worden 

bestaat schijnbaar vrij algemene consensus, wat – voor artikel 21 althans – vermoedelijk te 

maken heeft met het feit dat deze veroordelingsclausule letterlijk het monitum van juni 1961 

herhaalt, dat werd goedgekeurd door de Bijbelcommissie én minstens oogluikend ook door 

Johannes XXIII als eigenlijk hoofd van het H. Officie. 

 Keren we dan uiteindelijk terug naar de bemerkingen van kardinaal Bea, die het 

overgrote deel van de discussie voor zijn rekening nam ... Om te beginnen stelt Bea een reeks 

detailopmerkingen voor, te beginnen bij hoofdstuk II. Opvallend, het eerste hoofdstuk levert 

bij hem schijnbaar nauwelijks problemen op, pas bij artikel 8 begint zijn kritiek. Bea oordeelt 

dat de term 'instrumentum' voor de bijbelauteurs té eenzijdig is. En in datzelfde artikel 

reageert hij tegen de frase die stelt dat God zijn intenties kenbaar maakt door de mensen. Dit, 

zo stelt Bea, is te strikt genomen aangezien God in de Schrift maar al te vaak zijn intenties 

niet te kennen geeft, maar veel vaker die van de bijbelauteurs zelf. Ook de term 'infallibilitas' 

is voor Bea ongelukkig gekozen, en bij het interpreteren van de Schriften dient men vooral 

rekening te houden met de intentie van de bijbelauteurs. Na een interventie van Ottaviani en 

Tromp, waarin men Bea, maar ook enkele andere sprekers kort van antwoord dient (nogmaals 

wijzend op de diversiteit en de expertise aanwezig in de subcommissie De fontibus en op de 

openheid om het schema aan de Bijbelcommissie voor te leggen)808 zet Bea zijn discours 

voort ... Zo ziet hij bij artikel 21 geen noodzaak van een officiële veroordeling in een 

                                                                                                                                                   
Vetere Foedere et in Novo Foedere. Christus Dominus per verba et per opera se manifestavit. Recte in n. 1 
dicitur quod revelatio nobis advenit Veteris et Novi Foederis oeconomia. Sed de hac oeconomia ulterius nihil 
dictum est: solummodo haec Constitutio loquitur de praedicatione, ergo de revelatione per verba. Revelatio 
divina per Christum facta prosequitur per Ecclesiam. Aut melius forse dicitur quod ipsa Ecclesia est revelatio 
divina continuata. Et quidem duobus modis, nempe per suam praedicationem et per suam operationem salutarem 
in sacramentis etc." 
807 Zie hierover D.Tromp, 10 november 1961: " Post interstitium loquitur Cardlis Alfrink de n. 2, 6 et 21-22, ubi 
esset contradictio (mihi dixit in interstitio: quae habentur §§ 21-22 sunt nonsensia [sic.])." 
808 AD II, 2/1, p. 543: "Card. Ottaviani:  Tantummodo ut memoriae retineam ea quae dicta sunt, quia si multa 
adiciuntur postea in mente magna confusio erit. Igitur Em.mus Card. Bea postea continuabit suam expositionem, 
sed tantummodo ob commoditatem memoria, ne praetereant quae dicenda sunt, rogavi ut interim pedetemptim 
fiat pausa expositionibus." [...] "Rev. P. Tromp: 'In commissione generatim Romae aderant: Reverendissimus 
Cerfaux, Lovaniensis, P. Van den Eynde, P. Vogt, P. di Fonzo, P. Kerrigan et Castellino. Deinde postquam 
acceptae sunt observationes a fere quindecim consultoribus, magna Commissio facta est ut corrigeret totam 
Constitutionem secundum istas observationes factas. Et insuper adfuerunt Episcopi in ista Commissione 
revisoria: Exc.mi Scherer, Hermaniuk, exegeta Lovaniensis, Schröffer et deinde Schmaus, professor, Ciappi et 
Delhaye, professor, qui totam Constitutionem revisioni subiecerunt secundum animadveriones a seipsis et ab 
aliis Consultoribus et Membris factas." [...] "Ottaviani: debeo dicere quod S. Officium, praescindendo a 
Commissione Theologica, maxime optaret ut habeantur sessiones Commissionis Biblicae, quibus etiam posset 
subiici ipsa constitutio. Non habeo ullam difficultatem, tantummodo teneo et debeo prae oculis omnium ponere 
quod competentes technici omnino iam auditi sunt." 
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dergelijke complexe materie. Voor zijn part kan men de concrete voorbeelden die het artikel 

opsomt van feiten uit het leven van Christus best vervangen door een kort en minder specifiek 

'quae ipsam fidem attingunt'809. Ook bij artikel 22 over de woorden van Christus bemerkt de 

Duitse kardinaal dat men beter spreekt over de woorden die door de evangelisten aan Christus 

werden toegeschreven – waar het Johannesevangelie als voorbeeld geldt. Tenslotte wat de 

Vulgaat betreft: men kan niet stellen dat 'dé Kerk' deze versio naar voren schuift, aangezien 

men daarmee de Oosterse Kerken uitsluit. Men hoort dus 'ecclesia latina' te schrijven ter 

precisering810. Daarop contesteert Ottaviani vooral deze eerste bemerking: Er zijn immers 

exegeten die ook de Christuswoorden niet aan Christus, maar aan de vroege 

christengemeenschappen toeschrijven ... Aangezien Bea's formulering hier teveel openheid 

zou creëren kan deze niet volledig aanvaard worden. Over het algemeen echter is Ottaviani 

niet ontevreden met de opmerkingen die Bea aanbrengt811. Echter, deze laatste is nog niet 

klaar met zijn betoog. Na de detailkritiek volgen enkele meer algemene commentaren. 

  

 Meerdere van Bea's opwerpingen leggen de vinger precies op de wonde. Het schema 

kent onvolkomenheden en ambiguïteiten. Opvallend in de kritiek van de SCUF-voorzitter is 

bijvoorbeeld dat hij het schema benadert als een schema over de Bijbel en de exegese, eerder 

dan als een uiteenzetting over de openbaring. Hij besteedt geen woorden aan het eerste 

hoofdstuk, dat toch het theologische fundament vormt en de leessleutel biedt voor het geheel. 

Dit blijft ook het geval bij de algemene opmerkingen maakt. Zo bijvoorbeeld Bea's kritiek op 

het ontbreken van aandacht voor de opdracht en het recht van de katholieke exegese. Die 

opdracht bestaat namelijk in de bevordering van de kennis en de interpretatie van de Schrift 

middels wetenschappelijk onderzoek. Het recht bestaat erin dit onderzoek zonder al te veel 

tegenwerking, met de nodige vrijheid te kunnen voltrekken. Nadat Bea opmerkt dat het 

                                                
809 AD II, 2/1, pp. 544-545: "N. 21. Non apparet cur hic adhibeatur formula adeo solemnis in re quae tot 
difficultatibus implicata est." [...] "haec exempla videntur omittenda esse, cum termini parum determinati sint. 
Quid est 'historia infantiae Christi'? Sufficit dicere: 'quae ipsam fidem attingunt'; non enim omnia quae in historia 
infantiae vel in narratione miraculi alicuius 'attingunt fidem'." 
810 AD II, 2/1, pp. 545-555: "n. 22, lin 7: 'verba divina Christi ...': dicatur potius 'verba quae et quatenus ab 
Evangelistis ipsi Christo Domino ascribuntur'. Haec quaestio in Evangelio S. Ioannis non raro satis difficilis est, 
ut etiam exegetae maxime conservativi concedunt." [...] n. 25, lin. 14: Ecclesia unam praetulit: hic non agitur de 
tota Ecclesia, ad quam etiam Orientales pertinent, sed de Ecclesia Latina tantum. Et ipsa quoque Ecclesia Latina 
per multa saecula non adhibuit Vulgatam, sed aliquam versionem praehieronymianam, cuius vestigia etiam hodie 
in Missali conservantur. Dicatur igitur: 'Ecclesia Latina in cursu temporis unam praetulit'." 
811 AD II, 2/1, pp. 546-547: "debemus in hac re notare quod quidam exegetae ausi sunt etiam ea, quae Christo 
reapse tribuuntur, non ex ore Christi processisse dicere, [...] et dicunt esse tantummodo persuasionem 
communitatis quod Christus haec dixit, fecit, etc. et sunt verba collata seu conflata ab ipsa communitate et ex 
mente utique Christi, sed non ex ore ipsius processisse. Igitur fomulam propositam ab Em.mo Card. Bea non 
absolute acceptandam esse videtur, sed studio subiiciendam esse." [...] "Quod vero spectat ad cetera, mihi 
videntur omnia esse bona quae Em.mus Card. Bea proposuit et certe ameliorabunt ipsam Constitutionem." 
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schema met zijn defensieve houding de exegese weinig vooruithelpt komt hij tot het volgende 

besluit:  

 

"His omnibus consideratis, humiliter rogo ut Schema Constitutionis retractetur, ante oculis habitis iis 

quae ipsum Ecclesiae Magisterium, i.e. Summi Pontifices Leo XIII, Benedictus XV, Pius XI et Pius 

XII clare et cum summa auctoritate statuerunt. Suadere autem liceat ut ad hanc retractationem 

peragendam non solum in auxilium vocentur Consultores Pontificiae Commissionis Biblicae, tam 

praesentes quam extra Urbem degentes, sed etiam aliqui exegetae, maxime Novi Testamenti, qui in 

illis regionibus laborant in quibus hae quaestiones hodie maxime discutiuntur ut omnium communi 

labore Constitutio elaboretur quae et rectam fidem et scientiae progressum efficaciter tueatur." 

 

 

3. Het oordeel 

 

Na de discussie volgt, zoals de procedure het voorschrijft: de stemronde812. Hoewel meerdere 

leden nog commentaar geven bij hun stem, is dit bij het merendeel uiterst beperkt. 

Uitzondering op de regel is meteen één van de twee kardinalen die een 'non placet' uitspreken, 

niet toevallig beide landgenoten van Bea: Frings en Döpfner. Frings stelt zijn non placet voor, 

en wijst er in één beweging op dat de artikelen 21 en 22 al te streng zijn, en dat het schema 

een concept van historische waarheid hanteert dat ambigu is. Vooral de veroordelingspassage 

in artikel 21 wenst Frings geschrapt te zien in de lijn van Bea's voorstel813. Intussen hebben 

we dus twee non placet's voor het schema. Ook al tellen we dubbel zoveel stemmen die het 

tegendeel wensen – de placet-stemmen zijn van de kardinalen Micara, Pizzardo, Gilroy en 

Tienchensin – zij vormen slechts een druppel op een hete plaat814. Er zijn naast dit alles ook 4 

onthoudingen (Ferretto, Ciriaci, d'Alton en Ottaviani van rechtswege wegens zijn rol als 

relator), en tenslotte oordelen 68 leden dat het schema De fontibus moet worden gewijzigd815. 

                                                
812 Het verslag hiervan treft men in AD II, 2/1, pp. 554-563. 
813 AD II, 2/1, p. 555: "Card. Frings: Non placet et dilata, donec consulatur Pontificia Commissio Biblica. N. 21 
et 22 videntur nimis severi. Conceptus veritatis historicae est ambiguus." [...] "Propono ex n. 21 nihil aliud 
retinere nisi haec verba: 'quapropter, haec Sacrosancta Vaticana Synodus legitime in Domino congregata, illos 
damnat errores, quibus denegatur germana veritas historica factorum vitae Domini nostri Iesu Christi, prout in 
Sanctis illis Evangeliis leguntur. Qui errores perniciosiores evadunt, si in discrimen vocant facta quae ipsam 
fidem attingunt'." 
814 Dus vier stemmen placet en niet vijf, zoals KOMONCHAK, The Struggle for the Council, p. 306 weergeeft. 
815 Het betreft in alfabetische volgorde: Agagianian, Alfrink, Aloisi-Masella, Antezana y Rojas, Bazin, Bea, 
Beras, Bernard, Bernier, Browne, Caggiano, Campbell, Cento, Chávez y González, Cheikho, Concha, 
Confalonieri, Cooray, Copello, de Gouveia, de la Torre, di Iorio, Doi, Garibi y Rivera, Godfrey, Gori, Gracias, 
Gut, Heard, Hurley, Janssens, Jelmini, Jullien, König, Landazuri, Larraona, Lefebvre, Léger, Liénart, Marella, 
McGuigan, McIntyre, McKeefry, Meyer, Münch, Ngo-dinh-Thuc, O'Connor, Perrin, Pla y Deniel, Quintero, 
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Dit cijfermateriaal vraagt om meer precisering: Immers, uit ons relaas over de debatten bleek 

dat vooral Bea – maar ook Alfrink – cruciale en uiteindelijk ook zeer invloedrijke bijdrages 

leverden. Van de 78 stemgerechtigden verwijzen er 12 expliciet naar de observationes van 

Alfrink en niet minder dan 51 naar die van kardinaal Bea. Vooral deze laatste haalt daarmee 

zijn slag thuis, en lijkt incontournable voor de verdere behandeling van de tekst. Lijkt, zeggen 

we wel ... want zoals we eerder zegden ligt de herwerking van de tekst ligt niet bepaald in de 

handen van hen die hem becommentariëren. 

 

 

c. Integratie van de kritieken? De laatste etappe 

 

1. De amendementensubcommissie: Procedure 

 

Was de verhouding tussen beide kardinalen al niet warm, na de zitting van de Centrale 

Commissie blijven Bea en Ottaviani verdeeld achter. Ottaviani is net als zijn secretaris 

verontwaardigd over de modus operandi van de CC. Het feit dat Bea, een expert in de materie, 

hem het vuur aan de schenen legde in de Centrale commissie door het debat toe te spitsen op 

detailkritieken was voor Ottaviani onaanvaardbaar816. Bea van zijn kant is ervan overtuigd de 

voortgang van het schema geremd te hebben, doch bereikt dit doel nauwelijks817. Tenslotte 

zien we andere reacties: Alfrink verzoekt Tromp om een gesprek over de afgelopen debatten, 

en Garofalo informeert enkele dagen na het debat bij Tromp naar het resultaat ...818.  

 

 De onmiddellijk daaropvolgende procedure is eerder technisch, maar kennis ervan is 

onontbeerlijk om deze fase in de redactie van het schema De fontibus te kunnen vatten. 
                                                                                                                                                   
Rakotomalala, Richaud, Roberti, Ryan, Santos, Scharmach, Šeper, Sépinski, Silva Santiago, Siri, Suhr, 
Tappouni, Testa, Tisserant, Ujčič, Valeri, Verwimp, Yago. 
816 D.Tromp, 11 november 1961: "Locutus sum cum Emo Praeside de methodo iniusta adhibita in Comm. 
Centrali. Non iustum est, ut Cardinalis expertus in materia possit facere longam sermonem et Cardlis relator non 
expertus debeat statim respondere, quin prius legerit sermonem et consilium inire potuerit cum competentibus. 
Expedit ut Cardlis hac de re loquatur cum S. Pontifice." 
817 Zie de Brief van Bea aan Döpfner van 2 december 1961 (D.Dopfner, p. 187): "Die Lage in der Theologischen 
Kommission scheint je nach den bearbeiteten Gebieten verschieden zu sein. Z. B. ist auf dem Gebiet der Kirche 
sehr gut gearbeitet worden, zumal auch das Sekretariat sein Gutachten über die Mitgliedschaft der 
nichtkatholischen Christen rechtzeitig einliefern konnte. Bei der genannten Constitution 'De fontibus 
revelationis' kam die Sache so, weil zu wenige Exegeten herangezogen worden sind. Augenblicklich ist aber 
verschiedenes im Gange, um diesem Mangel entgegen zu wirken: u.a. bereitet auch unser Sekretariat ein 
Gutachten über das Wort Gottes. Doch macht all das die von Ihnen angebotene Unterstützung bei weitem nicht 
überflüssig. Man wird nur sehen müssen, wie man dies bewerkstelligen kann." 
818 D.Tromp, 12 november 1961: "Accipio epistolam Emi Cardlis Alfrink, qui me invitat ad colloquium de 
quaestionibus disputatis. Vespere me visitat Mons. Garofalo, ut audiat facta in Comm. Centrali circa Const. de 
Fontibus." 
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Vandaar een woordje uitleg. De observationes worden in eerste instantie doorgegeven aan een 

subcommissie opgericht in de schoot van de Centrale Commissie. Deze 'Pontificia 

subcommissio centralis de schematibus emendandis praeparatoria' is verantwoordelijk voor 

de revisie van de teksten op grond van de bemerkingen van de eigenlijke Centrale Commissie. 

Zij bestaat uit vijf leden-kardinalen: Confalonieri (voorzitter), Siri, Léger, Micara en Copello. 

De opdracht van de subcommissie evenals het door haar te volgen procedé wordt vastgelegd 

in de loop van november 1961. Zeer algemeen gesteld bestaat dit in het aanpassen van 

schemata op basis van de suggesties van de Centrale Commissie. Een taak waarmee zij reeds 

kan aanvangen nog vóór de bespreking van een tekst in de CC volkomen rond is819.  

 Dit aanpassingswerk valt echter niet volledig voor de rekening van de subcommissie, 

aangezien zij in eerste instantie de opmerkingen van de CC-leden doorschuift naar een ad hoc 

op te richten revisiecommissie van drie personen. Deze drie personen zijn dan mensen uit de 

commissie verantwoordelijk voor de redactie van het voorliggende schema, in casu de TC. 

Vervolgens geeft de revisiecommissie een advies aan de amendementensubcommissie over 

welke observationes al dan niet dienen te worden gevaloriseerd. Op grond van dit advies 

maakt het secretariaat van de amendementensubcommissie een voorstel op voor de eigenlijke 

amendementensubcommissie. Tenslotte beslist de subcommissie definitief over de 

tekstwijzigingen.820 Dit laatste is belangrijk, want het schroeft de werkelijke invloed van de 

CC-leden drastisch terug.  

 Concreet komt het hierop neer. Na doorverwijzing naar de 

amendementensubcommissie komt het schema De fontibus nooit meer onder de ogen van Bea 

cum sociis. Aldus geschiedt. De opmerkingen van de CC-leden worden overgedragen aan de 

amendementensubcommissie tegen het einde van november 1961 en begin december van 

                                                
819 Zie AD II, 4/3.1, pp. 26 vv. 
820 Zie AD II, 4/3.1, Annotatio ex officio (20 november 1961), pp. 26-27: "1) gli schemi eliminati dalla 
Commissione Centrale non dovranno essere emendati, perchè non saranno presentati al Concilio; 2) per gli 
schemi approvati dalla Commissione Centrale 'sed iuxta modum', la Sottocommissione degli Emendamenti 
dovrà provvedere alla revisione del testo secondo i suggerimenti della Commissione Centrale; 3) la procedura 
per gli emendamenti è la seguente: a. le osservazioni della Commissione Centrale dovranno essere esaminate dal 
Segretario della Commissione, che ha preparato lo schema, dal redattore dello schema stesso e da un esperto di 
fiducia del Card. Presidente della Commissione. A tale scopo la Segretaria della Sottocommissione degli 
Emendamenti provvederà dopo ogni riunione della Commissione Centrale a catalogare in forma sistematica tutte 
le osservazioni fatte dai Padri della Commissione Centrale sullo schema e a transmetterne copia alla 
Commissione che ha preparato e presentato lo schema; b. le tre persone suddette dovranno indicare alla 
Sottocommissione degli Emendamenti quali degli emendamenti proposti siano a loro giudizio da accettare e le 
ragioni di rigetto per gli altri; c. quindi la Segretaria della Sottocommissione degli Emendamenti preparerà una 
posizione, nella quale saranno indicate le osservazioni dei Padri della Commissione Centrale e le risposte ad esse 
date dalla Commissione che ha preparato e presentato lo schema in discussione; d. tale posizione sarà trasmessa 
agli Eminentissimi Cardinali componenti la Sottocommissione, perchè in seduta commune dicano quali 
emendamenti siano da includere nel testo dello Schema; e. le conclusioni della Sottocommissione Cardinalizia 
sono definitive." 
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datzelfde jaar ontvangt Ottaviani een overzicht van de opmerkingen bij de nieuwe 

geloofsbelijdenis en het schema De fontibus, tezamen met een brief van Confalonieri waarin 

de verwachtingen worden uitgelegd: 

 

"Secondo le auguste disposizioni del Santo Padre, l'Eminenza Vostra è pregata di far esaminare le 

proposte stesse unitamente dal Segretario della Commissione, cui Ella presiede, dal Redattore dello 

Schema, cui gli emendamenti si riferiscono, e da un Esperto di Sua fiducia, con il compito di riferire 

quali degli emendamenti proposti siano da accogliere ed indicare i motivi di rigetto per quelle che non 

dovrebbero essere accettati."821 

 

De revisiecommissie bestaat dus logischerwijs uit Tromp, Garofalo én Ottaviani’s 'esperto di 

fiducia'  – Luigi Ciappi, de dominicaner dogmaticus van het Angelicum –, die reeds in de 

zomer van 1960 behoorde tot de parva commissio ... 

 

 

2. Tromp, Garofalo en Ciappi: Responsio ad observationes 

 

Kort samengevat: na een korte omzwerving komt het schema terug daar waar het vertrokken 

was. Tromp verklaart zich dan ook openlijk tevreden nadat hij in december 1961 had 

gesproken met Ciappi en met Vincenzo Fagiolo – secretaris van de 

amendementensubcommissie. Immers, Fagiolo verklaart zich openlijk ontevreden met de 

door Bea gestelde eisen822. Op kerstavond 1961 zet Tromp zich aan de redactie van een 

respons op de opmerkingen van de CC, ter voorbereiding van de revisiecommissie die zich op 

29 december over het schema De fontibus buigt. Om meer precies te zijn: Garofalo en Tromp 

bespreken de observationes, Ciappi komt later toe en beperkt zich tot een informeel gesprek 

over de redactie van een encycliek die Johannes XXIII plant over het kerklidmaatschap. De 

twee secretarissen nemen dus de laatste redactie van het schema op hun schouders.  

                                                
821 Brief van Confalonieri aan Ottaviani van 4 december 1961, in ASV: Conc. Vat. II, 744, 176. 
822 D.Tromp, 5 december 1961: "me visitavit hora 10-11 Mons. Fagiolo secr. Comm. V. Cardl. Revis.  [...] Non 
satisfactum est voto Cardlis Bea, ut Constitutio de Fontibus reformaretur a Comm. Biblica et doctis extraneis, 
etiam quia res esset offensio Comm. Theologicae. Quantum fieri potest satisfiat desideriis: nam secus postea 
discussio renovabitur in ipso Concilio." [...] "Die 6 December .61: feria IV: Hora 10.30-11.30 colloquium cum 
Patre Ciappi. [...] Deinde locutus sumus de constitutione novae S.C. 5 Cardlium Revisorum, et de 
observationibus factis circa novam formulam fidei." 
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 Op 3 januari 1962 verzamelt Ottaviani de drie theologen rond zich om de herziening 

van het schema te bespreken823. We beschikken niet over verslagen van deze vergadering 

maar wel over het rapport dat Tromp (conform de procedure) op 6 en 7 januari maakt voor de 

amendementensubcommissie. Twee dagen later belandt het rapport op Fagiolo's bureau824 en 

het geeft ons een goed beeld van wat de revisiecommissie voorstelt825. Verderop bekijken we 

het rapport stap voor stap maar voorlopig springen we even verder in de loop van de 

ontwikkelingen om te zien wat de amendementensubcommissie aanvangt met de appreciatie 

van de revisiecommissie. 

 

 De subcommissie voor amendementen vergadert voor de allereerste maal (op 

uitnodiging van Confalonieri826) op 22 januari 1962 in het appartement van kardinaal Micara. 

De discussie over het schema De fontibus, meteen na die over de formula nova professionis 

Fidei, is kort aangezien deze subcommissie enkel nog die punten bespreekt waarop de 

Centrale Commissie en de Theologische Commissie het oneens blijven. Na enkele 

onbeduidende opmerkingen over de artikelen 6 en 13, de artikelen 21 en 22 en tenslotte ook 

25 en 26 komt men tot het opmerkelijke besluit de tekst te behouden zoals de 

revisiecommissie hem afrondde827. Dit illustreert mooi het feit dat de leden van de 

                                                
823 D.Tromp: "Die 29 Decembris: Feria IV. Mane hora 9.30-12 discussio observationum factorum in 
Commissione Centrali circa Constitutionem De fontibus cum Mgr. Garofalo, cum plena concordia de 
emendandas. Interim venit Rev.mum P. Ciappi ut nomine Secretariatus Status agat de emendandis in Encyclica 
de S. Leone magno circa membra et unitatem Ecclesiae." [...] "3 Jan 1962: Feria IV 
Mane hora 10.30-13.00 sessio Comm. parvae de Revisione. (Card., Secr., Garofalo, Ciappi.) Actum est de 
revisione Const. de Fontibus. 
824 D.Tromp: "Die Die 6 Januario 1962: Sabbato: Festum Epiphaniae. Per totam diem laboravi in componenda 
responsione ad observationes factas in Comm. Centr. Circa Const. de Fontibus." [...]"Die 7 Januarii 1962: 
Dominica. Mane finem imposui responsione ad observ. Comm. Centralis circa Const. de Fontibus." [...] "Die 9 
Januarii 1962. Feria III: Mane praelegi Emo Cardli responsionem ad observatione circa Const. de Fontibus. 
Factis quibusdam parvis emendationibus Emus approbavit." 
825 Zie ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Pontificia Commissio Theologica. Responsio ab observationes factas in 
commissione centrali ad schema constitutionis de Fontibus Revelationis. 
826 AD II, 4/3.1, Brief van Confalonieri aan de kardinalen Siri, Micara, Copello, en Léger, van 16 januari 1962: 
"Mi onoro rimettere all'Eminenza Vostra Reverendissima la relazione preparata per gli emendamenti da 
apportare agli schemi dei decreti discussi nella riunione plenaria della Pontificia Commissione Centrale dello 
scorso mese di novembre. Alla relazione sono allegati gli schemi che dovranno essere emendati. In essi 
l'Eminenza Vostra Rev.ma troverà già introdotte delle modifiche: si riferiscon agli emendamenti proposti dai 
Membri della Pont. Commissione Centrale ed accettati dalla Commissione che ha preparato lo schema. Il lavoro 
della nostro Sottocommissione verterà, perciò, soltanto sulle proposte  che non sono state condivise dalle 
Commissioni che hanno proposto gli schemi. Sono quindi, a pregarLa di voler partecipare alla riunione che avrà 
luogo lunedì 22 alle ore 16.30 nella sala delle Congregazioni del Palazzo Apostolico." 
827 AD II, 4/3.1, Processus verbalis, pp. 98-107, waarvan pp. 99-100 over De fontibus, zie vnl. p. 100: "La 
Sottocommissione ha infine osservate che lo schema, attesa la delicatezza della materia, è da conservare 
nell'impostazione ad esso data dalla Commissione Teologica, la quale per necessità ha dovuto prendere posizioni 
precise e di condanna di errori, a tutela della Fede. Non è quindi da rimproverare alla Commissione Teologica – 
come qualche Membro della Commissione Centrale sembra aver fatto – di poca sensibilità verso gli studiosi e di 
aver redatto una schema poco positivo. Dovendo il Concilio sopratutto e innanzitutto difendere la Fede, non si 
può essere indulgente verso gli errori."; en AD II, 4/3.1, Relazione (V. Fagiolo), pp. 109-112, zie p. 112: "VII – 
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amendementensubcommissie sterk sympathiseren met de TC, iets waar men zich in de 

Theologische Commissie blijkbaar bewust van was. Zo schrijft Congar in zijn dagboek:  

 

"Le P. de Lubac me dit que la Commission centrale transmet ses remarques à une petite commission 

prise dans la nôtre, qui fait un peu ce qu'elle veut et fait entériner ses réponses ou modifications par un 

groupe de cinq cardinaux."828  

 

In het geval van het schema De fontibus waren het echter slechts vier kardinalen. Diegene 

waarvan men nét de meest kritische houding zou verwachten, de Canadees Léger, verbleef op 

het ogenblik van de vergadering in zijn thuisland. In ieder geval is het duidelijk, het laatste 

woord ligt bij de Theologische Commissie en nergens anders. Het schema De fontibus 

revelationis is gereed, de enige vraag die nog te beantwoorden is op dit punt is: In welke mate 

heeft de revisiecommissie de kritieken van de CC aangenomen? Vanuit die vraag keren we 

terug naar de responsio van Tromp. Immers die responsio blijk de allerlaatste redactiefase te 

zijn tussen de oktobertekst (Bijlage 4) en de eindredactie van het schema De fontibus (Bijlage 

5).  

 

 Tromp opent – na fijntjes op te merken dat de revisiecommissie geen bemerkingen 

aanvaardt die slechts door één persoon werden gemaakt – met een weerlegging van Bea's drie 

algemene commentaren, die Tromp achtereenvolgens behandelt: Ten eerste zou de constitutie 

té defensief zijn, vervolgens de eis dat men meer zou zeggen over de taak en de opdrachten 

van de exegeten, en tenslotte Bea's vraag om niet alleen de onderwerping van de exegeten aan 

het magisterium te beklemtonen, maar net zo goed de vrijheid van de exegeten ter sprake te 

brengen829. Ter weerlegging luidt het dat de revisiecommissie van oordeel is dat de constitutie 

eerder constructief van karakter is, dat het de taak is van een concilie om de leer naar voren te 

brengen en dwalingen af te wijzen eerder dan een wetenschappelijke methode te beschrijven. 

 Tenslotte wees de revisiecommissie op het gevaar van het spreken over de vrijheid van 

de exegeten: immers in tegenstelling tot de protestanten moeten de katholieke exegeten 

                                                                                                                                                   
De Fontibus Revelationis. Le numerose osservazioni, che la Commissione Centrale aveva fatto su questo 
schema, sono state esaminate con particolare attenzione dalla Commissione ridotta teologica. Il testo originario, 
quindi è stato in più punti modificato. In altri non ha subíto modifiche, nonostante i rilievi mossi da qualche 
Membro della Commissione Centrale." 
828 D.Congar, T. I, 5 maart 1962, p. 89. 
829 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Quibus praemissis breviter respondeamus ad observationes 
generales Em.mi Card. Bea, quae ad tria reduci possunt: 1. Constitutionem esse potius defensivam; 2. agendum 
magis fuisse de munere et officio exegetarum; 3. non solum urgendam fuisse debitam submissionem exegetarum 
respectu Magisterii, sed etiam eorum in explicanda Biblia libertatem." 
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rekening houden met een drievoudige beperking van hun vrijheid: de analogia fidei, de 

Traditie en het magisterium ... aan alle drie zijn ze loyauteit verschuldigd. Hiermee is de toon 

gezet en Riccardo Burigana wijst er niet geheel ten onrechte op dat Tromp's tekst één lange 

polemiek is tegen Bea's kritiek op het schema830. Anderzijds is het niet zo dat Bea van een 

kale reis terugkomt. Zoals verderop zal blijken komt men aan meerdere van zijn eisen 

tegemoet. Overlopen we dan nu de concrete afsluitende tekstredactie, aan de hand van een 

vergelijking van de oktoberversie van het schema met de eindredactie van 1962. Omwille van 

het eerder technische karakter van deze serie tekstwijzigingen en voor een goed begrip van 

hun intratekstuele context verwijzen wij graag naar bijlagen 4 en 5 waarin men beide versies 

van het schema aantreft. 

 

Hoofdstuk I: Bij de eerste twee artikelen van de tekst schuift men Alfrinks kritiek op het 

openbaringsmodel terzijde dat het schema zich teveel op een woordopenbaring concentreert. 

Ook hier lezen we plots veel sterker dan vroeger in de subcommissie De fontibus de eigen 

visie van Tromp. Hij wijst erop dat de natuurlijke openbaring voldoende ter sprake wordt 

gebracht in andere schema's en dat het schema De fontibus zich slechts inlaat met de 

openbaring voor zoverre zij gekoppeld is aan de geloofsinhoud. Derhalve stelt Tromp, gaat 

het om openbaring als 'locutio'831. Dit is niet alles. In de eindredactie van De fontibus merken 

we dat het tweede artikel van het schema enkele toevoegingen bevat die het 

openbaringsconcept meer dan tevoren doen overhellen naar een verbaalconcept832. In artikel 

drie aanvaardt men een toevoeging van Larraona aan het einde van het artikel833 en lezen we 

in de eindtekst van het schema nog een toegevoegde verwijzing naar de apostolische 

                                                
830 BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, p. 83: "La relazione della commissione teologica, scritta da Tromp 
all'inizio di gennario, non era un'analisi delle osservazioni inviate, ma una polemica risposta alle proposte 
avanzate da Bea per la modifica dello schema." 
831 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Verum est Deus sese variis modis revelare: in natura, in miraculis, 
in Filio, in sanctis, in verbis sive scriptis, sive traditis. Notandum tamen in Constitutione de Fontibus unice agi 
de ea revelatione, cui correspondeat fides: et huiusmodi revelationem natura sua esse debere locutionem proprie 
dictam. Ceterum de revelatione per naturam abundanter agitur in Constitutione de Ordine Morali, et problema sat 
spinosum de revelatione verbali et reali data opera exponitur in Constitutione de Deposito pure custodiendo." 
832 Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, TPV 1962, p. 9, zien 
we de volgende zin verschijnen: "Quia igitur Apostoli doctrinam Christi et quidem eius nomine praedicant, ideo 
dicuntur in Sacris Scripturis simpliciter loqui 'verbum Dei' vel 'verbum Domini'; immo eorum praedicatio ipsa 
vocatur 'verbum Dei' quippe quae vere sit sermo Deo per eos ad homines missus secundum illud Apostoli ad 
Thessalonicenses: '... gratias agimus Deo sine intermissione, quoniam, cum accepistis a nobis verbum auditus 
Dei, accepistis illud non ut verbum hominum, sed, sicut est vere, verbum Dei, qui operatur in vobis, qui credistis' 
(1Thess. 2,13)". 
833 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Ad n.3 Commissio Revisoria libenter acceptat emendationem 
propositam ab Em.mo Card. Larraona, ut in fine n. 3 legatur: 'sed potius securius conservatum, authentice 
explanatum ac roboratum." 
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successie834. Artikel 4 komt tegemoet aan de vraag van Mgr. Hurley door in een voetnoot een 

verwijzing naar de tweede Thessalonicenzenbrief toe te voegen. De opmerkingen van 

kardinaal König hierbij en bij het vijfde artikel worden dan weer weggevaagd door te poneren 

dat het opnemen van een exposé over de profane 'traditiones' het hoofdstuk zou verzwaren, 

maar vooral, dat Traditie van nature primeert op de Schrift, waarbij meerdere voorbeelden 

worden aangehaald die in het schema De fontibus eerder werden geweerd835. Tromp schuift 

hier de eigen theologische presupposities naar voren. Beide teksten blijven identiek aan de 

versie in de voorgaande redactie. In het zesde artikel gaat men in op Alfrink's vraag om de 

gedachte dat het depositum fidei aan de Kerk is 'toevertrouwd' te vervangen door 

'overgeleverd'. Dit om een vorm van extrinsecisme te vermijden waarbij men de 

geloofswaarheden ondoet van elke contextualiteit. Ook op Döpfners bemerkingen gaat men in 

door een vage toespeling op de rol van de theologen voor het magisterium in te lassen836. 

 

Hoofdstuk II: Bij het tweede hoofdstuk ondergaat de tekst wat minder veranderingen. Artikel 

7 blijft ongeveer ongewijzigd, en in artikel 8 – waarin kardinaal König meer lof vroeg voor de 

exegeten – vervangt men de vroegere veroordelingsformule 'reprobavit iterumque reprobat' 

door 'omnino reprobat', wat de schijn van nieuwe veroordelingen moet wegnemen. Dit 

impliceert dat Bea's opmerking over de voorstelling van de bijbelauteurs als 'instrument' 

wordt afgewezen837. Artikel 9 blijft ongewijzigd en bij het tiende artikel krijgt Bea opnieuw 

zijn zin wanneer men de invloed van de gemeenschap op de tekstwording precieser 

omschrijft. Dit om duidelijk te maken dat deze passage gaat over de gehele Schrift en niet 

                                                
834 Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, TPV 1962, p. 10. De 
zin luidt nu (toevoeging cursief): "Nam sicut Apostoli tradiderunt quae a Christo acceperant et successoribus 
suis custodienda commiserunt sic Episcopi, qui in Ecclesia locum Apostolorum per successionem obtinent, 
eorum doctrinam semper praedicatione tradiderunt et cum auctoritate interpretati sunt." 
835 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. König exoptat, ut clarius distinguatur traditio divina 
a profana. Videtur Commissioni iam satis provisum esse dicendo: Traditio vere divina. Deinde se adderentur ad 
vocem traditionis omnes distinctiones quae fiunt in scholis, caput esset triplicandum." [...] Traditio est natura 
prior; est fons ex quo solo definitive probatur inspiratio totius Scripturae; est fons ex quo solo certo cognoscimus 
canonem; est explicativa S. Scripturae; tandem Ecclesia exstitit sine Scriptura N.T., non sine N.T. traditione." 
836 Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, TPV 1962, p. 11: 
"Magisterii Ecclesiae ergo est, utpote proximae et universalis credendi normae, non modo iudicare, adhibitis 
quae divina Providentia suppeditat auxiliis in iis ..." 
837 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. Bea putat in hoc capite instrumentalitatem non satis 
clare describi et hac de causa proponit haesitanter novam redactionem. Attamen Commissio putat potius 
praeferendam esse lectionem antiquam. Etenim: 1. Redactio Commissionis Theologicae minus sapit scholis 
quam redactio Cardinalis; 2. Em.mus Cardinalis quidem asserit instrumentalitatem, sed eam non explicat; 3. 
Commissio autem Theologica ad mentem Card. Franzelin explicat instrumentalitatem 'eo quod Deus in homine 
et per hominem agat'; 4. Verba autem in et per desumpta sunt tum ex S. Scriptura, tum ex Traditio; 5. Quare 
redactio Commossionis magis consonat verbo Dei, missis verbis scholae." [...]  "Em.mus Card. König offenditur 
verbis reprobavit iterumque reprobat. Laudandos quoque esse exegetas. Quod fit n. 28. Proponit autem 
Commissio, ut omissa voce iterumque legatur reprobavit et reprobat." 



 RECEPTIEFASE 239 

 

slechts het Nieuwe Testament. Nadat artikel 11 ongemoeid blijft wordt in het daaropvolgende 

artikel wel ingegaan op Bea's voorstellen.  

 Ditmaal betreft het Bea's kritiek op de term infallibilitas. Het woordenpaar 

'infallibilitas et inerrantia', hier van toepassing op de Schrift, verdwijnt uit het schema en 

wordt vervangen door 'immunitas absoluta ab errore'. Dit is erg belangrijk en tekenend voor 

deze eindfase van de redactie, waarin Tromp zijn wil doordrijft. Deze formulering immers 

nochtans een formulering die door de subcommissie De fontibus uit de redactie werd gehaald. 

 Volgt het dertiende artikel. Opnieuw aanvaardt men een bemerking van Bea, ditmaal 

betreffende de interpretatie van de Schrift vanuit de intentie van de auteurs. Men erkent dit als 

een terechte bemerking, doch wijst erop dat 'intentio' een risicovol begrip is. Daarom stelt 

men een herwerking van de hele paragraaf voor, die aansluit bij wat Castellino in diens De 

generibus litterariis voorheen voorstelde838. Tenslotte kort men het condescentie-artikel op 

voorstel van kardinaal Frings in839. 

 

Hoofdstukken III-IV: Het derde hoofdstuk is een unicum in deze reeks. Niettegenstaande 

enkele korte bemerkingen blijft de tekst van dit hoofdstuk overeind. Wat niet het geval is voor 

het hoofdstuk over het Nieuwe Testament. Het eerste artikel daarvan blijft weliswaar volledig 

buiten schot, maar meteen daarna – in artikel 20 – volgt een verheldering van de bijbelse 

waarheidsopvatting die het schema wil propageren, op grond van een kritiek van Döpfner840. 

Dan volgen de beide veroordelende artikelen, doch Alfrinks scherpe kritiek is niet gehuldigd. 

Bij artikel 21 wordt op Bea's aandringen de veroordeling minder plechtstatig geformuleerd, 

door een weglating van het 'legitime in Domino congregata'. Vervolgens verandert men voor 

de helderheid van de tekst het 'leguntur' in 'narrantur' en op het einde van de paragraaf het 

'attingunt' in 'afficiunt'. De veroordeling blijft dus, getrouw aan het monitum, zo goed als 

ongewijzigd.  
                                                
838 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Haec tamen inerrantia diiudicanda est ex modo quo veritas 
attingitur. Qui modus imprimis elucet ex indole generali libri de qua, in casu dubii, definitivum iudicium soli 
competit Ecclesiae. Aliter enim veritas attingitur in libro historico vel didactico, aliter in Prophetico, poetico, 
allegorico, parabolico. Quod autem ad singula spectat, modus attingendi veritatem quoque diiudicetur oportet ex 
sensu quem in determinatis adiunctis pro sui temporis conditione, expressit hagiographus. Veritas enim et fides 
S. Scripturae, seu id quod auctor scribendo reapse significare voluit, saepius non recte intelligitur, nisi rite 
attendatur, etc." 
839 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. Frings existimat lin. 21 ex verbis: 'salva iugiter 
rerum veritate ac moralitate omitti debere: ac moralitate. Commissio autem proponit legere: 'Quae omnia, salva 
iugiter Dei veritate et sanctitate, manifestam statuunt aeternae Sapientiae condescensionem', omissis verbis 
superfluis: 'singulis hominibus suo tempore ac genio propria." 
840 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. Döpfner existimat verba: ad normam veritatis 
exarata esse nimis lata et ambigua. Quare Commissio proponit ut ad mentem Lc. 1,4 legatur: 'tamen quae dicta et 
facta consignantur, idcirco litteris mandata sunt ut cognoscamus eorum verborum de quibus eruditi sumus, 
veritatem ex testimonio et traditione eorum, qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt semonis'." 
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 In artikel 22 veranderen op Bea's instigatie nog enkele zaken. De revisiecommissie 

brengt de discussie rond de mogelijk onterechte attributie van proposities aan Christus door 

de evangelisten in herinnering, en stelt ook hier een tekstwijziging voor die meteen een veel 

duidelijker passage oplevert dan voorheen. Men veroordeelt nu opinies waarin men ontkent 

dat Christuswoorden of aan Christus toegeschreven woorden minstens qua essentie zouden 

teruggaan op Christus zelf, en hen terugvoert op de evangelist of de vroege christelijke 

gemeenschap841. Daarmee is ook het vierde hoofdstuk behandeld aangezien het laatste artikel 

ervan ongewijzigd blijft ten aanzien van de voorgaande versie. 

 

Hoofdstuk V: Het laatste hoofdstuk leverde tenslotte de minste kritiek op, en daarom ook 

uitzonderlijk weinig aanpassingen. Het openingsartikel blijft alvast zoals het was en in het 

artikel over de Vulgaat willigt men nogmaals een verzoek van Bea in842. De tekst stelt nu dat 

alleen in de 'Latijnse' Kerk de Vulgaat als authentieke autoriteit wordt aanvaard843. De twee 

daaropvolgende artikelen laat men onaangeroerd, maar in artikel 28 over de katholieke 

exegeten komt men aan Bea's vraag om respect en vrijheid voor de exegeten tegemoet door in 

de passus over het respect voor de geloofsanalogie het vroegere 'doctores rerum biblicarum' 

te vervangen door een meer algemene formule844. Ook in het afsluitende artikel – dat bij wijze 

van inclusio terugverwijst naar Schrift en Traditie – voegt men een clausule toe om aan te 

geven hoe de theologie baat heeft bij de studie van beiden ...845 

 

 Nu we het tekstverloop van het schema De fontibus van a tot z doorliepen, sluiten we 

dit hoofdstuk graag af met een algemene nota over de inhoud en structuur van het schema in 

zijn uiteindelijke versie. Liever dan bij deze lezing te vertrekken van het oordeel van de 

concilievaders over het schema herlezen we nogmaals het geheel vanuit de achtergrond die 

                                                
841 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Ut satisfiat difficultati Em.mi Card. Bea, vid. quod non semper 
clare apparet ubinam finem faciant verba Christi et incipiant verba S. Ioannis, legatur lin. 7-8: Christi vera 
divina, quae et quatenus ab ipso Christo prolata in Evangeliis conscripta sunt. Commissio proponit ut sic textus 
reformetur et simplificetur: 'Pariter Sacrosancta Synodus errores damnat, quibus asseritur verba Christi, quae et 
quatenus a Evangeliis Domino adscribuntur, saltem quoad ipsam rem per verba significatam, ipsius Christi non 
esse, sed potius referre mentem Evangelistae, seu quod vel gravius est, communitatis christianae primitivae." 
842 Zie SCHMIDT, Augustin Bea, pp. 463 vv. 
843 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Ut desiderat Em.mus Card. Bea, dicatur Ecclesia latina praetulisse 
Vulgatam." 
844 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. Bea vult ut lineae quinque ultimae tollantur. 
Proposuit Commissio ut legatur magis modo impersonali: 'Haec omnia fieri possunt tantummodo si in S. Biblia 
exponenda ... attendatur' et non: 'rerum biblicarum doctores'."  
845 ASV: Conc. Vat. II, 745.182, Responsio: "Em.mus Card. Bea desiderat ut lin. 2 dicatur: 'Sacrorum enim 
fontium studio sacrae disciplinae semper iuvenescunt'. Legatur: 'Cum universae theologicae doctrinae Sacra 
Scriptura una cum Sacra Traditione velut anima sit, et ex utriusque fontis studio sacrae disciplinae semper 
iuvenescant, theologiae doctores'." 
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we in onze opeenvolgende hoofdstukken hebben geschetst. Alvorens we dit doen zetten we 

nog graag kort enkele historiografische nota's op rij. Immers, met de afronding van deze 

tekstgeschiedenis houdt vanzelfsprekend de Theologische Commissie niet op met werken. Zo 

heeft in maart 1962 een vierde plenaire vergadering plaats, waarop Ottaviani meedeelt dat 

inmiddels drie teksten van zijn Commissie werden herzien én tenslotte werden goedgekeurd 

voor conciliaire discussie.  

 Begin februari 1962 verneemt Tromp van Fagiolo dat de professio fidei en het schema 

de Fontibus werden goedgekeurd846. Hoewel een Belgische aanwezigheid in deze laatste 

etape ver te zoeken is – Cerfaux keert overigens pas op 27 februari voor het eerste terug naar 

Rome847 – wijzen we nog graag op een gesprek tussen Tromp en de Belgische subsecretaris 

van de Pauselijke Bijbelcommissie, Benjamin Wambacq. De sfeer waarin dit gebeurt getuigt 

alvast van een groeiende onrust rondom de schema's van de TC. In maart immers verzoekt 

Wambacq Tromp om een gesprek over het schema De fontibus. Tromp, die hiervoor 

toestemming vraagt aan Ottaviani (die op zijn beurt weer toestemming vraagt aan Johannes 

XXIII848), ontmoet de subsecretaris op 24 april en bericht in zijn dagboek hierover:  

 

"Mane hora 10-12 colloquium cum Rev. Dom.no Benjam. Wambacq ord. praem., subsecr. 

Commissionis Biblicae. Perlegimus totam Constitutionem revisam. Concordat subsecr. cum omnibus, 

et nil invenit quod sit offensivum exegetis et scientiae catholicae (quod adspectaverat ob famam 

crescentem eundo!)."849 

 

 

3. HET SCHEMA DE FONTIBUS: EEN COMPROMISTEKST 

 

Blijven we nog kort bij de visite van Wambacq in april 1962. In juli van dat jaar, wanneer de 

eerste schema's wereldwijd worden verzonden aan de toekomstige vaders van het Concilie, 

                                                
846 D.Tromp, 6 februari 1962: "Mane colloquium cum Mgr. Fagiolo, secret. S.C. Cardinalium de revisione. 
Approbatus est textus revisus Professionis fidei; approbata quoque textus de Const. de Fontibus, de quo 
secretarius mihi adhuc proponit duo parva dubia quae solvuntur. Auctore Exc.mo Principi mense Octobri 
Patribus proponentur Const. de Fontibus, de Ordine Morali, de Deposito pure Custodiendo." […] "In genere 
laudatur labor Comm. Theol." 
847 Zie in ASV: Conc. Vat. II, 732, 31, de brief van Cerfaux aan Tromp van 21 februari 1962: " Mon 
Révérendissime Père et ami, Je vais arriver à Rome ce mardi 27 février à 15 h. 10 (Fiumicino). Vous vous 
imaginez la joie que j’aurais de vous trouver à l’aéroport, mais je sais aussi toutes vos occupations. En tout cas, 
je serai heureux de vous revoir très bientôt. Mon ami et collègue le Dr. Hoet ne m’a permis le voyage que si 
j’accepte de descendre à un hôtel convenable." 
848 D.Tromp, 9 april 1962: " Coll. cum Emo S. Pontifex dat veniam ut colloquor cum Subsecr. P. Comm. Bibl. de 
Const. de Fontibus." 
849 D.Tromp, 24 april 1962. 
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herinnert men in het activiteitenrapport van de TC graag Wambacq's verbazing over de 

gematigde toon van de tekst850. Diens oordeel steekt alvast schril af tegen de oordelen van de 

historici zoals we ze aan het begin van onze studie opsomden. We komen hierop terug in onze 

conclusies maar geven eerst het beloofde overzicht van de structuur en de inhoud van het 

finale schema, bij wijze van overgang naar die conclusies. 

 

 

a. De duplici fonte revelationis 

 

Samen met het tweede hoofdstuk van het schema vormt het openingshoofdstuk hét 

constitutieve en doctrinele luik van het schema De fontibus. Wanneer men alle hoofdstukken 

overschouwt zou men de overige drie hoofdstukken kunnen bestempelen als disciplinair, als 

uitwerking naar de praktijk toe. Het schema start met enkele bijbelreferenties die reeds een 

algemeen kader schetsen voor het spreken over openbaring. Vanaf de eerste paragraaf wordt 

bijvoorbeeld de rol van de Geest in de verf gezet en tegelijk vallen de openingscitaten op door 

hun nadruk op het kenniskarakter van de openbaringstheologie. Men start niet bij het 

eigenlijke object van de openbaring (Gods historische zelfopenbaring in Christus) maar bij de 

wijze waarop de openbaring ons bereikt. God geeft zich te kennen en die kennis wordt 

overgeleverd. Kennis en overlevering van kennis staan in de kijker.  

 Vooral het tweede artikel legt – een gevolg van de revisiecommissie – een zware 

klemtoon op het noëtisch aspect van de openbaringstheologie. Herhaaldelijk omschrijft men 

openbaring als 'verbum Dei' waardoor een oppervlakkige lezing van de tekst neigt doorheen 

het gehele schema een instruktietheoretische openbaringsopvatting te zien. Men concludeert 

dan dat een openbaringsleer zoals bijvoorbeeld Lagrange of later de nouvelle théologie haar 

ontwikkelden ontbreekt851. Onze studie toont echter dat dit niet houdbaar is.  Een eerste 

indicatie voor een andere lezing ligt bijvoorbeeld in de referentie aan Clemens van Rome die 

Cerfaux in de tekst bracht. Vanuit al het bovenstaande weten we dat de katabase in dit citaat 

gekoppeld is aan de notie van een historisch ontwikkelingsproces, en aan een meer 

                                                
850 ASV: Conc. Vat. II, 788, Ultima acta pontificiae Commissionis theologicae post clausum concessum 
plenarium (10 Mart. 1962), usque ad diem 20 Julii 1962, p. 3: "Die 24 Aprilis 1962 Secretarius, venia obtenta a 
Summo Pontifice, colloquium habuit cum R.mo Patre Benj. Wambacq, Ord. Praem. Subsecretario commissionis 
Biblicae […] Erat colloquium de Constitutione de Fontibus, quae in forma probata a Cardinalibus Revisoribus 
cum subsecretario fuit communicata. Vir doctus, qui ob rumores sparsos exspectaverat nescio quod documentum 
Sacrae Inquisitionis, stupefactus erat de doctrina tam moderata, quam libenter approbavit." 
851 Deze bemerking maakt bijvoorbeeld Hanjo SAUER, Erfahrung und Glaube, p. 24 in zijn bespreking van het 
schema, zonder enige achtergrondkennis: "doch fällt ein wirklich geschichtliches Verständnis der Offenbarung 
aus".  
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christocentrisch denken. God openbaart zich niet in de eerste plaats via taal, maar in en door 

Christus. Kortom als een particulier mens in een particuliere context. Van de historische 

ontmoeting met die persoon moet getuigenis worden afgelegd door de apostelen, door hun 

opvolgers ... door de Kerk. Gelezen vanuit dit perspectief maakt de apostolische successie de 

historische én theologische ruggengraat uit van de tekst. En dit precies omdat de opvolging 

daarin niet op een formeel-juridische wijze is opgevat maar op  een historische852. Het woord 

'praedicatio' krijgt daarbij een sleutelfunctie. Het is de materiële en formele kern van het 

historisch proces. De kerkelijke prediking bestaat in essentie in het doorgeven van de 

'doctrina apostolorum' – of met Cerfaux' woorden: het 'praeconium apostolorum'. Zij verbindt 

Traditie als 'traditum' met Traditie als 'transmissio'. Beide facetten horen samen. 

 Traditie als inhoud slaat op dat wat overgeleverd wordt en het schema De fontibus 

koppelt hieraan steeds aan begrippen als 'doctrina apostolorum' of 'praeconium apostolorum'. 

Deze termen (die teruggaan op Cerfaux en Van den Eynde) dienen echter in een zo historisch 

mogelijke zin te worden opgevat en staan in de lijn van het Tridentijnse begrip 'evangelium', 

waar de Lubac op attent maakte. De over te dragen kennis is géén opsomming van abstracte 

waarheden, maar het verslag van de christelijke oerervaring. De gehanteerde begrippen 

verwijzen steevast naar het apostolisch oergetuigenis. In latere hoofdstukken zal op Cerfaux' 

instigatie steeds worden teruggekoppeld naar de apostoliciteit in de zin van apostolische 

oorsprong.  

 Nu komen we tot Traditie als proces, waarop in de loop van de redactie meermaals een 

klemtoon kwam te liggen. Wanneer men de terminologie van het schema De fontibus gaat 

analyseren botst men frequent – en niet alleen in het eerste hoofdstuk – op werkwoorden als 

transmittere, tradere, etc. Om dit alles juist te interpreteren kan men onmogelijk om Cerfaux' 

denkschema heen. Een schema dat op Garofalo aandringen werd geïntegreerd in het gehele 

document en dat historische en theologische denkschema's tot een synthese leidt. De stappen 

gaan aldus: Er is in de eerste plaats God als Schepper. Deze openbaart zich binnen de 

geschiedenis in Christus. Vervolgens is er het apostolisch oergetuigenis dat teruggaat op de 

ontmoeting met deze Christus, diens daden én woorden.  

 Dít perspectief is alomtegenwoordig in het schema en maakt dat de 

openbaringsopvatting ervan – ook de opvatting van Schrift en Traditie en hun verhouding – er 

niet één is van een collectie geopenbaarde proposities. Het gaat om transmissie van 

                                                
852 SAUER, Erfahrung und Glaube, p. 25 vat deze wél zo op: "Das Amt verbürgt die Authentizität und Legitimität 
der Offenbarung. Die vor allem formaljuridisch gedachte successio apostolica führt über den 'garstigen breiten 
Graben' der Geschichte hinweg." 
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ervaringskennis (waarbij kennis én ervaring hand in hand gaan) in en door de Kerk doorheen 

de eeuwen. Zoals we meermaals toonden is het binnen die overdracht dat er op een gegeven 

ogenblik een opschriftstelling plaatsgrijpt. De Traditie is anterieur, synchroon en posterieur 

aan de Schrift en dáárom ruimer. 

 

 Tegelijkertijd treft men restanten aan van een volkomen andere theologie. Eén die 

Schrift en Traditie vergelijkt vanuit een conceptuele openbaringsleer. Een theologie die niet 

inductief maar deductief redeneert en waarin men op controverstheologische gronden het 'sola 

Traditio eaque sola' bevestigt. Vooral Tromps redactionele inmenging in de revisiecommissie 

heeft de tekst in haar slotfase die richting uit gestuurd. Doordat dusdanig verschillende, vaak 

incongruente theologieën naast mekaar vertegenwoordigd zijn biedt de tekst een weinig 

organische aanblik. Bovendien dreigt het schema vast te lopen in theologische aporieën. Zo 

kan men, redenerend vanuit de diachronie, instemmen met een ruimer zijn van de Traditie. 

Maar niettemin stelt zich vanuit het schema meteen de vraag hoe dit dan op materiëel vlak 

moet worden ingevuld. Wanneer het historisch proces leidt tot openbaringskennis die niet in 

de Schrift vervat ligt (deze vraag alleen al vooronderstelt een ander denkmodel dan dat van 

bijvoorbeeld Cerfaux), impliceert dit dan niet eo ipso dat de Schrift (zelfs als historisch 

document) in gebreke blijft in haar weergave van het apostolisch oergetuigenis, en steekt niet 

hier de materiële insufficiëntietheorie de kop op? Een opwerping hiertegen zou zijn dat een 

historisch denkmodel van meet af aan weigert het oergetuigenis te beschouwen als een som 

van waarheden waaruit men er een deel zou kunnen weglaten. Dergelijke vragen illustreren de 

interne spanning van het schema, en de onoverkomelijke problemen die ermee gepaard gaan.

 Elders leest men dan: De Kerk heeft altijd geloofd, en gelooft nog steeds dat de 

volledige openbaring vervat ligt in Schrift én Traditie. Schrift en Traditie worden daarbij niet 

in een juxtapositie geplaatst en uit mekaar getrokken maar vanuit een historisch 

overleverings- en ontwikkelingsproces onderling vervlochten. De Schrift behoort aldus tot de 

Traditie als proces, maar bevat evenzeer – vanwege haar getuigeniskarakter – de Traditie als 

inhoud. Er wordt een onderscheid gehanteerd tussen Schrift en Traditie als kennisoverdragers, 

en Schrift en Traditie als object van openbaringskennis. En er wordt niet beweerd dat Schrift 

en Traditie openbaring 'zijn' maar zij verschijnen als wegen waarlangs de openbaring ons 

bereikt. Hier geldt: er is geen volkomen identiteit tussen depositum fidei en geloofsbronnen. 

 Tenslotte maakt het schema er attent op dat het het leergezag van de Kerk is waaraan 

de geloofsschat wordt toevertrouwd en dit door bijstand van de Geest getrouw bewaart. De 

pneumatologie van het schema fungeert vaak als legitimatiegrond voor de samenhang tussen 
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Schrift en Traditie, aangezien de Geest doorheen de geschiedenis de Kerk bijstaat en het 

proces van overlevering bewaakt, waarbij de Schriftinspiratie geldt als bijzonder momentum 

van bijstand. Ook dit is verbonden met het historisch-theologische schema waarin de 

apostelen het oergetuigenis doorgeven aan hun opvolgers binnen de Kerk. 

 Om af te sluiten: Het schema draagt de sporen van verschillende soorten theologie 

vanaf het eerste hoofdstuk. Soms krijgt men de indruk met een neoscholastieke 

handboektheologie geconfronteerd te worden853, dan weer wijst de nodige kennis van de 

tekstgenese erop dat er wel degelijk een gevoeligheid is voor een positief-theologische 

benadering van de openbaringsproblematiek. Deze ambiguïteit blijft spelen in het tweede 

hoofdstuk, het andere luik van de theologische basis voor onze tekst. Tenslotte nog dit: de op 

het Concilie gewraakte fons/fontes-terminologie leverde gedurende de redactiegeschiedenis 

van het schema De fontibus nauwelijks enige problemen op. Het valt wel op dat de 

enkelvouds- en meervoudsvormen enigszins afwisselend gehanteerd worden zonder al te veel 

betekenisverschil. 

 Men kan alleszins moeilijk beweren dat de subcommissie De fontibus het wilde 

voorstellen als waren er twee strikt gescheiden delen in de openbaring, elk als een eigen bron 

waaruit waarheden geput kunnen worden. Dit is een karikatuur. Het lijkt er meer op dat de 

bronnenterminologie in het schema moet worden begrepen in de zin van 'loci theologici'. 

Alleen via omslachtig theologisch bochtenwerk kan men het schema lezen als een 

ondersteuning van respectievelijk de bevindingen van Geiselmann of Lennerz. Men forceert 

dan de tekst, op basis waarvan uiteenlopende visies kunnen gelegitimeerd worden. Het hangt 

maar af vanuit welk kader men de tekst benadert. De redactiegeschiedenis echter wijst uit dat 

de subcommissie niet de intentie had zich uit te spreken over de gangbare polemiek. 

 

 

b. De Scripturae inspiratione, inerrantia et compositione litteraria 

 

Wellicht herinnert men zich de genese van dit hoofdstuk als de meest complexe. Vormt het 

eerste hoofdstuk het framework waarbinnen de Schrift theologisch wordt geplaatst dan 

beperkt wat nu volgt zich tot zaken die meteen en vanuit een meer rechtstreeks oogpunt met 

de Schrift te maken hebben. Dit verbaast niet. In het begin ging het namelijk om een Schema 
                                                
853 Cfr. SAUER, Erfahrung und Glaube, p. 30: "Die Theologie, die in de Fontibus ihren Niederschlag findet, 
macht sich die Herkunft ihres Denkens jedoch nicht reflex bewusst, sondern projiziert ihr eigenes Denken 
unkritisch in die Quellen des Lehramtes hinein, statt diese unbefangen von deren eigenen Voraussetzungen her 
zu würdigen." 
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de Sacra Scriptura zonder meer. In elk geval, de Schrift maakt volgens het eerste hoofdstuk 

deel uit van een historisch proces en is daarin een momentum. Niettemin gaat het om een 

constitutief moment en zij geniet een gezaghebbende rol als overleveringsmodaliteit van het 

apostolisch oergetuigenis. Op deze grond bouwt het tweede hoofdstuk voort. Dit betekent een 

complexe worsteling van de subcommissie De fontibus met een voorgeschiedenis waarin 

meerdere pauselijke documenten verschenen, ook meerdere documenten van de pauselijke 

bijbelcommissie en waarin lang niet al deze documenten naadloos op mekaar aansluiten. De 

inspiratieleer van het schema tracht een instrumentalistisch inspiratiebegrip te verzoenen met 

de meer gematigde opvatting die bijvoorbeeld in Divino afflante Spiritu besloten ligt. Ook nu 

raakt men er niet volledig uit en zien we geen eenduidige keuze. Enerzijds omschrijft men de 

bijbelauteurs als 'instrumentum' seu 'organon' en anderzijds bevestigt men (dan weer in de lijn 

van Cerfaux) een condescentietheorie waarin het menselijke en het goddelijke samenwerken. 

In dit laatste perspectief blijft de inspiratie wel een persoonlijk charisma van de bijbelauteur 

maar geeft men zich er terdege rekenschap van dat deze binnen een particuliere context leeft 

en schrijft, en dat dit alles bepalend is voor het geschrevene. Vanuit die denkwereld erkent het 

schema het belang van bijvoorbeeld de genrekritiek. Onder druk van de Centrale Commissie 

wordt teruggegrepen naar Castellino's teksten over de literaire genres om een 

waarheidsconcept uiteen te leggen waarin de intenties van de menselijke auteurs noodzakelijk 

zijn voor een goed begrip van de Schrift.  

 Aan deze problematiek kunnen we ook een opvatting over de onfeilbaarheid van de 

Schrift koppelen. Ook daar is de ambiguïteit duidelijk. Op grond van het goddelijke 

auteurschap ziet men zich genoodzaakt de Schrift in al haar onderdelen vrij van dwaling te 

verklaren, maar de absoluutheid waarmee men dit bevestigt doet vragen rijzen bij de mate 

waarin men de bijbelauteurs als 'werkelijke' auteurs aanvaardt. De dubbelzinnigheid die we 

voorstelden bij het eerste hoofdstuk nestelt zich in de schoot van de subcommissie en sporen 

van wederzijds exclusieve theologieën blijven in de tekst aanwezig.  

 Het schema De fontibus is en blijft een compromisdocument. Wat niet verwondert 

gezien de complexe samenstelling van de subcommissie die het opstelde. In de loop van de 

redactie moet de incongruentie van teksten van Castellino en di Fonzo (die desalniettemin 

toch in mekaar werden geschoven) noodgewongen voelbaar worden. Het uitzicht van de tekst 

is dat van van een composiettekst waaruit weinig inhoudelijke eenheid valt af te leiden, maar 

waarin we een oprechte poging zien om de tegenstellingen uit het verleden tot een synthese te 

brengen. 
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c. De Vetere Testamento 

 

Vanaf hoofdstuk III bevinden we ons in het toepassingsgebied. De theologische fundamenten 

werden uiteengelegd in de eerste twee hoofdstukken. Nu volgt de praktische toepassing 

daarvan op concrete casussen en de eerste daarvan is het Oude Testament. Om dit hoofdstuk 

te lezen moet men allereerst uitgaan van het christelijk heilsuniversalisme dat het eerste 

hoofdstuk hanteerde. En een theologie van de geschiedenis als heilsgeschiedenis. Immers, in 

hoofdstuk één wordt God voorgesteld als de éne God die zich in de geschiedenis kenbaar 

maakt in het Oude en het Nieuwe Verbond. Dit wordt nu toegepast. Het hoofdstuk gaat uit 

van een heilshistorisch perspectief waarbinnen ook het Oude Testament past. Dit perspectief 

is niet zozeer een joods, als wel een typisch christelijk perspectief. Het is daarom evident dat 

God het Oude Testament inspireerde als een aankondiging en voorafspiegeling van het 

Nieuwe. Het Oude Testament is daaraan meteen ondergeschikt.  

 Dit historisch kader impliceert ook dat men het Oude Testament mee opneemt in het 

bovenvermeld verhaal van overlevering van het apostolisch oergetuigenis. Via Christus' 

waardering voor het Oude Testament hebben de apostelen het ook binnen de Kerk verder 

overgeleverd. Het verbaast dan ook niet dat precies in dit hoofdstuk de apostolische successie 

ter sprake komt. Tenslotte is er ook hier het inzicht dat een historisch-kritische benadering 

niet terzijde kan worden geschoven wanneer men op het einde van het hoofdstuk enigszins 

vaag de mogelijkheid openhoudt van een onderscheid tussen de traditionele opvatting van het 

auteurschap van de oudtestamentische boeken en een kritische ... 

 

 

d. De Novo Testamento 

 

Dit hoofdstuk sluit meteen thematisch aan bij het voorgaande. Net als hoofdstukken I en II 

vormen ook het derde en vierde hoofdstuk één geheel. Men opent – met reminiscenties aan 

het dogma-adagium van Vincentius van Lerins (quod semper, ubique et ab omnibus creditur) 

– met de vaststelling dat de Kerk steeds gelooft heeft in de apostolische oorsprong van de 

evangeliën. Ook deze bewering mag men niet te snel opvatten als een louter speculatief-

theologische propositie. Vervolgens erkent men het onderscheid tussen de hedendaagse 

historiografische criteria voor een getuigenis en de wijze waarop de bijbelse auteurs aan 
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verslaggeving doen, zonder dat dit de historische waarde van de bijbelteksten in het gedrang 

brengt.  

 Dan volgen de veroordelingspassages die sterk, wellicht té sterk zijn geformuleerd en 

baden in een sfeer van verdachtmaking die de voorafgaande katholieke exegesegeschiedenis 

heeft gekenmerkt. Het is ook rond deze passages dat zich in de subcommissie het duidelijkst 

een scheidingslijn aftekent tussen leden en consultoren die zich niet akkoord kunnen 

verklaren met een dergelijke houding, en de overigen. Dit leidt de aandacht af van de essentie 

van deze veroordelingen, die op zich niet bijzonder problematisch is. Zij moeten gelezen 

worden in het kader van bovenstaande erkenning van de eigensoortige bijbelse wijze van het 

componeren van historische verhalen. De eerste veroordeling is weinig meer dan een 

bevestiging van het gekende monitum van de zomer van 1961, dat ook op zijn beurt eerder 

algemeen was en weinig meer deed dan evidenties bevestigen. De tweede veroordeling is na 

herformulering in de revisiecommissie eveneens begrijpelijk aangezien zij het belang wil 

onderstrepen van het teruggaan van de woorden van Christus op Christus zelf, minstens qua 

essentie. Men wijst zodoende een exegese af die het bijbelse getuigenis ontdoet van haar 

referentiële waarde, en daarmee in wezen de historische kern van het christelijke geloof 

ontkent. Belangrijk is ook de tweedeling, die het verwijt van een openbaringsopvatting die 

zich op het woord concentreert afweert, namelijk: men houdt de verba et facta van Christus 

nauw verbonden. Tenslotte steunt het schema voor haar behandeling van de overige 

nieuwtestamentische literatuur opnieuw op het historisch-theologisch grondschema van 

Cerfaux (zoals we weten de belangrijkste inspiratiebron voor dit hoofdstuk): op grond van 

Christus' zendigsgebod en diens belofte van bijstand door de Geest aan de apostelen is ook de 

waarachtigheid van de apostolische literatuur gewaarborgd en gegrond in Christus zelf. 

 

 

e. De Sacra Scriptura in Ecclesia 

 

Het slothoofdstuk is het minst doctrinele stuk van het schema. Het kent ook de minst 

complexe geschiedenis. In feite is het Garofalo's eigen tekst met enige beperkte wijzigingen. 

Men begint met het perspectief van de overlevering, met de Kerk als door de H. Geest 

bijgestane medium voor transmissie. Dit keer wordt de ecclesiologie van meet af aan 

verbonden met de sleutelterm 'praedicatio'. Om te beginnen heeft de Latijnse Kerk – een 

precisering die we aan Bea te danken hebben – in de loop van haar geschiedenis de Vulgaat 

ontwikkeld en is deze versio doorheen de eeuwen en dankzij haar gebruik in de prediking, de 
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liturgie etc. voor haar dé gezaghebbende schriftversie geworden. Niettemin erkent men het 

gezag van andere versiones voor de Oosterse Kerken. Vervolgens stapt men over naar de 

hedendaagse situatie en wijst het schema op het belang van de schriftlezing voor de priesters 

en voor de gelovigen. Vooral bij deze laatsten is men beducht voor al te vrije interpretaties 

van de Schrift en wijst men er op dat – aangezien de Schriften ontstonden binnen de schoot 

van de Kerk – het aan de Kerk is om een normatieve interpretatie van de Schrift te bepalen, 

wat in se een vorm van kerkelijk zelfverstaan is. Ook al juicht men bijbelvertalingen toe, 

scholing en begeleiding is belangrijk om de Schrift juist te benaderen. Dit roept de vraag op 

naar de rol van de exegeten, zeker na de voorgaande twee hoofdstukken. Men benadrukt 

vooreerst het belang voor de exegese van het nastreven van de sensus litteralis (het blijft wel 

bij een formele erkenning, zonder enige inhoudelijke bepaling), maar tegelijkertijd wijst men 

op het belang van de theologische zin van de tekst. Daartoe roept men op tot eerbied voor de 

kerkelijke interpretatietraditie en de geloofsanalogie. Deze oproep om theologische en 

letterlijke zin samen te houden is een oproep aan het adres van de exegeten om zich (geheel in 

de lijn van de condescentietheorie) niet te limiteren tot filologische kritiek maar zich in te 

schrijven binnen de theologie. De verhouding van de theologie tot de Schrift én de Traditie is 

dan ook logischerwijs het volgende onderwerp. Opnieuw verbindt men Schrift en Traditie 

door erop te wijzen dat God aan de grond van beiden ligt, en zij mekaar dus niet kunnen 

tegenspreken. Aangezien beiden de ziel vormen van de theologie wordt van de theologie 

verwacht dat zij een concordantietheologie ontwikkelt, die de interne samenhang van de 

katholieke leer vanaf het begin tot op vandaag tracht aan het licht te brengen. In dit alles valt 

op dat het magisterium weinig aan bod komt, en indien dat het geval is, het onduidelijk blijft 

hoe het onderscheiden wordt van de Traditie als zodanig. Tenslotte nog dit: het schema stelt 

voorop dat de exegeten theologen horen te zijn, maar anderzijds wordt van de theologie als 

geheel slechts weinig exegetisch inzicht vereist. 

 





 

 

CONCLUSIES 

 

a. Enkele notities over de vooravond van het Concilie 

 

Het schema De fontibus revelationis is een compromistekst. Het behoort tot de tragiek van 

dergelijke teksten dat zij geen enkele partij ooit tevreden stellen. Dit gegeven vormt de kern 

van onze conclusies. Alvorens echter uitgebreide conclusies te trekken uit onze reconstructie 

blikken we kort vooruit op de toekomst die het schema te wachten staat. Alleen wanneer we 

de openingsperiode van het Concilie mee opnemen in ons relaas kunnen de lotgevallen van 

het schema De fontibus ten volle begrepen worden. Meteen wordt dan ook duidelijk waar het 

bovengebruikte woord 'partij' op slaat.  

 In juli 1962 – dezelfde maand waarin de Pauselijke Bijbelcommissie wordt uitgebreid 

met nieuwe consultoren, waaronder de Belgische franciscaan Béda Rigaux854 – wordt de tekst 

samen met een reeks andere schemata verzonden aan de concilievaders met het oog op 

discussie in de eerste zittijd van Vaticanum II855. In deze periode net voor de concilie-

inauguratie is er dus tijd voor de concilievaders om de teksten te bestuderen – voor zover hun 

bezigheden als bisschop dit evenwel toelaten. Gedurende de aanloopperiode naar het Concilie, 

vooral nadat de teneur van het debat in de Centrale Commissie verspreid raakt, steken nu 

steeds meer negatieve stemmen de kop op wanneer het gaat om schemata van de TC. Niemand 

lijkt geheel tevreden over een compromistekst en het is ter illustratie van bovenvermelde 

tragiek boeiend te lezen hoe ook 'Romeinse' Belgen als Jean-Baptiste Janssens en Édouard 

Dhanis856 in augustus 1962 hun kritiek op het schema formuleren. Zoals in het verleden 

vraagt generaal Janssens zijn oud-collega om advies omtrent zijn eigen bemerkingen bij het 

schema De fontibus857. Dhanis reageert met een lijvig rapport waarin hij Janssens' kritieken 

                                                
854 Over de uitbreiding van de Bijbelcommissie, en de benoeming van Rigaux (ook exegeten als Schnackenburg, 
Leon-Dufour, en C. Spicq worden toegevoegd, zie AAS 54 (1962) 602. 
855 Zie CSVII: F.Philips 045, Brief van Tromp aan Philips: "Monseigneur, dank voor uw bibliografisch artikel, 
dat het lezen waard is. Hier alles wel. De Const. de Fontibus, De ordine Morali, De cast. et matrim., en De 
deposito worden (of zijn reeds) aan de Bisschoppen verstuurd. De Const. de Ecclesia en de B.M.V. zijn de 
Comm. Centralis en de Comm. v.d. Kardinaal Revisores gepasseerd en gaan naar den latinist." 
856 Kort daarop zal Dhanis zijn nominatie vernemen tot concilieperitus, zie APUG: F.Dhanis 1.24: Brief van 
Cicognani aan Dhanis, van 24 september 1962. 
857 APUG: F.Dhanis 4, Brief van J.B. Janssens aan É. Dhanis van 20 augustus 1962: "Je vous envoie, sub secreto 
évidemment, la première partie du schème à soumettre au Concile; c'est la partie plus dogmatique. Puis-je vous 
demander de me dire vos remarques à ce sujet, même s’il s’agissait de remarques qui n’ont pas été acceptées en 
Commission? En second lieu, je vous saurais gré de me dire vos observations au sujet des doutes que mon 
incompétence a annotés. Pour ne pas vous faire perdre de temps, vous pouvez si vous le préférez me dire de vive 
voix vos observations. Des modifications importantes, - pas toutes également heureuses, me semble-t-il, - ont 
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bespreekt en ook eigen bemerkingen meegeeft858. Dhanis wijst op de inconsistenties in de 

tekst, op ongelukkige formuleringen, etc. Tegelijk ondersteunt de studieprefect de 

veroordeling in artikel 21 als een noodzaak, al nuanceert hij dat hierbij niet aan de professoren 

van het Biblicum moet worden gedacht859. Het geeft te denken. 

 Maar niet alleen Janssens contacteert adviseurs. Overal – vooral in Noord-Europa, 

maar evenzeer daarbuiten – beginnen bisschoppen hun theologen te consulteren en in 

sommige gevallen leidt dit tot de redactie van officieuze schema's ter vervanging van de 

bestaande teksten. Zo inviteert Karl Rahner enkele van zijn Duitse collega's – waaronder niet 

toevallig Hermann Volk – tot het ontwerpen van een nieuw openbaringsschema860. Met 

behulp van de jonge Joseph Ratzinger redigeert hij in oktober 1962 een tekst over de 

openbaringsproblematiek die wijd verspreid raakt861.  

 Ook Edward Schillebeeckx engageert zich – onder andere in dienst van het 

Indonesische episcopaat dan – om een afwijzing van het schema te bekomen. Hij doet dit via 

de redactie van zijn iudicium generale, dat opent met de eenvoudige stellingname: "Schema 

hoc non placet" en via de verspreiding van een theologisch schema ter vervanging van de 

                                                                                                                                                   
étés faites au texte de la Commission centrale. Je suis en suspens, tant pour cette partie que surtout pour d’autres 
qui suivent, au sujet de la tendance à vouloir trancher les controverses théologiques; de même au sujet de la 
'prudence' comme seule norme d’orthodoxie et de progrès, surtout en matière exégétique. Je suis bien obligé de 
parler de ces choses, suivant une expression de feu le P. Paul Claeys, comme 'un imbécile intelligent', un 
incompétent qui a un peu de bon sens. Beaucoup au Concile seront dans mon cas." 
858 APUG: F.Dhanis 1.25, De schemate constitutionum et decretorum Concilii Vaticani II observationes P. 
Eduardi Dhanis. Deze tekst bestaat uit twee grote delen: 1. Observationes petitae circa adnotationes A.R.P.G.; 2. 
Propriae observationes petitae ab A.R.P.Generali. 
859 APUG: F.Dhanis 1.25, De schemate constitutionum et decretorum Concilii Vaticani II observationes P. 
Eduardi Dhanis, p. 4: "Res est difficilis, quia multi Episcopi sunt inquieti et petunt ut sermo fortis de ea re fiat. 
Cognosco etiam plures graves excessus a professoribus catholicis commissos. Non cogito de professoribus Pont. 
Instituti Biblici, qui, quantum ego scio, in rebus historicis Sacrae Scripturae, ac nominatim Novi Testamenti 
diiudicandis, vere moderati manent." 
860 Zie hierover meerdere passages in D.Semmelroth, onder andere op 15 oktober 1962: "Heute vormittag war 
Bischof Volk mit Prof. Ratzinger hier und wir haben mit P. Rahner das werden eines neuen Schemas über die 
Glaubens- un Moralfragen. Meine Disposition wurde besprochen. Aber Ratzinger hat ein erstes grundlegendes 
Kapitel eines neuen Schemas lateinisch ausgearbeitet, das uns sehr gut gefiel. [...]" 
861 CSVII: F.Schillebeeckx 4c: De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta. In dit anoniem 
gedistribueerde schema met een sterk personalistische inslag vat men een poging aan tot het benaderen van de 
openbaringsproblematiek in een taal die meer wou aanleunen bij het pastorale, en een uitermate christocentrisch 
discours, waarbij de christologie dient als theologisch model voor een christelijke antropologie. Het schema is 
een sterk pleidooi voor het opnemen van een contingentiebewustzijn in de kern van de openbaringstheologie 
zelf, en vertegenwoordigt zo duidelijk een welbepaalde theologische strekking. Een degelijk overzicht van de 
inhoud van de tekst treft men in SAUER, Erfahrung und Glaube, pp. 121-136, al moet opgemerkt dat Sauer de 
tekst te eenduidig toeschrijft aan Rahner en dit zijn interpretatie ervan danig bepaalt. Zie ook Y. CONGAR, 
Erinnerungen an eine Episode auf dem II. Vatikanischen Konzil, in E. KLINGER – K. WITTSTADT, Glaube im 
Prozeß. Christsein nach dem II. Vatikanum. Für Karl Rahner, Freiburg – Bazel – Wenen, 1984, pp. 22-64. Ook 
een andere tekst van Rahner, het disquisitio brevis de schemate De fontibus revelationis kent een brede 
verspreiding, zie CSVII: F.Schillebeeckx 4d. 
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bestaande tekst, opgesteld op suggestie van Mgr. Bekkers862. Biblicumprofessor Xavier Léon-

Dufour gaat niet zover maar verspreidt in september wel een nota over de manier waarop de 

exegeten recent door het H. Officie werden behandeld. Hij wil een gewetensonderzoek 

doorvoeren voor beide partijen, teneinde vast te leggen welke richting de katholieke exegese 

uit moet. Hij verspreidt deze nota onder de bisschoppen, maar niet alvorens hem te hebben 

laten goedkeuren door Mgr. Cerfaux863. 

 Met Cerfaux belanden we terug in onze contreien, waar het polemiseren tegen de 

schema's van de Theologische Commissie al gauw gemeengoed wordt. Op vraag van 

kardinaal Suenens bijvoorbeeld zet Mgr. Philips zich aan de arbeid om een eigen schema te 

ontwerpen ter vervanging van het officiële schema De ecclesia864. Ook het schema over de 

openbaringsbronnen is al snel kop van jut en opvallend: zelfs bij één van de opstellers ervan. 

In de zomer van 1962 immers heeft Cerfaux – die weldra een benoeming als concilieperitus in 

zijn brievenbus zal vinden865 – een afspraak met Charue te Namen met het oog op het 

Concilie. Op het agenda staat zelfs de idee van de oprichting van een 'Conseil biblique' ter 

voorbereiding van het Concilie. Onder de optionele leden vinden we namen van meerdere 

Belgische bisschoppen en van exegeten zoals Maurits Sabbe en Frans Neirynck, maar 

evengoed Dupont866 en Rigaux867. De ontevredenheid over de tekst groeit intussen gestaag, 

                                                
862 ADN: F.Charue, M4, 034, E. Schillebeeckx, Iudicium generale de schemate I De fontibus revelationis quod 
proponetur Episcopis Indonesiae 26 oct. 1962, p. 1 waarin hij over de artikelen 21 en 22 van het schema stelt: 
"arma praebentur integralistis, qui omnem criticam inquisitionem accusant." Voor informatie over Schillebeeckx 
tweede tekst, zie T.M. SCHOOF, Aggiornamento. De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie 
(Theologische monografieën), Baarn, 1968, pp. 246 vv. 
863 ADN: F.Charue, M2, 012, Les difficultés de l'exégèse contemporaine à repondre à l'attente de l'Église: "si 
parfois elles [ces pages] semblent instituer une critique des deux parties en présence, cela tient à leur nature 
même d'examen de conscience. Leur auteur en mesure plus que personne le caractère incomplet; il les soumet à 
la bienveillante attention de ses augustes lecteurs, après avoir obtenu l'accord de Monseigneur Lucien Cerfaux, 
professeur à l'Université de Louvain." 
864 D.Philips, 8 april 1963: "Ondertussen blijkt meer en meer dat er in de Centrale Commissie ernstig verzet 
gerezen is tegen de voorgestelde dogmatische schemata. Zij beantwoorden niet aan de heden ten dage gestelde 
eisen, doch vertegenwoordigen een verouderde theologische opvatting. Zij komen niet overeen met de door de 
Paus vooropgestelde geest en methode. Dit alles geldt voor het schema De Fontibus, dat voorop staat, en nog 
veel meer voor De Deposito fidei en De re morali, die aan velen totaal onbruikbaar blijken. Men zou met het 
kernstuk De Ecclesia moeten beginnen, o.m. omdat daarin de kwestie van de bisschoppen besproken wordt, en 
in tweede orde ook die van de leken. De gedachte neemt vorm aan dat ik het schema De Ecclesia zou 
herschrijven, in een knappere structuur en in een meer open geest. De bisschoppen achten het geschikt een tekst 
bij de hand te hebben, die zij bij de bespreking over het kerkprobleem onmiddellijk zouden kunnen voorleggen. 
Mgr. Heuschen, wellicht ook nog anderen, suggereren aan de kardinaal mij te vragen zulk een tekst op te stellen. 
Ik wacht af. Na korte tijd vraagt mij de kardinaal inderdaad die opdracht waar te nemen, en het schema naar 
eigen vrij inzicht te herwerken" 
865 CLG: F.Cerfaux, s.n., Brief van Vaticaans Staatssecretaris Cicognani aan Cerfaux van 24 september 1962. 
866 Jacques Dupont (1915-1998), Belgische benedictijnermonnik. Behaalt in 1946 het doctoraat in de theologie te 
Leuven en in 1949 de magistergraad. Monnik van de abdij Sint-Andries te Brugge, waar hij van 1950 tot 1967 
de exegese onderrichte. Voor meer info zie CALATI, B., In Memoriam di Jacques Dupont, in Vita monastica 53/ 
210 (1999) 78-109; COTHENET, É., In Memoriam: Raymond Brown (1928-1998); Dom Jacques Dupont (1915-
1998); Oscar Cullmann (1902-1999), in Esprit et vie (L’ami du clergé) 109 (1999) 80-83; en NEIRYNCK, F., 
L’exegèse catholique en deuil. R. E. Brown – J. Dupont, in ETL 74 (1998) 506-516. Zie over Dupont ook A. 
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wat maakt dat ook Cerfaux zich aansluit bij de critici van het schema De fontibus ... vooral 

diens afwijzing van de veroordelende nrs. 21 en 22 wordt door zijn collega's zeer gesmaakt. 

Theologen als Havet868 – één onder de velen die een rapport over het schema De fontibus 

schrijven voor Mgr. Charue869 – ontwikkelen hun bemerkingen. Rigaux is één van hen, hij 

bezorgt Charue een rapport van tien pagina's met detailkritiek op het hoofdstuk over de 

schriftinspiratie, dat hij van regel tot regel behandelt870. Rigaux' Adnotationes ad Caput II 

gaan overigens hand in hand met een meer algemeen rapport dat hij aan Mgr. Heuschen 

bezorgt. Daarin schrijft Rigaux dit: 

 

"on dirait que les schémas portent la marque d'une double origine: les besoins et la mentalité des 

curies romaines d'une part, et les préoccupations de spécialistes théologiens, moralistes, philosophes, 

liturgistes, sociologues d'autre part."871  

 

Dit citaat wijst op een zekere dubbelzinnigheid in het schema, en Rigaux' tekst illustreert het 

verlangen om de ontwikkeling van een openbaringstheologie niet vanuit Romeinse noden 

maar vanuit de vragen van de huidige maatschappij te starten. Vooral de kritiek op artikelen 

                                                                                                                                                   
WÉNIN, L’exégèse biblique à Louvain, p. 43: "Quant à Jacques Dupont, s’il n’enseigna pas à Louvain, il fut 
néanmoins un des représentants les plus significatifs de l’école louvaniste." 
867 Béda Rigaux (1899-1922), Belgisch franciscaan. Behaalt te Leuven het doctoraat en in 1932 de magistergraad 
in de theologie, onder leiding van Tobac. Vervolgens doceert hij vanaf 1935 aan het franciscaner scholasticaat 
Chant d'Oiseau te Brussel, en in 1956 wordt hij professor in de exegese aan de Leuvense universiteit. Voor 
verdere biografische informatie zie J. RÉZETTE, In Memoriam P. Beda Rigaux, in RHE 77 (1982) 556; en A. DE 
HALLEUX, A., In Memoriam B. Rigaux, in ETL 58/4 (1982) 445-448. 
 CLG: F.Cerfaux, Handgeschreven nota ter voorbereiding van een vergadering met Mgr. Charue, 1962: 
"Á traiter à Namur.  
1) Rome — 
2) Concile:  Tradition plus évasive 
3) La proposition du Cardinal [Suenens]. Craintes devant les libertés excessives (en matière biblique) de prêtres 
et religieux: évangile de l'enfance – (résurrection), les interventions des anges ... le mythe d'Adam. Le tout ou 
rien. Il faudrait tracer des frontières. 
Á mon avis, il faudrait profiter de l'occasion pour que l'épiscopat agisse d'une manière suffisamment uniforme et 
prenne conscience de ses grandes responsabilités, et intervienne d'autorité, avec prudence, clairvoyance, largeur 
de vues, créant la confiance. Un conseil biblique pratique serait à créer. Deux évêques: Mgr. Charue, Mgr. 
Heuschen (Mgr. De Smedt?); Des biblistes:Un de Bruges, Neyrinck [sic]? Ou le professeur de Bruges Willaert. 
Le P. Rigaux; le P. Dupont; Un dominicain; un jésuite (Levie); des theologiens: M. Anciaux?" 
868 Joseph Havet (1911-), priester van het bisdom Namen, waar hij van 1954 tot 1961 dogmatische theologie 
doceert, vervolgens is hij werkzaam als Deken van Dinant en in 1963 wordt hij hoogleraar aan de Leuvense 
faculteit Godgeleerdheid. 
869 ADN: F.Charue, M2, Handgeschreven nota van J. Havet voor Charue. De nota behandelt elk hoofdstuk van 
het schema kort, zo stelt Havet over het eerste hoofdstuk: "Est-il vraiment opportun actuellement et est-il 
nécessaire de mettre en particulier relief cette dualité de sources de Révélation."; en over hoofdstuk II: "Ceci me 
paraît être un exemple de la 'canonisation' d'une théologie: est-ce bien là ce que doit faire un Concile?"; en bij 
hoofdstuk IV: "Rien à ajouter à ce que vous m'avez dit l'autre jour: Les n° 21 et 22 sont certainement à 
supprimer. Qu'on laisse donc travailler les exégètes." 
870 CLG: F.Rigaux, s.n., Adnotationes ad Caput II, Zowel de originele handgeschreven versie als een getypete 
versie van dit document zijn bewaard. 
871 CSVII: F.Heuschen 014, Note sur le schème du Concile Vatican II touchant le de Revelatione et Scriptura.  
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21 en 22 is uitermate scherp. De franciscaan wijst erop dat hij in deze de steun geniet van 

Cerfaux872. Ook de benedictijn Dupont – die vanaf het begin van het Concilie een uitgebreide 

correspondentie onderhoudt met Cerfaux873 – heeft een rapport (voor Mgr. Charue) gebaseerd 

op de nota's van Rigaux en met gelijkaardige detailkritiek874. 

 

 

b. De eerste conciliezittijd: Afwijzing van het schema 

 

Al deze kritieken en reacties wijzen op een groeiende atmosfeer van contestatie aan de 

vooravond van het Concilie875. Een sfeer waarin vooral het H. Officie het benauwd krijgt en 

zich in de verdediging gedwongen weet876. Een sfeer ook waarin de tegenstellingen langzaam 

maar zeker op de spits worden gedreven. Zo is er opnieuw een initiatief van Spadafora, die 

                                                
872 CSVII: F.Heuschen 014, Note sur le schème du Concile Vatican II touchant le de Revelatione et Scriptura, p. 
9: "Mgr. Cerfaux a été consulté par un évêque. Il m'a lu sa réponse. Elle coïncide en bien des points avec la 
mienne surtout pour la teneur générale. Il n'aborde point mes remarques préliminaires mais s'y rallie 
pleinement." [...] "La chose la plus importante est que Mgr. Cerfaux demande l'abrogation pure et simple du § 21 
et 22 et j'y souscris de tout coeur. C'est là que le ton polémique est le plus apparent et que l'on entre dans des 
discussions d'écoles. Tout est dit au § 20." De tekst waar Rigaux op alludeert is mogelijk het schema De 
Scriptura, van Cerfaux' hand, in CLG: F.Dupont 612. 
873 Zie de vele brieven van zowel Dupont als Cerfaux in CLG: F.Dupont 631-639. 
874 Zie CLG: F.Dupont 611, De Fontibus Revelationis; en F.Dupont 630, Brief van Dupont aan Charue van 21 
augustus 1962: "J'ai été consulté sur le schéma de Fontibus Revelationis, présenté aux Pères du Concile. Celui 
qui m'avait demandé mes remarques s'est montré un peu embarassé en les recevant, et il m'a suggéré d'en 
communiquer la copie à un Père plus compétent, plus habilité à intervenir efficacement dans les débats. Voilà la 
raison du pli que je vous envoie par même courrier." 
875 Hierover D.Congar, T. I, p. 182. 5 november 1962: "Le climat général fait beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 
climat du concile: climat pastoral, climat de liberté, climat de dialogue, climat d'ouverture. Alors, c'était le climat 
du 'Saint-Office' et des chaires de collèges romains. On était neutralisé par un code tacite mais puissant, par une 
pression sociale très forte et contre laquelle on ne réagissait pas jusqu'au point où il eût fallu tout mettre en 
question." Het moet daarbij gezegd dat dit sfeerbeeld alles behalve een volledige reconstructie van de 
desbetreffende periode wenst te zijn, daarvoor verwijzen we naar het uitgebreide overzicht dat men vindt in 
BURIGANA, La Bibbia nel Concilio, pp. 105-131. 
876 Getuige daarvan het feit dat de allereerste vergadering van de conciliaire dogmatische Commissie een  
uitzonderlijke vergadering is, door Ottaviani samengeroepen aan de vooravond van het conciliaire debat over het 
schema De fontibus, Cfr. D.Charue, 13 november 1962: "17h. Séance de la commission doctrinale à Ste. 
Marthe" [...] "Le card. Ottaviani prononce quelques paroles, dans lesquelles déjà on sent de l'amertume. Il parle 
d'une théologie moderne, qui est un danger pour l'Église et dit que Mgr. Parente donnera des preuves d'un travail 
de sape accompli par des gens qui veulent substituer un nouveau schéma à celui de la commission." Zie ook het 
verslag over de aanleiding ertoe in ASV: Conc. Vat. II, 788: " Relatio Secretarii Commissionis Conciliaris DFM, 
pp. 4-5: "Die 12 nov. ad Secretarium novae Commissionis de doctrina fidei et morum pervenerunt duo 
Schemata, non a Commissione praeparatoria theologica elaborata, sed ab extraneis. Unum erat Schema 
abbreviatum in quo per modum unius agitur De fontibus Revelationis" […] "Illud Schema inter Plures Patres 
Concilii distribuendum curaverunt Praesides Conferentiarium Episcopalium Austriae, Belgii, Galliae, Germaniae 
et Neerlandicae. Die 13 Nov. in hospitio S. Marthae hora 17-19, habita est prima sessio Commissionis." [...] 
"Maxime autem nocuit controversia acris circa Institutum Biblicum, in qua ab ambabus partibus littigantibus 
discussio Schematis alicuius conciliares, praevalenter biblici, arrepta est, ut suam positionem defenderent. Sic 
factum est, ut Schema De fontibus Revelationis consideratum fuit tanquam opus curiale S. Officii contra 
Institutum Biblicum et non, sicuti est, ut fructus Commissionis Theologicae, quae processit sine ira et studio." 
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zijn publicaties over de exegese heeft gebundeld en zo breed mogelijk verspreidt877. Het 

verwondert niet dat samen met de meeste Noord-Europese bisschoppen ook de Belgische 

bisschoppen zich gedurende de conciliaire discussies scharen onder het kamp van hen die het 

schema afwijzen, vaak in navolging van adviserende theologen878. In de talloze Romeinse 

colleges waar de bisschoppen resideren bijvoorbeeld worden voortdurend lezingen gegeven 

die hun kritiek op de schemata van de TC niet sparen879 en aan de vooravond van het Concilie 

zoeken steeds groeiende aantallen bisschoppen en theologen hun internationale collegae op. 

Er ontstaat de mogelijkheid van het uitwisselen van gedachten, en de invloed van de 

vervangende schema’s wordt met de dag groter.  

 Vanuit deze sfeer opent op 14 november de conciliaire discussie over het 

bronnenschema880. Daarin treft men alle verwijten tegenover de tekst die we reeds in de 

inleiding voorstelden, en verwijten die men reeds voelde aankomen de avond tevoren, op de 

eerste vergadering van de conciliaire Commissio de Doctrina fidei et morum, die door 

verkiezingen aan het begin van het Concilie een nieuwe samenstelling had gekregen. Men ziet 

in de loop van de conciliaire discussie twee partijen ontstaan waarvan de leden zich in 

                                                
877 CSVII: F.De Smedt 570-571, F. Spadafora, Razionalismo, Esegesi cattolica e Magistero, 36 pp, een brochure 
waarop het Biblicum prompt een tegenreactie verspreidt onder de titel: Une nouvelle attaque contre l'exégèse 
catholique et l'Institut biblique pontifical. 
878 Zie bijvoorbeeld D.Congar, T. I, pp. 122-123, op 19 oktober 1962: "À 16.30h à la maison Mater Dei, 10 via 
delle Mure Aurelie, réunion de quelques évêques allemands et quelques évêques français, quelques théologiens 
allemands et quelques théologiens français, organisé par Mgr. Volk. Sont présents: Mgr. Volk, Mgr. Reuss; Mgr. 
Bengsch, Mgr. Elchinger, Mgr. Weber, Mgr. Schmitt, Mgr. Garrone, Mgr. Guerry, Mgr. Ancel, PP. Rahner, 
Lubac, Daniélou, Grillmeier, Semmelroth, Rondet, Labourdette, Congar, Chenu, Schillebeeckx, Feiner, 
Ratzinger, Mgr. Philips, Fransen, Küng. Objet: discuter et arrêter une tactique relativement aux schémas 
théologiques." Congar meldt niet dat in zijn namenlijst ook Belgen en Nederlanders voorkomen. 
879 Op 25 oktober 1962 bijvoorbeeld geeft Cerfaux een lezing voor het Belgische episcopaat op het Belgisch 
college te Rome, over de historiciteit van de evangeliën. In zijn persoonlijke nota's daarvoor gaat de inleiding op 
die lezing hierover: "Reprendre le problème d’une dispute d'école entre l'institut biblique et le Latran. Pas né de 
l'encycl. Divino afflante Spiritu, ni de l'école de Formes littéraires, comme des néophytes le supposent. Le 
mouvement d'avancée vers le problème s'est fait sur deux lignes: 
1. Les progrès de la science historique et de l’explication des documents (philologie) avec lesquels on fait de 
l'histoire. La science historique est une vraie science, autonome, avec des méthodes bien établies" […] "2. 
Progrès dans la notion de l'inspiration." […] "Les évangiles sont des livres inspirés, mais par la même des livres 
humaines. L'inspiration s'harmonise – ou suscite – une activité humaine totale; elle soulève de l’intérieur toute 
cette activité, sans le modifier quand ce n'est pas nécessaire. Serait-il nécessaire de modifier les souvenirs, si 
celle-ci étaient imparfaits, imprécis?" 
 Vijf dagen tevoren nog gaf de Lubac een exposé in Santa Marta: "réunion privée avec des évêques 
français pour entendre le P. de Lubac sur les 2 premiers schémas, surtout le 2e, trop long, trop peu ordonné, par 
trop scolaire, peu biblique, peu adapté, trop impliqué dans la philosophie, trop polémique, trop restreint aux 
pespectives des documents récents. Les oppositions sont très nombreuses. Je ne m’arrête pas aux applications." 
Zie D.Charue, p. 37. 
880 We geven hier geen overzicht van deze discussie omdat dit te ver zou leiden. Bovendien zijn meerdere 
overzichten te vinden in de bestaande literatuur. Om te beginnen zijn de toespraken alle gepubliceerd in AS I, 3, 
pp. 32-295, en in meerdere conciliedagboeken treft men overzichten van de debatten, zo bijvoorbeeld D.Charue, 
pp. 49-66; D.Congar, pp. 207-251. 
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groeiende mate als partizanen van het linkse of het rechtse kamp gaan gedragen881, en de 

oordelen over het schema verscherpen. In het merendeel van de gevallen oordeelt men hetzij 

onderveeld positief, hetzij onverdeeld negatief over de tekst. De Belgische bisschoppen 

scharen zich daarbij aan de progressieve zijde van het concilie, houden Concilietoespraken en 

stemmen meermaals non placet. Zo bijvoorbeeld kardinaal Suenens, die de tekst afwijst en 

van de gelegenheid gebruikt maakt om de conciliaire procedure onder de loupe te nemen882. 

Mgr. Charue sluit zich hierbij aan en wijst op de eenstemmige afwijzing van het schema 

onder Belgische bisschoppen, én somt de gebreken van de tekst op: een gebrek aan sereniteit, 

constructiviteit, oecumenische bekommernis ...883 Dit laatste vormt de kern van De Smedts 

toespraak in naam van het SCUF – overigens gebaseerd op een nota van Gustave Thils over het 

belang van de oecumene884. De Smedt's interventie gooit hoge ogen en is mee 

verantwoordelijk voor het kelderen van het schema De fontibus in de eerste conciliaire zittijd. 

Hoewel hij uiteindelijk geen interventie hield, had ook Janssens een toespraak voorbereid met 

duidelijke reserves bij het schema885, net zoals Geeraerts, die zijn tekst indiende op het 

conciliesecretariaat, en zich aansluit bij zijn landgenoten886. 

                                                
881 Zie P. LEVILLAIN, La discussion du schéma De fontibus, in L. MOULIN (ed.), Les églises comme institutions 
politiques, Bruxelles. 
882 AS I, 3, pp. 45-47: "Schema de quo agitur mihi non placet propter rationes iam allatas a cardinalibus schemati 
oppositis. Et schemata sequentia huius commissionis adhuc minus placent. Sed etiam si quoad eorum 
substantiam – dato non concesso – nihil esset opponendum, schemata commissionis theologicae mihi videntur ... 
deficere per defectum brevitatis." 
883 AS I,3, pp. 143-145: "Feria quarta, em.mus card. Suenens, arch. Mechliniensis-Bruxellensis, suum non-placet 
declaravit. Mea voce, eius sententiae adhaerent omnes ceteri episcopi Belgii, necnon plures alii episcopi e Belgio 
oriundi aut qui in Africa Centrali providentialem nobiscum consuetudinem habent. Dolemus quod duo priora 
schemata non exhibeant de revelatione christiana serenam et constructivam, magis positivam, magis pastoralem, 
magis biblicam, magis oecumenicam expositionem. Eo magis dolemus quod praecise recentiora theologorum 
exegetarumque opera hoc permitterent. Una cum multis Patribus conciliaribus, instanter petimus ut illa schemata 
ex integro et omnino aliter rescribantur." 
884 D.Semmelroth, 19 november 1962: "Heute morgen muß es in der Generalkongregation recht massiv 
zugegangen sein. Bischof De Smedt von Brügge hat die Interessen und Anliegen des Sekretariaten für die 
Einheit der Christen sehr wirksam vertreten. Er hat mit recht starken Geschossen gegen die Theologische 
Kommission geschossen und betont, daß diese es dem Einheitssekretariat unmöglich gemacht habe, Kontakt mit 
ihr zu nehmen. Er muß dann starken Beifall bekommen haben." De toespraak van De Smedt (originele nota's in 
CSVII: F.De Smedt 576) is gebaseerd op een tekst van Thils (F.De Smedt 578), zie M. VELATI, Le Secrétariat 
pour l’Unité des Chrétiens et l’origine du décret sur l’oecuménisme (1962-1963), in LAMBERIGTS, Les 
commissions conciliaires, 181-204), zie AS I, 3, pp. 184-187: "Loquor nomine secretariatus ad christianorum 
unitatem fovendam. In discussione schematis De fontibus revelationis, multis Patres ostenderunt sollicitudinem 
vere oecumenicam." [...] "Problema est hoc: Quid requiritur in aliqua doctrina et in stylo alicuius schematis ut 
revera inservire possit ad meliorem dialogum inter catholicos et non-catholicos obtinendum? ..." [...] "Noster 
secretariatus suum adiutorium obtulit commissioni theologicae, sed commissio, propter rationes de quibus mihi 
non est iudicandum, noluit. Proposuimus constitutionem subcommissionis mixtae; sed commissio theologica 
respondit: non, non volumus." 
885 De op het conciliesecretariaat ingediende originelen van elk van deze toespraken  bevinden zich in ASV: 
Conc. Vat. II, 754. Het exemplaar van Janssens' toespraak in APUG: F.Dhanis 4, doet vermoeden dat de tekst 
van de hand is van Dhanis.  
886 AS I, 3, pp. 329-331: "Praeparatam habui interventionem spectantem ad schema constitutionis dogmaticae De 
fontibus revelationis etc. Non credo tamen me aliquid novi addere posse ad haec quae iam de ista quaestione a 
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 Na een vervroegde stemronde op 20 november 1962 blijkt het échec compleet. De 

tekst behaalt net geen 2/3 meerderheid aan negatieve stemmen, wat impliceert dat de discussie 

moet worden voortgezet. Tegelijkertijd is de verdeeldheid op het Concilie overduidelijk, en 

blijkt een meerderheid van de Concilievaders het schema af te wijzen887. Op 21 november laat 

Johannes XXIII in de Aula conciliaris zijn beslissing kenbaar maken omtrent de affaire, ik 

citeer een brief van Heuschen van die dag waaruit meteen blijkt dat ook andere Belgen nog 

zinnens waren hun oordeel over de tekst wereldkundig te maken: 

 
"Ik schrijf u van uit de Concilie-aula, waar we zo pas groot nieuws vernomen hebben : de discussie 
over het schema 'de fontibus' wordt voorlopig stopgezet en de tekst wordt verstuurd naar een nieuwe 
commissie om op punt gesteld te worden. Een gemengde commissie zoals de Vaders gevraagd hebben. 
Het is de Paus zélf die tussengekomen is en het was tijd, want iedereen werd lastig. Gisteren stemden 
62% van de Vaders tegen de voortzetting van het debat, doch omdat een 2/3 meerderheid moest 
behaald worden om te gelden als meerderheid, eisten de Italianen dat men zou verder gaan.  De 
Osservatore durfde de cijfers van de stemming niet opgeven. Ook dat heeft zeer slechte indruk 
gemaakt en daarom hebben een aantal kardinalen gisteravond een démarche gedaan bij de H. Vader 
om zijn tussenkomst in te roepen. Gisteren had ik moeten werken tot meer dan middernacht om een 
tekst klaar te krijgen om vandaag eventueel tussen te komen, nadat men naar het sekretariaat 
getelefoneerd had om Mgr. Descamps en mij als sprekers in te schrijven. Het is weer eens een 
overbodige inspanning geweest, maar ik ben toch blij dat de zaak zo is afgelopen."888 
 

 

c. Waarom het schema een slechte naam heeft ... 

 

Aan het eind van deze studie komen we tot de – op het eerste zicht weinig verbazende – 

vaststelling dat de afwijzing van het schema meerdere verklaringsgronden kent, directe en 

indirecte. Factoren die zowel met de recente ontwikkelingen te maken hebben die we zonet 

beschreven, als met een uiterst lange en complexe geschiedenis van theologisch debat. We 

sommen ze kort op: 

 1. In de eerste plaats is er de algemene theologiehistorische achtergrond zoals we haar 

schetsten aan het begin van deze studie. Reeds daar toonden we enkele decennia van strijd 

tussen verschillende opvattingen van theologie, van omgaan met kritisch-wetenschappelijk 

                                                                                                                                                   
em.mis cardd. Liénart, Frings, Léger, König, Alfrink, Suenens et Bea praeclare dicta sunt. Censeo cum his 
illustribus Dominis hoc schema esse totaliter rocognoscendum. Mihi etiam non placet." 
887 Zie over de procedure van het debat over De fontibus,  AS I, 3, pp. 254-255: "Audiant omnes! Cum, praeter 
spem habitus sit exitus suffragationis, hic idem exitus communicatur statim ex mandato em.mi praesidis. 
Praesentes votantes: 2209. Tulerunt votum Placet: quod significat esse interrumpendam discussionem totius 
schematis: 1368. Tulerunt votum non Placet: scilicet esse continuandam discussionem: 822. Vota nulla: 19. 
Maioritas quae requirebatur, maioritas 2/3 partium, erat 1473. Cum igitur Placet non attigerit hanc maioritatem, 
non potest possidere, quapropter, de mandato praesidis, continuabitur discussio de schemate revelationis." 
888 CSVII: F.Heuschen 514, Brief van Mgr. Heuschen aan M. Verjans, van 21 november 1962. Gepubliceerd in 
een Franse vertaling in de inventaris van het fonds. 
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denken en tussen verschillende openbaringsmodellen. De tegenkanting die het H. Officie 

daarbij meermaals betuigde en blijft betuigen tijdens de conciliaire voorbereidingsperiode 

leidt tot een tweede vaststelling. 

 2. Op grond van de historische verwikkelingen en ingevolge de neomodernistische 

controverse gevoerd door Romeo cum sociis ontstaat er in de publieke opinie een 

vereenzelviging van de TC (in het bijzonder van de subcommissie De fontibus) met het H. 

Officie, met de redactieraad van Divinitas en met het Lateranum. 

 3. Hoewel de concilievaders en periti in de eerste zittijd de redactiegeschiedenis van 

het schema doorgaans niet kenden, was hen wel bekend dat de TC had geweigerd samen te 

werken met het SCUF, dankzij de toespraak van Mgr. De Smedt op 19 november 1962. 

Inmiddels raakte ook het verzet van Bea in de Centrale Commissie bekend en de beperkte 

wijze waarop de vele amendementen werden gevaloriseerd in de finale tekstredactie door de 

revisiecommissie. 

 4. Naast de sfeer in de maanden vóór het Concilie is ook de sfeer van de conciliaire 

openingsdagen bepalend. De conciliaire openingstoespraak van Johannes XXIII – Gaudet 

Mater Ecclesia – is in dit verband erg invloedrijk. Maar daarnaast heerst er ook een atmosfeer 

van ontvoogding van de wereldkerk ten aanzien van het H. Officie. Een episode zoals het 

uitstellen van de verkiezingen van de conciliaire commissies in oktober 1962 getuigt hier bij 

uitstek van. 

 5. De periode van de Conciliaire opening maakt ook het concrete contact en de 

uitwisseling van ideeën, bemerkingen, etc. tussen bisschoppen en theologen mogelijk. In deze 

context is het circuleren van vervangschemata van theologen als Rahner en Schillebeeckx van 

niet te onderschatten invloed op de besluitvorming van het verzamelde episcopaat. Ook deze 

teksten werden begrijpelijkerwijs geredigeerd met in het achterhoofd slechts de eindtekst van 

De fontibus, zonder een gedegen kennis van de totstandkoming ervan. 

 

 

d. Kritische slotnota: Waarom het schema toch niet onverdeeld slecht is ... 

 

Uit deze opsomming onthouden we vooral één ding: Dat de conciliaire receptie – en als 

consequentie de conciliaire lezing of hermeneutiek – van het schema De fontibus slechts in 

geringe mate wordt bepaald door kennis van haar redactionele verhaal. Bedoeld wordt hier: in 

het beoordelen van de tekst wordt noch rekening gehouden met de verantwoordelijke 

subcommissie en haar compositie en intenties met het schema De fontibus, noch met de 
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theologische debatten die in haar schoot werden gevoerd en die hun weerslag vinden in de 

tekst.  

 Een praktische onwetendheid over de tekstgenese ligt aan de basis hiervan ... Wat 

ertoe leidt dat het merendeel van de Concilievaders de tekst niet benadert als sluitstuk van een 

complexe ontwikkeling maar als een gegeven geheel. Men plaatst zich voor de tekst vanuit de 

hierboven geschetste onmiddellijke context. Men is begrijpelijkerwijs getekend door een 

blinde vlek die niet gedeeld kan worden door de historicus mét kennis van de redactie- en 

commissiegeschiedenis. Dat de Concilievaders aldus het compromiskarakter van het schema 

niet onderkennen is evident. De historicus hoort echter een zekere scepsis en afstand te 

bewaren ten aanzien van hun oordeel bij het vormen van zijn/haar oordeel over het 

preconciliaire openbaringsschema. Men kan de conciliaire attitude niet overnemen zonder 

haar te confronteren met een gedegen studie van de verschillende tekstuele 

ontwikkelingsfases. Hiermee belanden we bij de vraagclusters uit onze inleiding: Is het 

schema zuiver Romeins, vertegenwoordigt het slechts één theologische strekking, etc. Het 

punt is aangebroken om uit onze geschiedenis van het schema De fontibus enkele afsluitende 

antwoorden te puren. Wij bieden antwoorden onder de vorm van criteria die men bij de lezing 

en beoordeling van het schema De fontibus in acht hoort te nemen. 

 

 

1. Een eerste nuancerende factor is de samenstelling van de TC en vooral van de 

subcommissie De fontibus. De algemene TC kan misschien verweten worden teveel 

'Romeinen' te tellen – al blijft het precair om ieder theoloog die doceert aan een Romeinse 

universiteit meteen van dit label te voorzien (dit zou betekenen dat men iemand als Witte, 

professor oecumenische theologie aan de Gregoriana, over dezelfde kam scheert als professor 

Spadafora van het Lateranen. Het ontkent zowel de diversiteit tussen Romeinse scholen als 

het onderscheid in theologische visie tussen individuen die tot één instituut behoren), toch: de 

selectieprocedure van haar leden aan het begin van de voorbereidingsperiode verraadt 

duidelijk de wens tot vertegenwoordiging van meerdere strekkingen en een internationale 

samenstelling. Met een beetje welwillendheid kan men het feit dat veel van deze 

internationale theologen te Rome leefden toeschrijven aan praktische overwegingen. 

 Wat de subcommissie De fontibus betreft: deze is van meet af aan vrij evenwichtig qua 

samenstelling. Zij kent aanvankelijk zelfs een overwicht aan 'oltralpi' ... Meerdere scholen 

zijn vertegenwoordigd: Gregoriana, Antonianum, Urbaniana, Crocetta, München, Leuven en 

het Biblicum – waar meerdere leden en consultoren hun exegesestudies deden. Het Biblicum 
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is pas vrij laat present met de benoeming van Ernst Vogt maar van de subcommissie uit waren 

er van meet af initiatieven om representanten van het Biblicum én de École biblique de 

Jérusalem op te nemen. Ook het feit dat men met Kerrigan en Cerfaux twee consultoren van 

de Bijbelcommissie in huis heeft draagt bij tot de interne diversiteit. 

 Niet alleen vertegenwoordigt zij meerdere scholen. De subcommissie De fontibus is 

internationaal van compositie. Eurocentrisch (de braziliaan Scherer daargelaten) maar 

internationaal. Ook al doet een dergelijke generalisering de waarheid geweld aan, men zou – 

mét Schauf – kunnen stellen dat de eerder 'conservatieve' zijde van de subcommissie 

(vertegenwoordigd door Tromp, di Fonzo en soms Garofalo) werd overvleugeld door een 

'progressieve' en/of gematigde meerderheid (Castellino, Vogt, Cerfaux, Hermaniuk, Scherer, 

Schröffer, Schmaus en Kerrigan)889. Daarnaast liet de subcommissie zich bijstaan door 

buitenstaanders (een vrij uniek gegeven voor de TC) voor expertise: de commissie voor de 

Vulgaatherziening bijvoorbeeld. 

 Ook de vereenzelviging van de SCDF met het Lateranum is uit de lucht gegrepen. Geen 

enkele professor uit het Lateranum maakt deel uit van de subcommissie en ook op de 

algemene TC-vergaderingen hadden zij weinig bemerkingen of invloed op het schema. Dat 

mensen als Tromp en Garofalo uiterst verveeld zaten met de aanvallen vanuit die universiteit 

onderstreept dit, evenals het feit dat men de redactie van Divinitas niet kan vereenzelvigen 

met het discours dat sommige Lateranumprofessoren huldigden. Zo men al een rechtstreeks 

verband tussen de subcommissie De fontibus en het Lateranum zou willen vaststellen is 

Cerfaux – als gastdocent – de meest voor de hand liggende connectie met het instituut. En 

diens ingrijpen gedurende de Romeinse controverse spreekt boekdelen over zijn positie. 

 

 

2. Dit alles wijst erop dat de SCDF een plaats was waar ernstig theologisch debat tussen 

scholen en individuen niet alleen mogelijk was, maar ook de facto plaatsvond. De verslagen 

van de subcommissiezittingen spreken in dit verband voor zich en het is duidelijk dat eenieder 

in de debatten aan bod kon komen en gehoord werd. Illustratief hiervoor zijn de besprekingen 

van Cerfaux' Constitutio de Scriptura gespreid over meerdere vergaderingen, en van de tekst 

                                                
889 Ook al werd het destijds begrepen als een hoge vlucht om het gezicht van de TC te redden voor het Concilie, 
de verklaring die kardinaal Ottaviani op 17 november aflegt tegenover de kritieken van Döpfner op het schema 
De fontibus is niet geheel uit de lucht gegrepen, zie D.Congar, 17 november 1962: "Le cardinal Ottaviani répond 
alors au cardinal Döpfner, qui a dit des choses erronées: 1) il y a eu, dans la sous-commission, 'De re biblica', 
discussion et oppositions. On a voté plusieurs fois et, forcément, la minoritè a succombé. Il est faux qu'il n'y ait 
eu qu'une tendance: il y avait des exégètes: Cerfaux et le P. Vogt... - 2) pour la Commission centrale, tous ont pu 
parler." 
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De generibus litterariis van Castellino's hand. Enkel vanuit een gedegen kennis van de 

tekstgenese is men in staat de restanten van deze documenten en hun theologie in het schema 

te traceren en naar waarde te schatten. 

 De subcommissie had een uitermate complexe opdracht: zij trachtte zich in haar 

activiteiten rekenschap te geven van de debatten en verworvenheden die de eerste helft van de 

twintigste eeuw hebben getekend. Zonder deze achtergrond is het werk van de subcommissie 

niet te begrijpen, wat de reden was voor ons om een vrij uitgebreide achtergrondstudie op te 

nemen in ons relaas. In het bijzonder de problematiek van het modernisme en de daarmee 

samenhangende problematisering van doctrines als die over de onfeilbaarheid van de Schrift, 

de inspiratieleer en het Deus auctor en meer zijdelings ook de inzichten van en reacties op de  

nouvelle théologie, de beslissingen van de PBC (die zich nauwelijks op één continuüm laten 

plaatsen), de pauselijke documenten sinds 1893, de discussies over de decreten van zowel 

Trente als Vaticanum I, ... dit alles speelt op de achtergrond. Om slechts één voorbeeld te 

geven herinneren we aan de discussie over het door Van den Eynde ingevoerde 'huiusmodi', 

waarmee de subcommissie zich duidelijk trachtte te positioneren ten aanzien van voorgaande 

conciliaire besluiten. 

 Haar redactiegeschiedenis toont dat de Constitutio De fontibus revelationis niet het 

product is van een eenzijdige overtuigingsgrond maar van sereen theologisch debat. Dat 

gezegd zijnde moeten we ter nuancering wijzen op het institutionele isolement dat de TC 

kenmerkt. Als gevolg van een strak opgelegde geheimhouding aan haar leden en consultoren 

– ook tegenover de andere voorbereidingsorganen – verrichtte de subcommissie De fontibus 

haar werk nagenoeg in een theologisch vacuüm. Deze isolatie is het resultaat van de houding 

van de voorzitter van de TC eerder dan van haar leden of consultoren, die niet zelden 

problemen hadden met deze geslotenheid. Er tekent zich een duidelijk onderscheid af tussen 

de leiding enerzijds, en de leden en consultoren van de Theologische Commissie anderzijds. 

Ook Tromp en Ottaviani zitten overigens lang niet altijd op dezelfde golflengte. Het 

onderscheid tussen leiding en basis laat zich goed voelen wanneer in 1961 een 

revisorencommissie de bemerkingen van de Centrale Commissie hoort te verwerken. Tromp 

onderneemt daarbij verwoede pogingen zijn eigen theologische stellingnames gecanoniseerd 

te zien in een concilietekst, waardoor het composietkarakter van de tekst wordt versterkt. 

 

 

3. Bovengenoemde structurele factoren hangen nauw samen met inhoudelijke kenmerken van 

de tekst. Deze heeft alles van een construct. Het is een tekst waarin men na kritische analyse 
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geen consistente of overkoepelende theologie aantreft. Verschillende openbaringstheologische 

modellen kunnen naast elkaar in de tekst worden aangetroffen, afhankelijk van de passage die 

men aanstipt en de leessleutel die men hanteert. Een instruktietheoretisch openbaringsmodel 

neemt – veelal ingevolge de interventies en teksten van Tromp en di Fonzo – plaats naast een 

model dat aansluiting zoekt bij de positieve theologie – waar Cerfaux en ook Van den Eynde 

en Vogt redactionele sporen achterlaten. De modus operandi van de subcommissie – waarbij 

aanvankelijk afzonderlijke leden (te weten de consultoren di Fonzo, Castellino en Kerrigan) 

de respectieve hoofdstukken ontwerpen, en men vervolgens in beperkt comité teksten 

herwerkt – versterkt dit composietkarakter nog. Vooral het feit dat sommige hoofdstukken 

een synthese pogen te vormen van tekstflarden afkomstig uit verschillende tekstontwerpen 

maakt dat ook de hoofdstukken van de eindtekst sporen verraden van uiteenlopende 

theologische strekkingen. Het tweede hoofdstuk toont dit goed aan met zijn worsteling om 

een instrumentalistisch geformuleerde inspiratiedoctrine te verzoenen met de 

condescentiegedachte890. Zowel een eerder intransigente theologie als een openheid naar 

recente wetenschappelijk-exegetische ontwikkelingen spreekt uit de tekst. Bovendien wil het 

schema aansluiten bij de bepalingen van het magisterium over een langere periode (getuige de 

waarde die men hechtte aan archiefstudie omtrent de beslissingen van de bijbelcommissie), 

wat de complexiteit van de tekst nog vergroot. 

 Dit alles heeft repercussies voor het debat over een geschikte hermeneutiek voor 

Vaticanum II891. Een debat waarin sommige actoren een sterke klemtoon leggen op de 

breuklijn die vaak tussen de conciliaire voorbereidingsperiode – als vertegenwoordiger bij 

uitstek van een 'Romeinse theologie' – en de eigenlijke concilieperiode wordt geponeerd. Op 

theologisch-inhoudelijk vlak mag men deze breuk – waarbij De fontibus vaak als 

                                                
890 Beide soorten inspiratiedenken werden goed onderscheiden in D.R. LAW, Inspiration (New Century 
Theology), Londen – New York, 2001, waar hij in een analyse van basale modellen voor een inspiratiedoctrine 
onderscheidt tussen drie opties: ofwel afwijzing van elk inspiratiemodel, of 'Word-centered'- of 'Non-verbal'-
opvattingen van de inspiratie, zie vnl. pp. 42-43: "There are three ways of meeting this challenge to the concept 
of inspiration. One way is to abandon the concept altogether. We shall consider this approach in the final section 
of the next chapter. The other two approaches attempt to find some way of retaining the concept. The most 
vigourous of these two approaches – the so-called 'conservative' approach – remains in many respects in a pre-
Enlightenment position. In its most extreme, fundamentalist form it denies the validity and veracity of many 
modern scientific insights and rejects the results of modern biblical scholarship. Even in its more moderate 
forms, where the results of modern science and biblical scholarship are taken more seriously, the conservative 
approach clings to belief that God intervenes directly in the world and attempts to reconcile the results of modern 
science with this basic belief. The second approach, which is usually known as the 'liberal' approach, accepts 
wholeheartedly the scientific world-view and the results of biblical criticism, and attempts to adjust the concept 
of inspiration in their light." 
891 Een debat waarin ook Benedictus XVI zich recent mengde, in zijn kersttoespraak tot de Romeinse Curie van 
22 december 2005. Meer hierover vindt men in G. MARCHESI, Benedetto XVI e il Concilio Vaticano II, in Civ. 
Catt. 3736 (2006) 381-390. Overigens, ook in diens vroegere J. RATZINGER, Aus meinem Leben. Erinnerungen 
(1927-1977), München, 2000, pp. 130-131, komt de problematiek van De fontibus aan de orde. 
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symbooldossier fungeert892 echter niet al te scherp stellen. De resultaten van deze studie 

betekenen een kritische noot bij het debat over de conciliehermeneutiek voor Vaticanum II. 

Een te eenzijdige klemtoon op het evenement-karakter – al onderstrepen we graag de waarde 

van deze benadering – van dit Concilie is te vermijden893. De conciliaire voorbereidingstijd 

neemt wat doorheen de twintigste eeuw al bestond aan theologische debatten mee op en deze 

discussies gaan gewoon verder gedurende het Concilie zelf, wat voldoende wordt aangetoond 

in de vele publicaties daaromtrent. Meer concreet: een zekere 'strijd' tussen 

vertegenwoordigers van een intransigent deductief neothomisme en een meer open inductief 

discours treft men in de eerste helft van de twintigste eeuw, treft men in de 

concilievoorbereidende commissies, en treft men nog steeds in de conciliecommissies. Er is 

dus een niet te veronachtzamen continuïteit tussen de voorgeschiedenis van Vaticanum II, de 

concilievoorbereidingen en het concilie zelf. Men kan spreken van evolutie in het officiële 

kerkelijke discours, maar dan onder de vorm van een gestage verschuiving en aanpassing 

eerder dan van een 'breuk'. Immers, het werk van R. Burigana toont overtuigend aan dat ook 

Dei Verbum in zekere mate een compromisdocument is, waarin de 'conservatieven' op 

meerdere punten hun slag thuis haalden. 

 Deze kritische noot bij de zogenaamde 'Bolognese' hermeneutiek van Vaticanum II 

impliceert geenszins dat we ons aansluiten bij het standpunt van de reeds vermelde Marchetto. 

Diens insisteren op de continuïteit van het concilie met haar voorgeschiedenis is immers 

gestoeld op een zuiver systematisch-theologische benadering van de geschiedenis. Onze 

insistentie op diezelfde continuïteit spruit daarentegen voort uit historisch-kritisch 

bronnenonderzoek. 

                                                
892 Men kan reeds partialiter over het schema De fontibus stellen wat P. Hünermann, Eine 'kalligraphische 
Skizze' des Konzils, in HÜNERMANN – HILBERATH (ed.), Herders theologischer Kommentar zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil, Bd. 5, pp. 447-469, schrijft op p. 455: "Wie unterscheidet sich das Offenbarungskonzept 
des II. Vatikanums von jenem, das in Trient bzw. im I. Vatikanum anklingt? Offenbarung Gottes bedeutet nich: 
Gott 'plaudert aus dem Nähkästchen', indem er Gesetze oder Bestimmungen kundtut. Er teilt vielmehr sich selbst 
mit, und diese Mitteilung ist sein Wort." [...] "Der vollendete Ort des Offenbarwerdens Gottes ist Jesus Christus. 
Das bedeutet: Es ist das Menschsein des Menschen selbst – von der Anlage her Bild Gottes – das in Jesus 
Christus zum vollendeten Bild Gottes wird." [...] "Alle voraufgehenden Formen der Offenbarung sind 'Anweg' 
zu dieser endgültigen Offenbarung der Selbstmitteilung Gottes in seinem Wort, das Fleisch wird." 
893 Zie hierover G. ALBERIGO, Critères herméneutiques pour une histoire de Vatican II, in LAMBERIGTS – 
SOETENS (ed.), À la veille du Concile Vatican II, pp. 12-23: "Considérer le Concile Vatican II comme un 
événement plutôt que comme la réalisation d’un modèle institutionnel, ou comme la somme des décisions qu’il a 
produites, c’est poser le problème d’une élaboration de critères herméneutiques adéquats à la compréhension de 
son déroulement et de sa signification." en É. FOUILLOUX, La categoria di evento nella storiografia francese 
recente, in M.T. FATTORI – A. MELLONI (eds.), L’evento e le decisioni. Studi sulle dinamiche del concilio 
Vaticano II (Testi e ricerche di scienze religiose: Nuova serie, 20) Bologna, 1997, pp. 51-62. In deze bundel 
wordt het concept van Vaticanum II als evenement grondig uitgewerkt en bestudeerd. Daar lijnrecht tegenover 
staat de reeds eerder vermelde school van Agostino Marchetto, die een heilshistorisch en dogmatisch 
gefundeerde hermeneutiek willen ontwikkelen. Zie hiervoor A. MARCHETTO, Das II. Vatikanische Konzil. 
Hermeneutische Tendenzen von 1990 bis heute, in AHC 32 (2000) 371-386. 
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 Tenslotte nog dit: Ook op een ander niveau bepalen redactionele procedures het 

theologisch gefragmenteerde uitzicht van het schema De fontibus, met name door de 

detailkritieken gegeven in de plenaire commissievergaderingen die men dient te verwerken, 

en tenslotte ook door de herwerking die de revisiecommissie doorvoert na de bespreking in de 

Centrale Commissie. 

 

 

4. Ook de taal van het openbaringsschema verdient enige nuance: zij vormt namelijk één van 

de voornaamste struikelblokken bij lezing ervan. Deze taal weerspiegelt het 

constructiekarakter van de tekst. Meerdere theologische visies leiden tot een meerderheid aan 

discours binnen één en dezelfde tekst. Wanneer men de tekst bestudeert hoort men voor ogen 

te houden dat het reglement van de TC verzocht om schema's te stellen in een taal die aansluit 

bij de conciliaire traditie. Voeg daarbij dat het aantal toespelingen op, parafraseringen van en 

citaten uit teksten van het leergezag in het schema legio zijn en men begrijpt waarom men al 

snel in een jargon verzeilt dat allerminst oecumenisch en pastoraal klinkt. Een al te 

oppervlakkige lezing van de tekst slaagt er niet in deze linguïstieke barrière te doorbreken. 

Net een redactiegeschiedenis van het schema toont echter dat achter abstracte en officieel 

klinkende formuleringen niet noodzakelijk een dito denkkader schuilt. Zo is de uitdrukking 

van de condescentietheorie in artikel 14 een zo goed als letterlijke overname van een passage 

uit Divino afflante Spiritu, maar zij kan pas begrepen worden vanuit de het theologisch-

historisch denkschema dat Cerfaux via zijn schriftconstitutie introduceerde. Deze complexiteit 

ingevolge de incongruentie tussen taal en inhoud werd tenslotte nog versterkt doordat de 

leden van de tc geacht werden hun teksten te redigeren in een taal die aansluiting zoekt bij de 

conciliaire traditie. Waardoor men al snel verzeilt in het technisch theologisch jargon van 

concilies die zich met de problematiek van het modernisme en de nouvelle théologie nog niet 

bezighielden. Tegelijk zien we dat aan het begin van de 20ste eeuw het discours van 

Vaticanum I wordt vereenzelvigd met dat van restauratieve strekkingen binnen de theologie. 

Wanneer men aan de vooravond dus aansluiting zoekt bij dit soort theologisch discours wordt 

men op grond daarvan al snel geïdentificeerd als intransigent. 

 

 

 5. Last but not least: Wat is binnen dit kader de invloed van de Belgen? Laten we 

meteen constateren, de Belgische invloed op dit schema valt niet te loochenen. De vraag is 

dan: Wie oefende invloed uit, hoe, en waarop? De Belgische bijdrage aan de redactie van deze 
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tekst is minstens divers te noemen. Bovendien levert de positie van de verschillende Belgen 

binnen de TC een interessante leessleutel op voor het bepalen van hun invloed. Dit wordt 

meteen duidelijk wanneer we de Belgen verdelen over drie categorieën: 

 

a. Belgen die niet tot de Theologische Commissie behoren: In de loop van deze studie hebben 

wij een lijst gepresenteerd van alle Belgen die op één of andere manier betrokken waren bij de 

concilievoorbereidingen. Daarbij zijn er echter maar enkelen die vanuit hun respectieve plaats 

te maken kregen met de redactie van het schema. In de eerste plaats denken we daarbij aan 

mensen uit het SCUF, zoals Mgr. De Smedt en Gustave Thils. Al lieten beiden van zich horen 

wanneer het SCUF de schriftproblematiek bespreekt, zij maakten geen deel uit van de 

subcommissie De verbo Dei en zelfs deze subcommissie had niet de kans de ontwikkeling van 

het schema enigszins te beïnvloeden.  

 

b. Belgen die tot de Theologische Commissie behoren maar niet tot de subcommissie De 

fontibus. Hier valt nog een tweedeling te maken wanneer we het over hun bijdrage willen 

hebben. Aan de ene kant hebben we moraaltheologen als Arthur Janssen en Philippe Delhaye. 

Zij dragen – als gevolg van hun theologisch specialisme – op geen enkele wijze bij tot de 

redactie van de tekst ook al hadden zij er de gelegenheid toe. Dit in tegenstelling tot Philips en 

Dhanis: Zij hebben wel invloed gehad op de ontwikkeling van het schema, en konden deze 

enkel uitoefenen via het indienen van observationes en via deelname aan de discussies op de 

plenaire vergaderingen. Het resultaat is dat hun bijdrage beperkt is tot detailkritiek, maar 

detailkritiek waar meermaals rekening mee werd gehouden. Vooral Dhanis' eis om een 

hedendaagse parafrasering van de inspiratiedoctrine van Leo XIII is doorheen de 

ontwikkeling van de tekst herhaaldelijk besproken geweest. We herinneren ons Philips' 

observationes in 1960, die erg gewaardeerd werden door Cerfaux. Overigens is de 

voortdurende correspondentie met Cerfaux ook een weg waarlangs Philips zijn opinie kenbaar 

maakt. Tenslotte: ook op formeel vlak hebben zowel Philips als Dhanis hun betekenis gehad 

door actief deel te nemen aan de discussie over de volgorde en de interne samenhang van de 

schemata van de TC. 

 

c. Leden van de subcommissie De fontibus: Hier konden we vaststellen dat Van den Eynde én 

Cerfaux behoorden tot de meest actief betrokkenen bij de opbouw van de tekst. Beiden namen 

actief deel aan de discussies in de subcommissie en verzorgden tekstredacties waarvan grote 

delen ook de eindtekst van het schema haalden. Bovendien moet men zich ervan bewust zijn 
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dat de redactie van het schema De fontibus voor het overgrote deel werd uitgevoerd door een 

selecte groep van vijf, Tromp meegerekend zes theologen. Daarmee vormden zij dus 1/3 van 

de actieve subcommissie. Van den Eynde's bijdrage beperkte zich daarbij vooral tot het eerste 

hoofdstuk, die van Cerfaux doortrekt de facto de vier eerste hoofdstukken. Vooral deze laatste 

oefende invloed uit op meerdere manieren, officieel en informeel. Informeel, door 

voortdurende contacten met Tromp, door het eenvoudige feit zelfs dat de subcommissie twee 

van Cerfaux' oudstudenten telde894 en hij als consultor van de Pauselijke Bijbelcommissie een 

hoog aanzien genoot. Zijn interventie bij kardinaal Van Roey getuigt van een zekere voeling 

voor strategie, iets waar men de Belgen in de loop van het Concilie om zal roemen895. 

Cerfaux' strategisch inzicht toont zich echter vooral op het punt waar hij eigen teksten opstelt 

en ter discussie voorlegt aan zijn subcommissie. De Constitutio de S. Scriptura is daarbij een 

schot in de roos, Cerfaux' heilshistorische insteek gecentreerd rond het praeconium 

apostolorum en de apostolische successie levert een theologische grondintuïtie waar de hele 

tekst impliciet naar verwijst. Precies deze grondintuïtie brengt het historisch denken en het 

verschuldigde respect voor methodes als de Formgeschichte binnen in het schema, ook al is 

dit bij een vluchtige lezing niet meteen te merken. Het past dan ook deze studie respectvol af 

te sluiten met de laatste woorden die Cerfaux op papier zette: 

 

"J'ai passé ma vie à me faire la main au métier d'historien. Je crois connaître la documentation 

chrétienne autant que d'autres. Je n’ai jamais trouvé que l'étude historique diminuait ma foi. J'ai trouvé 

un contact vivant avec le Christ de l'histoire, et je suis sûr que c'était en même temps le Christ de ma 

foi. Ce contact m'a enrichi. J'ai voulu vous faire profiter de mon expérience. Ces leçons nous diront si 

j’ai réussi. Nous reprendrons dans notre dernière leçon le sujet: comment le Christ de la foi se 

construit au fur et à mesure des approches historiques." 

 

                                                
894 Het is in deze boeiend te zien hoe Cerfaux ook aan het begin van het Concilie nog vriendschappelijke 
contacten onderhoudt met hen, zie bijvoorbeeld CLG: F.Cerfaux, s.n., Brief van A. Kerrigan aan Cerfaux van 13 
oktober 1962: " Dear Monsignor Cerfaux, Thanks very much for your kind letter and for the complimentary 
copy of 'Le chrétien dans la théologie paulinienne'. I deeply appreciate your most gracious gift. The Council 
opened yesterday in scenes of unparallelled splendour. At times during the ceremony we had the impression of 
being in immediate contact with Heaven. We had the first General Session this morning. Mgr. Felici moved that 
the Fathers should immediately elect the members of the conciliar commissions. However, Cardinal Liénart 
supported by Cardinal Frings and König, asked that further time be conceded to make further 'soundings'. The 
Presidency accepted the suggestion of the Cardinals." 
895 Een mooie illustratie hiervan vindt men in L. DECLERCK – M. LAMBERIGTS, Le rôle de l'épiscopat belge dans 
l'élection des commissions conciliaires en octobre 1962, in J. LECLERCQ (ed.), La raison par quatre chemins. 
Hommage au Prof. Claude Troisfontaines, Louvain-la-Neuve, te verschijnen in 2007. 





 

 


