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P E k volle gehoarzaamheid. Wlj verhopen van U een onafgebroken
authentiek getuigenis jegens Zrjn Kerk.’

ENCONONTAE Deze pauselijke visie zii de onzef Waar men haar traeht te
verwezenlylcen naar beste krachten lean men zonder meer op

\
onze solidariteit en activiteit relcenen. Waar niet, op ons vast-

i beraden verzet. \

[ zijn gaarne Bereid 001:1 onze Birage‘ te leveren aan de

Bij de opurrjlnzlg van, /11*! I’a.~:Inr'(1ul (fmn-iliv /wvfly (Iv Pans zieh \ binnenkerkelijke dialvog» mite ale uitgangspunt genome”
tot (la ]\7'('(lv'rlu.rul.w Iu'rI-rpruvin1-iv gmmwll um visiv in gm , Werdt! de Ongebrvken en Onverduisterde Weuw awn het $093971"

ven. 1‘I(%I; I'(1,.s‘L0r'u,l(' (:()lI1?i”(’ ;.:nu mm-Ivn ,:_-"1:/'r:: ". . . .mm. (Ii¢*]rer‘v liike ‘ door het epperste leergezag veer te heuden en te for“
studie van (la 1)(*rmuIs/aging:'11. /mm IN’! (l'uvIvimrun.s') (Yum-ilin"., ml!/Z87‘!-Zn — van 071$ gelOOf.

her ’in (lo west ervrm (lmnvlrin 1* '1. - -1- ~>'r I» , ~ " 1* . . Q .. . . .

. . e . ,, ‘M I ' H 'm‘L‘( H H H U’ mm’ ( ( Bmnen de Kerk ZS geen dogmatzsche coexzstentze an Jeze we-
Julste tortpassmg. ¥ .. ... .

“
zenlylce zalcen mogelgk. Met andere lcerken en groepenngen

De Pans wijst er verder op, (lat mm mm mulm" rlivn! Iv rwrlupma. is Zii "' intereonfessioneez dus '" Z997‘ Zeke?‘ gebvdew
’tOt rwaarachtig welzrjrz van lwl; "U01/it (101/.~: PH, /)i!|v!u*l1 /ml iusIi-- . ~ 9 ~

. - .. V . . Immers wze het eerder geschetste uztgangspunt voor n Bmnen-
tutlonele leader van de Kerk: on met machInvmm1.; van Iumr

.. . .., - kkl"kd'l t d 'h‘d° " -

g<>dd@l'=1k@ dZZ §@?c£m$Zn°°§e§§ZwZ'”B5?T§N'ZZiZZ'§§. %'elgizflZ1;gva::Zt

Dat wrj, Neclerlandse Katholieken, diI;(l1:(3l'l1(‘!lL to rlovn in nm*r'- 5 Jeze Tiehting Zea den werden een gesprek van Kathelieken
eenstemming met de waarheid van het woorrl (Jmls M1 lrunw met e'u‘tenkerk‘eZUke”- V“

' w 9 no u a 0

“an de Kerk» enze Meeder en Leerm‘ee5tere~”- Waarom trekken cle vrrjzmmgen, dze helaas onder ons zo roe-v
3‘ Q Q‘ n . § O .Q Q

De Paus vervolgt: ’Wzg vertrou/wen erop, (lat mzrlq/In» HnI_1;'~ mg 221"’ met de COn5equenne5' Nome zuzeen Z117’ goals m’ de

zaamheid jegens het leerezag, liefde en toewrjding vuor (Iv A AL?’-gllcaanse Kerk e-U” he/nee” eewerestelllgen» dat in wezef"
Kerk de werkzaamhedeen zullen leiden. Het juiste gevnvl mmr A hike. dogmatlsehe zakenf men legaal Zed ven de Kerk lean Z717”

de K-erk Zij hum wt let-dster; en zwh toch met op Baszs van het authentzeice geloof plaatst.

»W~- h h bi d d U dA 5 Hoe Bet zij, de icern van het Nederlanclse lcatholieke v0Ucs-
1;] v00r ons ver open van et eraa , at gaat on erm-

men een duideléike en Onwrikkare belijdenis mm dit geeloof cle;el.zal trouw blven. Zoals de voorouders sinds Servatius en
ld~ all ~= Z dz Z»-it b /l»-d ~ ; djj Wzllz-Brord door alle stormen heen ongeroken vasthzelden aan

w a e twyfe mm P Ger U e Q U ems ermm weg neemt IL het gezag van en de liefde voor Christus’ Plaantsbekledenin de gemoecleren van clerus en gelovigen de volledige en

gmag gegeeen instemming met de leer» reeds deer het leer“ Telkens bereiicen ons bange harteicreten, dat men als het zo

Sezeg van de Kerk met e"/teriteit eeergeheuden» eeeestign die lloorgaat niet meer in zwjn parochiekeric kan bliiven kerkenm
Bepaalde onrgpe en verkeerde menzngen afremt, die de laat- ‘\

Ste tijd, zoals belcend, de zuiverheid van het geloof op enige e

Dat men uitwrjken meet naar een andere. Ja, Jat als men dze

punten helrben verduisterd en de stanclvastigheid en het vvvm ‘me niet meg?" Orthodox Z0“ eevinden me" thuis eel elijeen
wicht van vele katholieke gelovigen hebben verstonrrl. M~_¢;~¢~- om daar zijn geloof te practiseren.
de vrucht van uw beraad een hechte vorming van (la ga-r¢~¢-I:-m

zi]'n, tot uiting lcomend in een innerlzgjlw on, .s';mnlmw gw/n-wl:1
. . . . ‘ e God verhoede dat de neer an verder voortsehrit in onze

held rum (10 Kerk an In vvn I£‘»!1Il(I(’!‘lI_»]‘Ii7(’., (u?tn-vv 1-n vn-u_;¢¢l- ‘
’ g g J

kerkprovincie. Maar als er geen lceer ten geede komen zou,
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dun zal de Kerk hierg zoals eens in de Romeinse ti]'d mm.

catacombenlcerlc, zoals nchter het ijzeren gordijn een zwijgen-
de kerlc, zoals onder de Republielc der Verenigde Nedlerlanden n n] Q rg e n
een schuilkerls, desnoods een protestlcerk worden. Dan zullen
trouwe gelovigen zich rond trouwe pri€St8T8 scharen in 19100-8- ' Eerbied V00!‘ hei geesteiijk erfgoed
tericapellen, in zalen of woonhuizen.

Immers, steeds meer dringt de vrijzinnigheid door Steeds
‘ ' O 9 U

meer oude orthocloxe riesters aan rusten of sterven. Steeds Karl R?hner SJ‘ gen mukel Over Vmomheld mm’ vandaag en

In het november-nummer van ’Geist und Leben’ publioeerde

’ . .p .. . . . morgen. Het is niet alleen, zoals zoveel van deze wereldver-
weer leveren semmaria vryzinnzge Jonge piesters af. maarde theoloog, een buitengewoon lezenswaardige studie,
Het is geen nachtmerrie, het is bittere werkelijkheizl. En Heb- manr het is oolc, wat geenszins van al zijn werl-2 lean gezegd

ben vele experimentisten op liturgisch gebied, do vrijheid, die worden, in voor iedereen begrijpelijlce taal geschreven.
het Vaticanum II hun zo ruimhartig schonlc, nivt tot anarohie Misschien met verwondering, maar zelcer ooh met blijde in-
gemaalct en onze Kerlcprovincie tot clorpsgels: van do Wvereld-I stemming zal door velen gelezen worden wot deze grootmees-
hark? ter van de hedendaagse theologies voorhoudt aan de talrijice

Z0 mag ii“ wel aannemen’ Swat het gros mm 0'13“ Orthodoxe 2 toonnarden hun opvattingen inzake het godsdienstige leven
katholieken, ten opzichte van het Pastoraal Conciliv. Men lean mm mmdaag als dé godsdiénsti belevin het Chm-sten_

Q V _ i ' ) I - : ' J i J g gop ons rekenen, volledzg en loyaal, onder bep¢trIu..mIi¢, voor-
> dam in Onzei tad trachtgn te suggereren, 0f’ wat nag erger is’

waarden echter. Voor een orthodox en dynarnisrrh lastoraal I d id - Z - / b~ - Q - h
Con-oilie !

J. B()..NG»AARTS
Y

1

|

i
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zich overal als kerkvaders opwerpendie auteurs, die in allerlei

oor vo ongen fetten un ge ovtgen tot su Jectteve znzic ten
dwingen.
Het artilcel, waaruit enlcele punten zullen snmenvatten,
is-an ons leren, dat cie echte theologie, tot wier beoefenaairs en
gangmakers voor onze tijd Rahner ontegenzeiggelljis: moet ge-
rekend worden, toch nog iets an-ders is en Zeert -dun veler on-
dermaatse wetenschap en wijsheid ons wil doen geloven.

VERZOEK -'"'-'——""""“"—“"‘“"_l { Rahner schrijft, dat de vraag naar de spiritualiteit van morgen,

F

naar het godsdienstig leven, dat wij gestalte moeten geven, van

Aangezien het ons niet meet mogelijk is CC)NFRON~ eminent belang is. Het is de allesbeslissende vraag. Want als het

TA TIE gratis te blijven toezenden, vragen wz_’j van onze A

Concilie Q en dit geldt natuurlijk ook van de thans geopende Ne»

lezerswoorzoverre die ons niet reeds rnetgrotere bedragen l derlandse synode-) niets anders zou bereiken dan een verbetering

steunden - een minim‘z1m#-bdrage van f 6,- te storten op van de voorstelling (de ’image’) van de Kerk in de samenleving,

POSTGIRO 848700 VAN DE AMRO-BANK N.V.

~:

een verhoging van het kerkelijk sociaal-prestige, een meer aan-1

trekkelijke en voor cie massa meer begrijpeiijke iiturgie, een toe-

name van vrijheici en democratie in het kerkeiijk bestuursappa-

BURCHTSTHAA-r’ N|JMEGEN' ’ raat en meer toierantie tegenover de buitenwereld, clan zou met

MET VEHMH-D|NG »-CONFHONTATIE” dit alles toch niet bereikt zijn wat eigenlijk in de Kerk krachtens
i

Y

I

haar wezen en opdracht zou verwerkelijkt moeten warden. Want
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it i$ toch immers: dat de miene, d.w.z. ieder ’ik’, God meer lief- ‘vi waarover het Concilie niet heeft gesproken, eenvoudig ais afge- i A

heeft, met hechter geioof, heop en iiefide tot God en de even- daan zen mogen werden beschouwd. Ook even Conciiie schept
mens bezield wordt; beter dan voerheen God ‘in geest en in de slechts met even emmertje uit de oceaan van de geest en van het

‘ 2 I

I

|

Waarheid’ zal aanbidden; het mysterie van eigen bestaan en erfgoed aan christelijk leven en de daarin iiggende mogelijkhedien
sterven bereidwilliger op zich neemt; zijn eigen vrijheid vrijer aan- veer de toekomst. Het Concilie heeft slechts enkele acci-enten
vaardt en waarmaakt. gezet, die voor de toekomst zullen geiden. Z0 ale het zegt, dat het
Dal: is het wezen van ’vr0omheid’ ook al heeft het woord op zich christelijk ieven moet uitgaan van even werkelijke viering van het
even [outer reiigieuze klank. Ai het overige is siechts van secon- Maal van de Heer in een echte aitaar-gemeenschap. Of ais de
daire betekenis, beiangrijk als middel, doch dan ook aiieen ale gelovigen warden opgewekt vanuit de H. Sehrift te denken en te ‘
middei.

Q...~.,<»~=-z_==_

handelen en in de Kerk een broederlijke geest van vrijheid te
Het concilie heeft zeker bij de vraag naar deze ’vroomheid’ en beleven; niet in de iuwte van een pseudo-kerkelijkheid als in een
haar vormgeving de mi vervuid van ’n katalysator en doet dit neg. ghetto verblijvend, maar de wereld en haar nood en haar toekomst
En de vraag is daarom zo moeilijk te beantwoorden wijl ’vr00m-
heid’ in de Kerk, het huis des Vaders met vele woningen, een
complexe grootheid is: verschillend naar Ieeftijd en geslacht, naar

1

i
ale een christelijke taak te zien. Doch het Concilie biedt daarmee

’ ' 1geen codex veer de vroomheid van morgen, zelfs niet n werkelijk
duidelijke, concrete en positieve omschrijving voor zoiets. Daar-I i

volksaard en cultuur, naar de onderscheiden geestelijke erfgoe- voor is hetgeen ep het Cenciiie gezegd werd niet slechts toe-
deren en traditiee, naar beroep en algemeen geestelijk niveau, vailig, maar eok te abetractm

naar maatschappelijke structuur, naar gelang het gaat om pries-1 Misschien zijn we tegenwoordig reeds 20 ver - als men let op het
ters, kloosterlingen cf leken. Wij gaan er daarom hier vanuit de q opgewonden gedoe van verscheidene al-te-ijverigen --, dat de ware
vroomheid te bepalen voor de katholieke leek, die mee wil ieven nonconfermisten aan de zijde staan van hen, die een echt, be-
met de Kerk en een doorsnee=ontwikkeling van niet ai te primi- heerst en iiefhebbend respect hebben voor het erfgoed van het
tief karakter in onze Europese cultuurkring heeft genoten. godsdienstig verleden en de ervaring daarvan.
Voor zulk een man of vreuw zal het eerste grondbeginsei meeten Een mode van vandaag is neg iang niet zeker de zwaluw, die one
zijn; DE NIEUWE VROOMHEID MQET CHRISTELIJK EN KERKE— i de echte iente aankondigt. indien iemand meent een nieuw type ‘

LIJK ZIJN, ZOALS VROOMHEID TE ALLEN TUDE IN E KERK I van godsdienstig ieven in de Kerk aan anderen te kunnen voor--
WAS. Zi moet eerbied hebben voor het godsdienstig erfgoed van houden en daarvoor propaganda te maken, zai hij er goed aan
het verleden en daarbij zich laten Ieiden DOOR HETGEEN VAN doen ale criterium veer de echtheid van zijn vroomheid te onder-
BLUVENDE WAARDE I3 EN LUFT 1N HET OVERLEVERDE ~ dif zoeken of hij daarin het erfgoed van de wijze christelijke geeste~
tegen een onjuiste opvatting over het Concilie; en OOK DE MOED lijke ervaring van de eeuwen wee: te handhaven.

QM HET ’|N$T|TUT|QNELE' EN DE '0EFEN|NG’§ DE PHAKT|$E- Om slechts even paar willekeurige voorbeelden te noemen:
PHNG VAN HET GEE$TE|-UK I-EVEN TE AANVA/\RDEN= diii ’le- Bijbel-overwegingen veronderstellen tegenwoordig even nuchtere,
genover een verkeerde existentiéle subjectivering, die vermloos, modeme exegese, Qpdat werkelijk de ’Heilige Sehrift’ en niet een

Wi"eke""i9 9" °"l‘ea|i$ti9°h blijft $11 b°V9"di@" "g het b|ijVe"de eigen vrome fantasie daarin geiezien wordt. Maar mediteren over
Qevar Va" Qnwaarmhtigheid met Zi¢h br‘e"9t- de Schrift is heel iets Wanders dan het voeren van een vernieti-
DWEWS Z0" het Zij" te menem dat a||9$ an ¢hFi$t@|ijke Vfoomheid, gingsstrijd tegen vermeende of zogenaamde dogmatische taboes,
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waarbij tenslotte niets meer overblijft dan het eigen bedenksel van

r

hat a|gen sterven an de Heer, dat hem te wachtan staat? Of zal

van de exegeet Moet het Z0 Ver komeng dat in de christejke de toakomst zonder bitterheid, zonder ontgoocheling, zonder dood

vroomheid de liefde voor het lezen van de klassieke geestelijke zijn? Zullen er in de toekomst slechts mensen bestaan, die voar

Iiteratuur, ook van de ahristelijke mystiek eenvoudig verdwijnt deze afgmnd Va" hat bestaan hf weglopen? Am dat “M3 hat 99"

en de vrcme mens van morgen zou zijn as even student voor wie Val is’ dam Zuuen er °°k m°'“9$" en Qvermorgen m*e“Se“ Zijm die

de vaderlandse Iiteratuur eerst begint met de hyper-modernen? De biddemb aanbiddend knielen V90" de Schrijnv Waarin de E“¢ha"

’Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen zal zeker in de ristische $pijze bewaard wordt en opzen tot Hem, die zij dour-

toekomst niet meer HET stichtelijke boek voor de vrome christen boom hebbe“? meme"! die beraid zij“ hm‘ eigen levensht dat in

zijn, maar meet hat daarom reeds uit de bibliotheek van geeste-I hat Paasmysterie Va" -‘ems i$ ingpiant» QP Zih ta "eme"-
? Zouden er misschien n de toekomsi geen contamplatieve ordenlijke-lectuur-voor-margen eenvoudig weggenomen worden. En

zijn er niet vale andere klassieke auteurs van het geestelijke Ie-»

ven, die ook de moderne christen zoveel te bieden hebben, dat

hun leven nit armtierige banaliteit en alledaagsheid kan npheffen
en bij verstandalijk gebruik echte geestelijke kost zal Ieveren?

De biecvhtstoel is zeker niet het ouderwetse huisie van een mo-

v~>wI_J\._J.<,_Q,.-—~==-=-==-44».

meer bestaan, waarin door God geroepenen voor hun breeders
en zusters getuigenis afleggen, dat alle christenen, ieder op eig-en

wijze, dié afstand tot het geluk op daze aarde moeten nemen,

waarin daze aarde eerst haar door de Verlassingverkregen
achoonhaid kan vinden? Moat in onze dagen ook tijdens de gees-

deme psycho__therapeut en mag met Z0 opgevat Worden, "och Van telijke oefeningen niet Ianger e-en meditatief zwijgen gepraktiseerd
i

ole vane, nech van de andere zijde van cie biechitstoeltralie. Zelfs Worden? M°et dam’ bet markt9eS¢h'”ee“W d°°"dFi“9ne"? 2°“ me"

is neg maeilijk te voorzien, we-Ike concrete rol de veelvuldige
biecht in het [even van de christen van morgen, die ernst maakt

zich niet moeten oefenen in zwijgen om ook eens over ons te
Iaten kornen dat allerbelangrijkste zwijgan van de beslissende

| | Q d b- d k h t k uren van ons leven en van de eenzaamheid van omze dood?met zijn overtuiging, za spe en. p it ge re an e ze er nog
tot Zea‘. legmeme veranderingen komem Mam daamm is de vee|_ Dirt zijn slechts voorbeelden, die enkel willen duidelijk maken: ook

vuldige Rtievotiebiecht’ nog niet geworden tot een praktijk, die in

het antiquiteitenmuseum van da Kerk thuishoort. Wie hier af-

1%

i
de vronmheid van morgen heeft een gruot erfgoed te handhaven

an zij is slec-hts echt, als zij ook opnieuw even door het Ieven

schaft zonder tegelijk op te bouwen, heeft de geest van het Qedrawn Ve'h°"di"9 tot haar eigen Verleden "e"We"-

echte Ieven van zedelijke ernst en zelfkritiek van de christen "§| D9 $Pil’it"3|iteit ‘Ian m°!'9@l1 Z3 aan de 99$“ Va" eiihte ‘"‘°°mheid
slechts getrouw zijn en gehoorzaam indien zij de moed opbrengtniei: begrepen. A 1

Het tabernakei is zeker, theologisch beschouwd, allereerst de V99!‘ dat» Wat me" in hat k°"ti HET INS-HTUTIONELE kan meme"
plaats, waar het rood desLevens bewaard wordtt, dat be-doeld is 9" Zi¢h M61 in V°|‘mI°°$heid <>P|°$t- Daarme "1081! Qepland W01’

om genuttigd te warden, MAAR DAARQM /.\|_|__E$ WAT 3|N[)$ den, geoefend, gevormd. Er bestaat geen geest zonder llchaam

DE ELFDE EEUW IN DE KERK AAN EUCHARISTISCHE VROOM- en gene" ernstia religiaus levem under dat de mews daarbij

HEID GEGROEID EN LEVEND IS, ALS EEN OUDERWETSE Gen norm en rage!’ oefening en plicht als bindend on Zi¢h

PRAK-|-“K VERWERPEN, is -[OCH ZEKER EEN $AK|:g||_E(;En neemt. HQE dit institutioneie er Hit zal Zien, dat de gOd-

vruchtige mens van morgen veel meer dan zijn voorgangers inWaarom zou ook niet in de toekomst een christen neerknielen in 1

het verleden zelf zai moeten bepalen en veel minder dan vroegergebed voor het Lichaam van de Heer, dat voor hem word ge- i 1

d h | k d H 1 | het geval was aan de levensstijl van anderen kan ontleend woroffer , voor et sacramentee te en van as emu (our en van
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l

den, wil het eoht beleefd kunnen worden, is moeilijk te beant- Q

d Iwoor en. Maar wie zou menen, dat het gelnstitutionaliseerde in
de vroomheid reeds daarom ouderwets is, wijl het ongemakkelijk l o

is en insparming vraagt, vergist zioh en za het nooit tot een (stand 67.5)
I ht h'td bl ,t "d d Gdh _evensec C HS en Om range“ enzu e gem e van O em Vatlcanum ll heeft zioh positief uitgesproken voor handhaving vandoor innerlijke of uiterlijke katastrofen uit zijn goedkoop cl1riste- \

~het oelibaat. In Nede-rland werd desniettegenstaande intensieve
"jk Qekleurd @l‘QF"|°$"|eVe" Fuklh El’ b@$taat 989" Qddelllk l10¢h propaganda gelmaakt voor afsohaffing van de oelilbaat-verplic~h-
enig kerkelijk gebod om julst bij het opstaan, het slapen gaan of ting! Wij weten niet of het oelibaat al op de (voorlopige) agenda
v55,,- en na het men te biddem geplaatst was, voordat een groot aantal priesters het verzoek tot

A afschafflng der verplliohting tot de Conoillelelding gerlclht had.|ht't dl"k:d t l‘ d -th'k ~

S e me won er“ e mees gecomp weer e yoga ec me en l BU nader inzien werd het tlhema door het Episoopaat van de agen-beschouwt men als zinvol en oude christelijke, mediterende ge- da gesclhrapt; de moeilukheden Welka priesters Qp dit punt Onder._

bGdSVOI'l'l1Ql'l, QIS b.V. hét rozenkransgebed, WOl’dGI'I HIS Ol‘IITlOdQl‘I'I 6 \/inden’ ZQ-udgn lbuiten hgt ’CQn@i[j9' gm, aan dg hand \/an egn
l A I iafgedaan? Waarom toch wel? Vele bijzonclerheden van zulke in- {1 meer wetensohappelijke enquete, door de biseohoppen op korte

stitutionaliseringen van het godsdienstig leven, ook zulke die in de (re) termljn aan de Orde gesteld W°"de”- Dal was met naar de
Kerk algemeen waren of het nog zijn, zoals vastengebed, onthou- l zm Van de l°"°9"?SS,'e"e"‘* De zaal met C°"“'lle"a.d"'se“lS kwamgrommend overelnd sohreef de Volkskranl. Zg wllden met aller-
ding’ de nuchterheid v°°r het te C°mmu"ie"9aa“' wijwater in de l eerst die moellijkheden lbespreken, maar de oellibaat-verpliohting
hl"$9eZ"1"9" e-d- ZU" Wderhevlg aa" \'el'a"de""9B", Z0al$ de 1 op zioh. ’Concllievaders Wilden toen eerst lhet reoht geheel in ei-
Kerk reeds in sommige punten heeft gedaan. Maar moet daarom ‘ gen hand nemen en wensten zelf de baas te zijn over de agenda; ll

het leven van een christen morgen geen christelijk institutioneel maar tensmtte Weld 9" met 67 tegen 5 Stemmen (en Veal Onthow
t Id 7| Hf! . d . . ai ud “Nets, dingen) een motie aangenomen om de Concllieraad te verzoeken

S empe ragem S een cruel lx In e elgen w_onmF] 0 e ' het oelilbaat tooh weer-op de agenda te plaatsen. Woordvoerdera
Als de gestaltegevende kracht van het chrlstelgke vrome leven Wagren Q_a_ Daniel de Lange, Qf-Ciaa| Mn |__ Meyem pater Jelsmag

@'e"V°"di9 Veflamh i$ dat |eY@I1 Zelf Han hell Sfefvem 8| WEHSE mé aalmoezenier Vaessen en pater van Kilsdonk, welke laatste tot
tegenwoordig discretere vormen, meer nuchterheid en meer , de aanwezige kardinaal zei: ’Het krediel: dat het Conoille in ons
smaak en al behoeft in elke fabriekshal geen kruisbee-ld aanwezig land krijgt Wgrdt bepaald door de Vlaag of U een ‘be_Slpreki'?9 Val‘
te zij“ En al gemst met de niebkerkelijken tegen_ het celibaat aandurft. Als Ll de menmg van de 'gG|O\/IQGH wllt pel-

f len, dan he-bl: U hler een concrete groep ‘bij elkaar. Het is niet zon-
“'°°rd'9 meme"! dat Z°"da9sm°'9e“S °m 6 “Ur de 9eI°‘”9e"* we der risico, maar pak het aan. Wlj zijn tot temporisering, zo nodig
toch wekkers en horloges hebben, niet noodzakelijk per kerkklok bereidi l

aan de vroege mis behoeven te worden herinnerd.
N h . . . I . d . d . I I . lnderdaad, de Conollle-vaders vormen een ooncrete groep, maaret mstltutlonee us aan veran rm on erwor en In ve er el .

e 9 p zo ondemocratlsch en 98Zl_jd|Q geselecteerd, a la Franco, dat men
lopzicht, ook op het gebied van het goclsdienstige leven. God zij toch kwalljk van een waaraohtlge representatie van de Neder-

dank voor die verandering. MAAR VERANDERING |$ HEEL |ET3 landse katlholieken kan spreken: [men hoeft in het gezelsclhap de
ANDER$ DAN AFBRAAK EN ATRQPI-“E, _ _ __ koppen nog niet eens te tellen. Pater van Kilsdon“k’s ’Wi_j zijn tot

temporiserlng, zo nodig, bereld’ aooentueert voldoende duidelijk
W D_ B_ L1. W ER, de kwantitatieve machtposltle der progressieven. Ale overigens

eeze ( ) Ss pr de stelmverlhouding 67, tegen 5 zulke nog nliet deed! De vele ‘ont-
houdlngen’ doen wel wat oellbatalr aan, maar tooh weinig mannelijk.
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Wmdt 1191 \’9'”i>|i¢h’¢e Celibaat T061" OP die 39911013 9e‘p|aat$’ 6" van 22 nov. heb ik we! gezegd, dat het smeeksohrift toen nog
Wordt er Wiluit (Wei Qepraat» dan k0m@Fi de kaarte Open 19 li9- niet weg was. Maar ja, de tijd staat niet stil. Hoofdredacteur Fre-
Qen» 00k Wat het EPi$¢0Paa’E ‘betrefti dat 28', in99‘\/ai de C0n¢iHe" quin denkt misschien te statisch, en zou zich meer moeten ver-
adviseurs tot afschaffing besluiten, een beslising -moeten nemen, diaper, in de histm-iciteit van de Waarheid Anders beweert hi]
d1€ duidelijker ZiCht QGGHI Op d6 Ieiding van C19 Nederiandse K9Fk- Vandaag Qf mgrgen nggi dat ik nigt egns gebgren ben, Qmdat
PF0\’m¢?@~

I mijn rnoeder dit begin oktober 1926 heeft beweerd. Ben ik erg
"""""'

1 grof in de mond, als ik het minder behoorlijk acht, dat hij recht-~
. zetting van zijn blunder weigert? Een vergissing is menselijk, zeker

bij journalistiek haastwerk. Ink heb met Het Binnenhof, De Stem en
. N‘ L"bt ' d tdGId|d-P.(rand het Smeekschrlftj e ieuwe mie eere ervaringen an me e er er an er ers

,_ 4. \/an geen enkele pause1|J1<e uitlating heb ik ooit beweerd, dat
De tgd li’“tP"eekg me gm fnu eenblwmplete Nededandse Verism’ deze exrpliciet reageert op de roemruchte petitie. Wie Phet tegen-vantfe tiatgnsed ome rle wte Du IC|_6*F6n, met fl;->mm_e“taar'vi?uS

1 deel bewijzen kan, ga rustig zn gang. Maar net Arnhems Dag-
rec I ma '6 Van e e Onjwste Verta mgen en U't€g9'n9en' aar * blad van vrijdag 9 dec. 1966 is iets te triomfantelijk, als net op
een pear korte Homes kunnen We toch We] plaatsen" 1 zijn frontpagina ole vette kop zet; ’Nieuwe katechismus niet in
1. Sommigen spreken van een concept-srneekschrift dat door onderzoek bij Heilige Steel’. Daaronder staat 111., dat de Congre-Qe Tijd van dinsdag 22 nov. zou zijn afgedrukt. Het is echter gatie voor het concilie (een van de veie Romeinse congregaties
geen concept, maar een exemplaar van het smeekschrift zelf. dus) de NK wel bekijkt, ai heeft de perschef mgr. \/allainc daar
2. Het document is niet eerder en niet later verzonden naar de met het WQOrd_ _Qndermek VOW g?§m'kt' De Gelderlandepers

verwart de Heiiige Stoei n.b. met een bepaalde congregatsiei

Z
i0

@

H. Vader dan wij van plan waren. Direct na 22 nov. stroomden
adhesiebetuigingen toe, mondeling en schriftelijk. Dit was zeer 5. Men vraagt mij ook wel eens, waarom ik niet publiceer, door
zinvol, al hadden de initiatiefnemers expres niet op een groot wie het smeekschrift is ’aangegeven’ bij De Tijd. ink heb over die
aantal gemikt. Het document is siechts aan enkele tientallen per~ neie kwestie al iets geschreven in De Teiegraaf van dinsdag 29
sonen uit academische en publicistische kring toegestuurd. Niet nov. 1966. \/ooraisnog vind ik onthuliingen niet zo zinvoi. Ze zou»
alleen over de namen, maar QOk over he-t aantal van dc Qnder- den kunnen afleiden van de twee belangrijkste vragen: bebben
tekenaars gist en beweert men naar hartelust. lk maak niets be- r.-ik.-gelovigen het reoht, zicih rechtstreeks tot de H. Vader ‘E6

kend, en ben de enige die precies weet, hoeveel lieden er hun wenden, zeker nadat zi_j nun eigen bisschoppen vaak hebben be-1

handtekening onder hebben gezet. Na 22 nov. hebben we nie— naderd? En izijn de kiacihten over De nieuwe katechismus etc.
mand meer in de gelegeniheid gesteld, een origineel exemplaar te juist of niet?
tekenen. Ook wat dit betreft, is het De Tijd dus niet gelukt, onze 6_ Men zegt Vaak dat de smekenngen aan de Paus hebben 99-
Planner! *9 WUZi9e"- vraagd, de NK te verbieden. ik ‘mark op, dat we Zijne 1-Ieiiiglheid
3_ H61; Amhems Dagmad (Qe|der|ande|~_|IJer-5) van 5 december J1 zonder enige specificatie hebben verzocht. te interveniéren.
wist in een hoofdartikel te vertellen, dat het smeekschrift nog niet Man heeft aanvankelk de HQme_peti1;ie een muisje genoemd dat
naar B01119 W85 \/eI’Z0nd@"- lk heb T09“ |-Wis Fiequin» h°0fdFe" de moeite niet zo waard was. Nu kan deze diersoort some veei
dacteuli 99‘/Faa9di me hi] dit ‘/00" mil Verrassende bemht dacht schrik aanjagen (vraag maar aan Rudi Carrel, over de muis in een
te verifiéren. Verder verzoc-ht ik ihem, mijn rectificatie te publi- {mien in Mekuml Dat Hjkt in Qns geval 00k Z9 ta ZWL De mitiatief...
$919111 de Qetekende 9XemP|aFen WW9“ "L 8118119 d0°F mi] \/er‘ nerners zijn discreet genoeg geweest. Zij kunnen het ook niet
$tUU"d- De heei‘ Frequin Weigeride dit Verzoeki en $C|’1T’9@f in een heipen, dat er in binnenw en buiteniand nu druk over geschreven
brief van 12 dec. 1966; 'ik meen dat U aan een der bladen zelf WQfd‘tH Het muisje hgg dank Zij D9 Tijfd een staartje gekregen.
verklaard hebt dat de brief nog niet weg was.’ Welk blad de Gel- Wat ‘\/QQf een pf'@QI@$’ dat Zulien We we] Zien_
derlander-redacteur bedoelt, weet ik niet. In mi_jn perscommunique Q1»; P, den OTTOLANDER
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 i Maagdelijke geboorte ~i 6 voon as Nieuwe katechismus
ii V en Nederlands Epuscopaat

i h E B‘ a bi a ~ ~ A

n e is Om a van Breda tmffn Wu an de vgorpagma de Voor zovsr dit in sen dagbiad kan, heeft prof. dr. P. Sch0onsn~voigenda gnitige Sintsrkiaasgsdaoidsn aan ais areas-tia op ’Waar berg Si gereageard Qp de zeven punten die hat Smeekschrift Hit

933" We hem?’ icmfra i545» W9» 54}-I de nieuwa voiwassenenkatschismus had opgsdiept. De Tijd van
' zaterdag 17 doc. 1966 pubiiceerde zijn artikei De zeven hoof‘d— 1

zonden van ds Nisuws Katachismus. i-ist maandbiad Vsrbum, van
Enkeie 99daCi1i@i‘ mild dg Wide dambaii net Hogsr Katschstisch instituut, hsrdruki: daze varhandeiing, met

Ais maandag sen Nisuwa Katsonismus door uw schoon een ui.tWe.':kir.]g van. hat voorafgaande essay (De Tim V.an 10 deg
steam mm ES dat téch een vmm Van bijgeleofu i966) in zgn januan-nummer Schoonenbergs werkstuk IS, zoais lak

ook varwacntts, waardiger an mser de mosite waard dan de big-
Paus Pauius wordt binnsnkort gsoonfronteerd met i><iagsn~ drags van prof. Sohiiisbssskx in do Vokskrant van woensdag 23
do gshsirmkamsrgeissrdan. nov. ji. *

Een met land i-ist zoo ondosniijk zijn, hisr wear op aiie puntsn in ts gaan. Op
Paus petme Qmdat Sémmi big i Di v vsrzosk van sen boitsniands biad ben ik sen artikei aan hst
in Sinte kg I 9 SS‘: Oppen me sc‘hri_jven over aontsrgrondsn van inst Nedariandss neo-kathoii-

r aas gs oven.
i oisms. Dit hoop ik ook in Gonfrontatie ta pobiicsren. i-iisrnaast is

Paars 5S mgdgkiguri behagva War Zwartku-kerS_ sr sen wat oitvosrigsr gsschnft over ds NK in ds maak. in daze
T pennsvruoihtsn ikan ik pas wear Eats naders zsggen over ide ma-~

iiif@9i"ail$i@n Ziln meme” die die aiies iniegraal bskend nier waarop Sohoonenberg an anderen tussen bijv. inhoud en
maken» behaivg d@ °nd9i'iei<e"in9- inkisding van net dogma ondsrsohsidan. Daarom bspsrk ik mij

Nist aiisen op 5 dscsmbsr konnen sommiga mensen van gier n ’?§di°"hje“ gaar ganteikieniingen aver één punt: jezusy gemrQns het dak Qpu 001$ Ui € aag aria.
in dlt biad hsbben ds anonisma tneoioog (okit.~nov., biz. 37v.), g

i\iiet ails conssrvatisvsn houden van bisschoppen. i Asberg (id. biz. 29v) an ik (dad, biz. 13) do NK verwijten gs-»

, gsmaakt m.b.t. dit issrstuk. Pater Schoonsnberg bevestigt, dat
Wm de Sghmn Zet moat m wk weer aantrekken hat omstreden bask ds vraag open iaat, of ds maagdslijke oer»
Do sohruver van dew gedachten bijjft anmgemm HU is sprong van Christos iioharneiijk to vsrstaan is. Confrontatis en
oohtar zeer nauw verwant am Wat Qnlangg ZQ treffend is i hat smsskschrift biijken dus minstens wat dit bstrsft niet onjuist
bstitaid ais ‘sen dsr bisschoppsiijks progrsssisvs pars» ~

9@int@i’W@ie9i’d ie habbem
organsn”. i Onzs aankiacht in do patitis iuidds:

i

i i

Wi“ kunnsn do s irit van hst sinks voio waardarsn. Zondsr kn“ gsprekand over de moederivap jams’ bévesiigt hat b.Gek met
tiei onzsrzijds. Xiissn hoods do jpubiio pofosr van hat Brsdass haar bielogische maagdeiijkheld’ zowei die ‘mar ais die M e

. . .. . .
A b h t h" t oi"  m ioiat door dubbsizinni s tarBisdom, Frans Oodejans, not ons ten goods, dat Wlj not ook voi~ 99 Omte’ en Q Sc U“ ‘Q ' P , 9

komen sans zi‘n mot not o sonrift dat hi‘ zi“n satuks mas af: scht me“ ta mtkemen (89 sq" 92 Sm)’ v°°_ral Omdat m Qnze kerk”J Q J J .i Q . . . .meer dam ,9en praatje WW de Vaak. is hat met“ Maar G? W provmie vasi kathoiieicen dnt dogma in hat openbaar durven

iedereen li’i hat bsdom mas in siaap knjgti’? ta mt mnem
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Jammer genoelg (heeft Scrhomenaberg de Wggrden R/Cora} Omdaty Her is hem tevens bekend, dat ook voigens rnij de H. Soiwrift niet
verkeerd begrepen. De opsteiiers wiiden er net mee insinueren, auger‘ doerahet dogma Wfjrdt 9e'nterpreteerd*fnaa'f_eVeneen_S Cm
dat de auteurs van de NK zioh kritiekioos iieten normeren door gekeerd Mun b@W°nder'n9 voor Veal Van 2'1“ budragen m het
ontkennin-gien onder de Nederiandse kathoiieken. Tereoht ziou hi} iéatsteopzicht hebi ik “OOH: Onmder Stoele? of ba_nken geswken"
over zo’n verdaontmaking ontstiohit zijn. Wij bedoeiden en zeiden

I ply? X" hee OHS In de encychek Hqmam iqenens aangespoord’aiieen: de schijn, dit dogma te iooohenen, iaadt men des te meer altud weer temg te gaainiiniaar de ommputte Uke bmnnen Van ms
op zioh, omdat deze ketterij hier oirouleertr M.a.w. wie in een

i ge!O0f* Oolk naar de Bubel‘ Maar de bijibeluitleg die ‘hat gewolne en
Necieriandse kateohisrnus anno 1966 hierover zwijgt of dubbei-~ bwtengewene Ieergezag gee?“ Spreekt [hat matste Woord’ met deZmnig Spreem mkt in de dwaaueer toe te Stem,_men_ Omdat ik exegese van partiouiiere persanen, hoe geieerd of vroorn 2e ook
beknopt wii zijnv verzoek ik eike iezer, de desbetreffende passages Zi-in‘ AIS de Kerk Van Kilsdonks wnterprxetatiej V_an C_le r_naa9de|Ukf'3in De Tijd vouedig tg bestuderenn geboorte kan gaan toiereren of overnemen, zie ik niet in, hoe ooit
De sohrijver reieveert o.a. drie gronoien om net ietteriijke, bioi0~ mg emg Woord Van haar Op betmuwbaarheid aanspmak Z0“ mo“
gische karakter van Christus’ maagdeiijke ontvangenis is betwij- gen make“
feien.

31 Voigens Schoonenberg is het de vraag, of Jezus wei waar-
1- Het is Z-L de W339, Qf @559 991°‘/599” hede" ten (1899 daze aohiig rnens is, ais Hij in de bioiogisohe zin van dat woord werd
zin van \Aaria’s maagdeiijkheid aanvaarden. ggbgrgn nit de Méggd Mama‘
HQE Wkt mil ode W699: of igmaiid 99" katholiek 9el9\/199 "139 N.a.v. deze onthutsende twijfei zouden we, afgedacht van dogma-
heteni a|$ hi] dew betekenis Van het bespmken d09ma met 99" 1 tisohe argumenten, nee! de kwestie van het wonder, het horizon-
oepteert. T.a.v., ailerlei geioofswaarheden kunnen er ’herinter talisme moeten gaan behandeien
pretaties’ gaan opduiken die de door de Kerk bedoelde strekking
tegenspreken. Zowei de ongeietterde ais de hooggeleerde christe~ ik mag wel verwijzen naar een artikei van Drs. Herman Fortmann,
nen kunnen hun bijdrage ieveren tot de ontvouwing, cie verrijking "ft RUSe"b‘~"'9j Enikel? "°°"|°Pi9_e "°mi?$ bi een amkel °"e’ Ma“.. . . r|a’s maagdelijkheid, in Theoiogie en Zielzorg van sept. 1966, biz.
Van hat kgrkeluk gekmfsmzlcht ' maar de leer Van de Kerk’ zoals 283-293. I-iij kritiseert hierin Dr. H. A. M. Fioiet, docent aan hetd9 KGFK die b9d09|t en hel‘ b9d09|d. i3 de "Wm V00!” Onze grootseminarie van het bisdom Den Bosch, Prof. Sohaonenberg enopinies, en niet omgekeerd. de ex-jezniei Di-s:_ P. Pinxter.
Mien ieze Met »he|e ibetogg van pater Sdhoonenbergi Um te lien? In Benedictijns TI_]dSChl‘Ift 27 (1966) no. 4, biz. 120-128 heb ik een

. .. .. I, » artikei geschreven Twee non-conformisten over secularisering.Qf dit bu hem Wei mt Zun recht kgmt" lk wees’ dat Oak daze Grotendeeis handelt dit over ‘ft oeuvre van de katholiserende angli-$te“m9 Van hem elk dQ9ma bi] Vgorbaat ZinI0O$ en Veelzmmg kaan Eric L. Mascaii, hoogieraar n London. Zijn boek The ‘Secu-moet maken. iarisation of Christianity (2Lond~on; Darton, Longman & Todd, 1965)
is een godsgeschenk voor katholiek Nederiand. In het artikei ver-

2- SChnJ‘*/er hgeft de mdmi dat net Nleuwe T9$tament de maag“ meid ik de passageswel m.b.t. de maagdeike geboorte en haardelke ontvangenis figuuriijk bedoeit, ais dichwrlijke uitdrukking vrijzinnige ’Umdeu'tung’. \/an groot beiang is ook het boekje TheVan, jezug umek goddeluk Zganschap
in

1 Mother of God (2Westminster; Dacre Press, 1958). Mascail redi~
Uiteraard kan hi_i dit niet in een krante-artikei gaan uitwerken, en geeide daze bundel’ die Z95 Verhandeliinge beva? Va” an9i°'ka'thoiieke en oosters orthodoxe theoio en lets minder esiaa d- - - - ' 9 - 1* 9 9Qok lk kan hem hler met gaan Vergezauen Cm een Wandahng door maar voor theoiogen veelszins aan te beveien, is het boek Thehet oerwoud van de exegetisohe ihypothesen. Dat iijkt in deze po-- Biessed Virgin Mary, Essays by Anglicans (London; Darton, Long-
pulaire bijdrage ook niet nooiig. De vraag is: iegt ole Kerk i_i.i'kas 1 man & Todd, 1963), verzameid d<><>F Maswii en H-» 3- B<>><- Vid~
en Matteilis 1 zo uit oiat verwekkingivan Jezus door een man piaatsen m'b't“ Ons probleem iieiiiiien aa“ i“ mu" mike]-
wordt ontkend, ja of nee? Of we zonder kerkelijk ieergezag ooit Hat is wederom de vraag, of DE TUDihet Nederiandse episooa
tot een onbetwijfeibare uitieg van deze en andere bijioeigedeeiten mat we] Z0?“ dienst ‘weft bewezen dam. moi Schwnenrbergs: ii
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del'ke eboorte kunnen we toeh kwai'k ri"men met de nits raak e E in HL g 6‘ J p 1 ;§ i .3

van de bisechoppenconferentie dd. 18-49 angnstue ji. Wat gaat
er nu gebeuren? Aie het epscopaat niet ingrijptg vreee iks oiat net Eeijk Wngressiefw mmmemaar p Mm N K Kriek

H u m

vertrouwen bij de gelovigen neg meer ondermijnd zal worden We
hehb-en het nit a eerder meegemaakt, dat biesohoppeiijke woor»- Hat pmgressistische 9LimBZi?g$@ Dagelod’ pan do dggr dv H,
den opvaiiend geruisloos werden geannuleerd. Men denke aan U» dg MQHZQYL @-S~5P-9 Gemem ihelegiech geleide Limeurgie
het mandement van i mei 19546 en aan de woorden die kardinaai tape“, geeft het Tmlgende mmmenmm‘ dd» 511-66 OP “"29
Aifrink 7 novi i959 sprak over voorbehoedmiddelen en coitus in~ kateehismuskritiekz

WFFUPEUQ (Z59 KATHOUEK ARCHIEF 14 U959) 1032-'"W34)~ ’De ,,2eer ennstige ‘kritiek’” heett betrekrking op tegensteiiingen die
hebben er teoht op, dat geloof en zeden met woord en dead wor- ziouden beetaan tussen de iniioud van de nieuwe lkateehis-mus en

den beeohermd. De aanbeveiing van een katechismus die de de leer Van de Kerk» Qf men def nu Higemeen aanvaarde“ ieer

maagdelijke geboorte opzettelijk ale een open vraag iaehandet, is mam’ dam Wei Vemust mar pa?-‘$e“Jke bnevgni kerkeiilka '~"t'
epraken of grenzen door het oonoiiiie getrokken.

' t. t " .. . .aar me meg e "Jme" Wat net felt van de tegensteiiingen betreit heeft ,,Confrontatie”
6

(voor het eerst menen w) geen ongeiijki Slechits een duoelijkBiijkens een interview door Het Viije Volk (Arnhem, zarerdag i7
I Bl . hpt al emeen besst voorbeeid daarvan: het punt van de erfzonoiei Paus Pauius in zijndec. 1966) is er vo gens mgr. uyssen in ., g

geen mden mt Vemmrustmgm De Hi Vader Ziet Nederland miS_ toespraak tot theologen: Wide ieer van de Sehrift, van de over-
ievering en van net leer eza van de kerk vol ens hetvvelk desehien too-ah we! anders; vergeiijk ide brief die ode kardinaai na-» 9 Q » 9

I b d . het I astoraa zonde van de eerste mens IS overgegaan op al zijn afstarnmeiin-1mens de Paus moeht voor ezen ij e opening van p

oonoilie’. Enfin, de nieuwe bisschOp van ‘s-Hertogenbosch heeft gen’ met door mddei Van navgigmgi maar dam” ‘middei Van ‘/09”"
planting De nieuwe kateohiemue De ezameniikheid van deook nooit de kraniteberichten tegengesproken volgens welke hij _" ' H H 9 ' J

b h h bb n ate], van KHS_ eohuid |e vroeger gezoo-ht in de nehting van de meneeilijike natuurbegin 1966 een ovatie ge rao t zou e en aa p 6

d .k th I. k t dentem ; die door ho*hameike afsta"mmin~g IS voortgepiant vanaf de zondigedonk na diens ketterse toespraak op e a one e s u
Adam. Maar deze uitieg belhoort nnet perse tot de goddelijke open-dagen. Drs. Bluyssen heeft volgens genoemd interview toch wei

h h I I I ht H ZOU baring E Men nkan dnnkt onsg Confrontatie" zeker niet besohul-wat kritiek op de NK, ai staat ij er eemaa (.) ac er. ij dm h H

, . I WI h ‘PW k Q lgen van et oonstrueren van tegenstellmlgen.gezegd hebbeni welhcht Eli) znn de so rgvers op een en e
9 . Wie in bovenetaande oitaten geen tegensteihng wil zien, is zonderpunt, bijvi de maagdelike eboorte, te veei nit e aan van een

J 9 Hk . gdg 3 de meer ziende ‘blind. En als “C-onfrontatie zegt dat de nieuwe kate-mening Het benieuwt mij, we e enteimenlng 1 vo ge * _,

Bossohe bisschop is, en of die mening z.i. *binnen de Kerk be~ C~h'Sn?uS Veal Verder gaat dam de paus Wat betreft de 9eb°°"te'
regelmg dan ‘kan dat moeilik ontkend worden.staansrecht heeft. Met Schoonenberg vind ik eerder, dat de NK ’ J

I b k d . d nthauw Paus Paulus heeft begin deze week verklaard nog verder te stu-voor twee opvattingen plaajts laat, a en i aar mun er e de d_t bl
Siast Over dam deze Numeegse hQQgleraar_ regn op I pro‘ eem en tot zoiang gelden de bestaande voor-»

sehnften Dat IS lets andere dan- vele factoren doen twee men-Tenslotte een vraag aan prof. Schillebeeckx. Wat vindt hij van de ,p '
k k. t sen uiimaken hoe groot hun gezln zal Zl_j.. Nuernand bwten hen

maagdelijke geboorte? Zalang PU. met vier ant P°S.‘“e ‘es .6/Om kan hier geheel inkomen“. En over de middeien: Hnoch arts, noch
de kerkleer in dezen, zal de tgdmg, dat ook hu h|eraan twgfelt, ,

van mond tot mond blijven gaan. Prof. Schoonenberg speelt open Zmliarger mach paus?) Spreken h'e”b'J hat Iaamte 9ewetenS°°"'
* 6

A “ ee uit”,
kaart, en dat waarderen we in hem. Wij hebben er recht op, dat
ook de andere dogmaticus van de Nijmeegse universiteit zich __ 9

pubhek Ondubbelzinmg uitspreekt ~
De krmek van Confrontatle snudt zakeigk» d1‘U§”i‘IOUf. Er beetaat

DR R den O-H-OLANDER een tegenstelling tussen kerkeiijke ieer, pauseiijke uitspraken en
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wat door de Nederlandse bisschoppen ais even veilige gids” aan éék mt “Hing komt dat denkerk in Nedeand n Gel? krmek S
ta»

de geiovigen van Nedariand is aangeboden.”Een tegensteiing tus-» mum Verkeert Gm m de SM van de Schmver bluvemhgzg
sen Rome en Utrecht Dii: iijkt ans, voar iader ie in cie uda ka- hfrder mm fnaar met Wat éerdgé int.m?etten grlggggfngga Idersi denkt, een groot probleem. Een probieem vaor ’Confrontatie’ 2'-in kudde met te veal Qp elgen Du le a en 9 '
an haar madestanders, een probieem voor ‘tie varontrusten’.

% %

Aldus het Limburgs Dagbiadm

Hat moat ons earst van hat hart dat chi perscommentaar, Wat eer I
lujkheid betreft, gunstng afstaekt ta an hat ioze, mats za ende
ach-» en wee-geroep in vaei andara biaden, die de stmisvogei-6
politiek voarden geen tegensteiiing ta wiilen zen tussen de offi-»
ciéla leer an “die vanide nieuwa katachismus.

, (ofweg Danie} in verwm-ring)
De schruvar l hat Llmburgsa Dagbiad komt er rand voor wt, dat
er tegenstellingen zijn; hij wii za niet verdoezelen. Maar de ’0p-=

~

1iossing’, welka hij geeft is er een, die de aenhaid van cie Kerk
Enkeia maanden geleden ward Danie! da Lange gaintervieuwdaantast an de grondslag legt voor een schismai Hj vervoigt: ' .. . .,, d
door Parool-redactaur Aad van der ivi|_1n. We kmppen ean er wa-

,
I - | 6 kt. '66.Vaor ons is "daze tegenstellng achter gaen probleem eardar een gen an antwocrden wt hat Pamo van O7

\hoopgevend taken. De bisschoppen van Nadariand zijn da opvol-Q BI 6  d
gers der apostelen en zij zijn aangesteici als bisschoppen van de mtisséijasagvarglgggen Van hat dggma ver e maag
kerk in Nederland. Tegenovar de Heer van da Kerk zijn zij verant-

» ‘
woordelijkheid verschuidigd voor cife wijze waarop zij ieiding ge+
geven hebben aan de hun ioevartrouwda kudde. Een kudde, die ’Het dogma van de onbevleicte ontvanganis. .]a;. Meade kojnst
zij maaten leiden als echta herders, dat wil zeggen, oiat de kurdde van Jeans Christus in daze wereld aegmt er zats nfeuw, Wm
\/QQF hen uit gaat en dat die kudde haar eigem wag zggkt Aileen dust niet is af e leiden uit de historzsche ontwzkkelmg van 6&8

wanneer de kudde de verkeerda weg op gaat of wanneer de kudde wereld zelf. H is in die zin dus niei de vruaht van daze has-
een wag op gaat die niet zo goedlis als een andere wag waar hat
gras weliger groeit, alieen da-n grijpt die ‘harder in en voigt de
kadde da harder.’
Dat de Nederlandse bisschoppen vanuit hun verantwoordelijkheid
en taak zich in thaologischa problemen ruimer en moderner op-

torische ontwiicl-seling. Niet de v r u 6 h 6 - voelt U hem nu;
Zijn icomst zou je in die zm dus maagdelqk lawman noemeno

Wat wi ervan bagrjpen i6, dat oak vaor Daniei de Langa, 6tudie~
Stellen» da" de Wereldkerk is VeFheU9e"d~ Het Qetuigt Va" m°ed i sacretaris van da St, Wiliibrardwereniging en pastoraai-conciie
en \/el'@n’EW00"de|Ukh@id$9@\/095» Hat Qetuigt Wk Va" Fespect \/00" adviseur, de maagdalijka gebaorte van Christus uit Maria, geen
de galovigen en voor de zelfstanciigheid van hun denkan. WU kun~ feit gs,
nen ons daarover siecihtis verhaugen.’ Wat wij niat bagrijpen is, adat Dania da Langa he’: dogma van de

Onbevieknte ‘Ontvangenis (Maria ward zander erfzonde geboren)
% % iaat siaan an da gaboorte van Cnh~rist»us uit de maagd Maria.

Toen wij bij redacteur Aad van der Mijn van net Parooi informeer-1

spelen en boompie verwissalen vermeden wordt. Maar waarin na lgzjng had hij heat QQ:k met garectificeerd.
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Het is tenminste eeriijke en duideiijke taa, waarin schuilvinkje
i den, bleak Daniel de Lanigg hat mderdaad zé gezegd te hab=ben; ‘J
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" ' Haar, die zijn kop verpletterde!
in de Bazuin van 17 eeptember vverrd bevveerd, rdat er in de kat-»
txelieke Kerk een dubbeie’ theologie bestaat- een botte kansel~Hgnbeschaarnde en raekemze Vermetelheld theologie, die neerdaalt op het dam gehouden v0l=kje der g0ege-
rneente en die anderwijst dat Maria haar biolorgiscrhe maagdelijk-gn Om vmig Hummer jmnden wilt alleen Z88, kart gewag mam heid heeft bewaard; en daarnaast een exegetiscnvvetenschappe-

izen van de pauselijlce toesprnak van 30 mm]. laten hier- Hike theomgie die hat Wet beta!" W99?!Qndm. de wgledige vertaaging mu de pausegéjket wamschuwing De podiumdanser van De Bazuin denkt in de jongste verklaring
volgenm

I van de Nederlandse bisschoppen een bewijs gevonden te hebben
dat oak zij, de bisschoppen, alle-en maar een geestelijke maagm
delijkheid van Maria voor waar haudenz tnssen de regeie van dat

’Maar oak in maze tijd is het getoof deeiwit van veel aanvallen,
A Communiqué ZQU fer 61$ J9 intelligent QWIQQQ bent» WW9" 5929“{’Niet van alien is hat geloof’, schrijft Sint Paulus) en een gebied

\ dat W129 biswhapenv Z0 ZU at de bi@5Q9i$Ch@ maaQd@|Ukh9idvan veei tegenspraak, ook ender de geluvigen. Misschien is oak Van O-L-\/~ Va” hurt kansals "\’e"k°ndi9@"’ daze maaQde“J'tkheidtot U de weerklank van vaise meningen doorgedrongen van hen, tmh met 'b9'Uden' en 9? “M Hana ’Qel0\’@n’5!5 Die maagdehjkheiddie hat wagen, wiltekeurige en beledigende verklaringen vol te
heuden ten aanzien van heilige waarheden van het katholieke ge-E
Heat; er zijn bjvoorbeeid stemmen gehoord-»weinige weliswaar,
maar verspreid over ale wereidwiie trachten fundamentele ge-B
toofswaarheden, die duidelijk deer de kerk Gods zijn afgekondigck
te verdraaien; zoals bijveorbeeid de verrijzenis van Christns, de

1

_,%..._.a.».._.a

zen nimmer als gelaofswaardig zijn gedenieerd en de platte kan-
eel-theologie, die naar verkandigt zou net zioht op de geeetelijke
maagdeljkheid -- ’waar net eigenlijk alleen rnaar am gaat” - belem-~
meren en de mieleidende tndruk wekken dat ole bialogische maag-»
deiijkheid up een lijn gested moet Worden met geloofewaarheden
als de Godheid en de verrizenis van Christus.

werkeiijkheid van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de Eucha- = Misschien mogen we De Bazuin verwijzen naar de geecniedenisrstie en eek de maagdelijkheid van Maria en bijgevolg het ver- der vvetenechappeltjke thealogie. Hij zal dan constateren dat alhaven geheim van de Menswording en 20 verder. En wat zo angst- zo’n zeetien eeuwen geleden dezelfde ergerlijkheden inzake dewekkenot is, is niet aileen de ernst van deze valse beweringen,
\ bialogieche maagdejkneid van Maria warden uitgekreten doormaar oak de onbeschaamde en reekelnze vermetelheid, waara een zekere Helvidiue en dat daze ketter ongenadig ate een twee-~

meoe ze nitgespmken Worden, daarbij aan het Iicht brengend at ole Runus daor de H. Hieronymus van zijn podium werd geran-»men hier en daar te verstaan wit geven de gelootswaarheden naar eeld. Ware onze moderne Helvidius protestant, 20 zouden we hemde norm van eigen believen te aardelen, volgene eigen bekvvaam oak kunnen vervvijzen naar de wetenschappelijke werken van . . ..heid tot begrijpen; en inzake theologie en godsdienst naar eigen Calvijn (Comment. eur. Fharm. évang.) of van een . . . Luther (Com-smaak zijn mening te knnnen verkondigen’. mentarii super Magnicat), of van een. I81 Hugo ~de Grant (Annot.(Paus Pauias Vi tijdens de audientie van 30.11366 L’ Osa. Roms in Mattn): drie wetenschappers van formaat die de bialogischedd. ‘M2-9'66). maagdelijkheid van Maria uitvoerig en nadrukkelijk revendiceren,
in het protestantse kamp! Hij bevveert evenvvei katholiek teazijn.

[ye Maagdegijkhem Van Qnze Liave \/muw Nu kunnen we one geen katholiek voorstellen die de totale maag-»
delijkheid van O.L.V. in twijfel trekt. Maar aangenomen (dato non

NU Z955 99‘/\’J'd@ $C_h"iJ\’@F$ W Qepilde $l9l'9k@Y"$ m@_9d@en aan de concesso) dat zofn eigenaardige 'kath0liek’ kan bestaan, dan moet
hetze tegen het Cehbaat Van @"'e5te’"S 9“ k'°°§tf*r|'"9en1 kan het daze toeh we! weten, dat hij Zion zelf geheel en al ptaatst buitennauwehiks “Gig Vemanderlng en Ver°ntWaard'9m9 We'kken= dai de eenstemrnige aerakattholieke traditie. Met uitzondering van eenthans 99k d9 aanval is mgezet GP de mawdelwkheid ‘/an de @0095‘ enkele Helvidiue “die ook als ketter eindigde- hebben de kathn ‘| 1»moedertvoorbeeld, steun en koninginne van alle mannelke e Iieken en heeft de katholieke Kerk in dogmatiek, theologie en |i-\/l'OUW€|i_jk€ maagden der Kerk. Satan binft de aartsvgand van wrgie, am]-d Vow Zeker en Qnbetwistbaar gehwden, dat Maria
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i ‘ etaan gewooniijk naar aanleiding van een ketterij of ter gelegen-
veer, tijdens en na haar bevaliing i\/Iaagd is gebieven, niet aiieen iieid van geeonstateerde afwijkingen van de traditionele oovatting.
in geesteiijke, maar ook in bioiogiscne zin. En iieden ais Heividius an ale de sohrijver in De Bazuin zijn nim-~
De biologisohe maagdeiijkheid van de Godsmoeder staat gesohre— mer talrk geweest. Om de zeer eenvoudige reden dat de histo-
ven in de aiieroudste geioofsbelijdenissen (gennethenta ek tee

, rioiteit van de biologisehe maagdeiijkheid van Maria kIaarbliI_j'ke-
ihagias Marias tee aeiparthenou-inoarnatus ex sanota Maria sem- iijk uit hat Evangeiie op»sp;riing't@ Men ieze sleohte de gesehiedenis
per virgins), zoais ook in one credo en in de XI! artikelen des Ge» van de Blijde Boodsohap aan Maria, onmiddelijk gevoigd door de
iO0f$; Zij k0m’t 00k \/OOF in do dO9m&iiiSCh€- en Op Straffe van eX~ geschiedenis van het Bezoek aan Elisabeth. Ale dit ailes niet let-»
oommunicatie te geioven verkiaringen van de Coneiiies van Ep~ teriijk-historiseh Qpgevat zou maeteni warden, doeh geestelijk, 20
hesa (431), Cha|C@d0ni€ (451), COii$tanti!’10p@5 (553)» La’E@Fa"ei"‘i i zou er geen reden zijn waarom ook de geboorte van Christus en
iI649)i Tled (675)» C0n$tamm0i@e| C589)» I-at@i"an@n (@215) en L5/Qii de geboorte van St. Jan de Doper niet geesteiijk opgevat zou die-
U274), zoals in de pauseiijke Bullen en de dogrnatisohe deoreten men are wardens in piaatg van biQlQgi3Qh!
‘fan 0-a» St» Siriciils 692% -hhannes H (53431 St L90 U053} Euuge" Met de objeotie van zijn ‘in oblique’ traoht de sohriver van DeJmus IV (1441), Sixtus IV (1476), Paulue V (1564) en B@n@diC'W$ Bazuin one zand in de ogen te strooien. Want het gaat heiemaalxiv . . .. . . ..U74?) ~ ~ ~_ niet over emge rechtstreekse of zgdenlingse defimtie. Het gaat
De sehrijver in De Bazuin obieoteert: de bioiogisehe maagdeiiJi<~ er Om of de Woorden Van het Evangehei Van dg tientauen d0gma__
heid van Maria ward nimimer reohtetreeks gedefinieerd; zij ward sche Verklarmgen en Van de hgnderden texten in theologie en

Iia een maar ‘in obiiquo’ geformuleerd, d.w.z.i ’aIs waar veronder"- murgie an dam met =SuppOneren~: hat gaat er Om of de Wcardw
steid bi]. die definiering van andere geloofswaarhedenv iiaagd, aitijd maagd, ongesohonden maagd, honderd duizenoi ma-
Daai” Zilii WQ fan! D9 biQ5@9'$¢he maa9de|lJkheid Ward] nlwgmer ien door de kerk gebruikt, gesproken en gezongen, overeenkomen
gin i”e¢t@w Qedg mieeid-= Auan mam ’a!S Wife" V@'“°':‘d_erSte dz GU" "in hetzelfde soort van ’zi_jn’ met de woorden moeder, moeder van
den die andere geloofswaarheden, die wei gedefinieerd warden, Gad; mgeder Van Jews; hat gaait er Om of a| daze termen hQmO,_
dan missohien n hon waarheid afhankeiuk znn van een veronder» geen ZUH; het gaat er Om Qf heat maagdzijn van Maria Van Hg-tZeH:_

ii “Pste ingi Hangt de waarheid die wij geioven niet meer at van Gods e vbiologische Zijn is 81$ Haar imQe_de,-Zuni
?WaaFaChti9h9id- Het is zonder meer duideljk dat net woord ’maagd’ een andere

De bewermgi dat de biologische maa9de"Jkhe‘d mmmer ream"
i betekenis heeft ale het woord ’moeder'i Maar bade termen wor~

$t"eek$ Ward 9edem9e"d~ is in haar mgemeenhéid “Pet mist" WU den in hat Evangelie en in de kerk met ibetrekking tot Maria aitijd
kennenminstens eén denitie iin recto van de ’blOlQ‘gSC‘h& maag- en Qveral Op één en dezehcde biglagische “in g@Ste|d_ H6-t wwrd
deiijkheid, n.'L Canon 3 van het eerste Concilie van Lateranen imoeder» hee een bepaalde bigiggmche rbeteikenm that Waard
(649)@ bevestigd door net derde Conoilie van Constantinopei (68Q- maagcy heeft een andere bertekems in hetzeifde Soon Van izijni
681). We iezen da-air: ‘Si quis non confiteturni I_3ei genitrioern hetzelfde bmlggisghe Zim Beide woorden isupponerenig ZUH
Sanotam semperque Virginem et immaoulatam Mariam . . . absque

1 homogeen; ZU Zijn equ;vav|ent, met in betekenisg maar in hum ‘Zuni;
semine eoncepisse et earn inoorruptibiliter genuisse, indiesoiubiii i beide womden maagd en mgederw werden steeds am bmmgische
permanente et post partum ejusdem virginitate, eondemnatus Sltv i termen gebmikt J-um dam wear ZU met emander in Verband Wop.
We H1999“ de S¢hrUVer in De Bazum er Qp Willem» dat daze Canon den gebracht en als het vi/are in een adem door de Kerk Worden
méér inhoud dan alleen maar veroordeiing van inem die de bio“ i Uitgespmkeng jag als één woordz mgedermaagda En wéar Sp,-eekt
1@9i$Che maagdelilkheid 2°“ durven °“tke'm@n= men moat Q9 ' het Evangeiie op de eerste plaats en voor de eerste keer over
straffe van veroordeling deze maagdeiijk'neid"ooik belijdeni de maagdelukheid Van Maria? Dam! wear Haar rneedefschap
Hat is niettemin een feit, dat de biologische imaagdeiijkihieid van de Wordt aangeknndigdl En Wéér Spreken de Qoncmevader-SS de paw
Moedermaagd weinig hat directe voorwerp van dogmatisehe ver-= mm, de dogmatische Verklaringen ~m recto’ en qn Qbnquai We,»
klaringen is geweest. En dit is zeer begrijpelijk. Er bestond een» > de maagdemkheid Van Mara? Daérg waar Zu denie,-en da-1; de
V0‘-1di§ 999“ bemee an 2°,“ denitiei 2° algameem Z°_ éterk en Zoon van God waaraohtig en werkelijk; nit devmaagdelijke schoot
20 eensluidend was de overtuiging. Dogmatische denitlee ont IE | 1»
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van Maria Zijn menseiijke biologisohe natuur aannami Wie of Wat
zou ooit kunnen wettigen de heift van de bedoeide terrnen alleen

mogen, wij imoeten verklaren: Het Evangeiie zijnde Wat ~het is: ais
Maria geen maagd is in bioiogische zin, is Zij evenmin rnoeder in
bioiogisohe zini

heett de kerk steeds verstaan, dat God deze heeft wilien mee-
deien. Zeifs wordt net niysterie der rnenswording moeiiijker te

T133!" in 9ee$t@|Uke Zirh dg anderg hem in bi@l@9i$¢he Zm Te Vern
i steiien zonder de maagdeiijke geboorte. ignatius van Antiochie,

Swan? G90‘ Z9‘-1 W9 Q9“ nder 9‘/angelie dienen te 99‘/em ~13» WU ’ ieeriing van Sint Jan en ongeveer van 69 tot iO7 bissehop van An“
tioohie en due een uitnemend getuige voor de veridaring der ge-
noemde teksten gee-ft tot driernaai toe een niet te misduiden ge-
tuigenis voor de maagdetijke geboortelj. De Ybioioigisolhe rnoeiii_jk-
heid was teen tiiteraard even goed bekend ais op vandaag. De

~'Etai‘*9-La"Vm@ 1- -V» d- 3 dwaaiieraar Cerinthus bestreed 2e f@ln De Ebionieten traden voor-
ai tegen de rnaagdeiijke geboorte in net krtjt Geen wonder dust
dat Justinus (it; 15G) er in zijn Apoiogie met grote nadruk op neer-

3 kornt en dat ook Aristides en Ephraern er duideitjke uitspraken

$2

ii

2.

H »\ i O II S ill]
i

~

Rector .i. J. Mm $ieking sehrijft in een ’ingezonden stuk’ (Tijd 294%
’66

over gevenm De Vaders spreken stuk voor stuk over de rnaagdem
i

ltjke geboorte. Het gewone ieergezag der Kerk gaat er steeds
van uit. De Liturgie is er voi vant Bij de Grieken wordt de Nioeder
Gods steeds weer geneemd de ’aei parthenos’, Wat wij vertaien
met one ’aitUd maagdi i-iet kerkvoik nam onder ieiding der Ge»
zagneoioende Hirarohie deze ieer ’aiti_jd en overai’ met graagte
aan. i-iet biijkit dus Wei, hoe de piaatsen in dit opzioht steeds gale»
zen en begrepen en geioofd zijnt Wat er nu aan de hand is? Een
groep theoiogen wist niet goed wag met enkele rnoeiiijkheden en
vond een klankbord bij een ten overstaan van net geheie voikJ

iWij achten net niet denkbeeidig, dat niet aiie Ieden van dhet: Hoger Gods zeer beperkte groepering en zou nu op grond niervan enige
Kateohetisoh instituut geestdriftig waren over de wijze, waarop
prof, Sehoonenberg nun pleit tracihtte te bezorgent
Wi_j wiilen ons tot een onderwerp bepalen. Prof. Sehoonenberg
stelt de maagdelijke geboorte diseutabel. Op welke gronden? Het
Kindsheidsevangelie van Sint Lucas en voorai I\/iattheus zijn op dit
punt "tooh irnmers overduideiijk. Maar dit woord van God, die door
middel van menselijke instrumentenr schreef, wordt door de ge-
achte schrijver zonder meer weggewerkt met een beroep op iitte- Red‘ (jonf,-,

i
1

H

rair genre
We zouden te doen heibben met een dichteriijke uiteenzetting. Ai
met ai biijft daze opvatting een onderstelling, die op zeker zeer
vernuftige wi_jze wordt -beargumenteerd, maar die toeh aitijd ‘on-
dersteiling’ blijft en zeker geen vaststaande waarheid en ook
geen soort evangelie of dogma zal kunnen heten.
l\/Iaar daar blijft het niet bij. De teksten der gewijde schrijvers be-»
vatten het woord van God en zoals God in het scheppingsver-
haai onomstotelijk onderscheidene waarheden heeft mee willen

genre. En met name voor wat de maagdeiijke geboorte aangaat

i

26
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twfei gaan opperen op een punt, waarvan zowei Paus ale onze
eigen bissehoppen one zeggen, dat net behoort tot net geloofs~
goed der Kerk.

1) In een der 4 brieven welke Ignatius aan de Ephesiérs
schreef en waarin hij hen waiarschuwdte tegen dwalingen, zege
hzj ’het is cle -duivel, die Je maagdelzjkheid van Maria ontlcent.

” J-$9
t

i

idelen, zo is net ook hier, ai zou dan ook sprake zijn van iitteraire
‘

9

i i



I

1

l I indien zzj het niet beslist eens is, met de onmiddellijke schep-
0‘/95' erfZ0nde~ l ping door Gad van alle menselijice zielen en van ellce ziel af“

afstamming zonderlijkg en indien zii den betekenis, welke ale ongehoerzaam-
_ heid van Adam, de voorvader van alien, gehad heeft veer de

en 2'9’ lotgevallen van de mensheid, niet als Besiissend aanvaardem
Deze engeheorzaamheid mag niet warden epgevat ale eeu zij

ln verband met cle verkendiging in de nleuwe katechismus ever de U001/hdam niethdibheililgheid ergurechivaardigheid waarin hij

erfzende, de meneelljke afetammlng en de rneneelijke ziel - mede M 538‘? “P9” was» Q Q" O9” ‘U9? ‘@Z€”~

verdedlgd deer pref, Seheenenberg ~ laten wij lhier een gedeelte
der paueeli_j'ke toespraa-k van ‘ll jul ’66 velgen. Wlj vertalen ult de

Osservatere ‘Romano van ‘I6-7-'66“ Wat ‘he’: lheegste leergezag one

veorheudt, is tech wlerkelijk héél wet anders, dan wat de Nieuwe E4,‘ >1

Kateehlsmus one ale 'velllge’ glde’ wil lnprenten.

Paus Paulue, eprekende tot een greep theolegen, drukte hun op

het hart zleh met de groetste zergvuldigheicl te houden aan de leer
van het (Dude en Nleuwe Testament, aan cle verklarlngen van de

eeneillee van Carthage, Orange, Trente, \/aticanum ll en de ducu-
. .. l d

menten deer de Apestelsene steel ultgegeven, en hr; verve g e n
’Op deze wzgjze zult gij er zeicer van zzjn datgene te eerbiedi-~ PrQf~ DUYHSTQQ dient
gem wat de Katholielce Kerk ever heel de wereld steeds heeft ‘ Pr'Qf_ Schggnenberg Van repek
bedeeld. . 8 . Het is derhalve duidelzjk, dat de verklaringen, die

kl d h " d all , U l -» l

en e 8 mo erne Sc ryvers van Q Grimm 8 gwen mwer Prof Schoonenberg S J verdedigde in De Tljd van 17 dee ’66 de
enigbaar met de ware lcatholieke leer ZILUQFE veerkemen. Zzj ‘ ' ' '_

— A

~ Nleuwe Katechlsmus en onder andere de epvattmgen daarnn ver-
d B d ll h

nemen als mtgangspunt 8 on ewezen v-eilan 33%; vgn it kondlgd over de erfzonde Die wijken velkomen af van de leer
polygenisme en ontlcennen meer of mm er at e wg , at e "

zondea waaru/it zulk een Stortvloed mm mmpen Over de we_ van het CO(3.l|l6n§/all Trente, zoals clle neg eene benadrukt IS deer
Paus Paulus ln Zl n toes raak van ll jull tot de theelogen-commls-

reld is geicomen, OP Je eerste Plaats de ongehoorzaazzheia van bestuderiég g/an phet erfzOnde_pmbleemu

‘le eerste mans Adam M vOOm'fbe.¢ldmg van J3 We Onjlstlge m l Prof. Mr. W. J. A. 3. Duynstee, CSSH nam in De Tijd van 5 januari
LS geweest, bedreven aan het begm van de gesehzedemse Der-

.. .. . . . . .l. osltlef stellmg tegen Selhoonenberg en due tegen de nleuwe
halve zyn dergelyke ulteenzettmgen 00]: met zn evereenstem- Latgchismus HU besluit amkel:
ming met de leer van de Heilige Schrift, van de Overlevering '

en het Leergezag van de Kerk, velgens wellce de zende van de 7

eerste mens is overgedragen aan al zrjn nalsomelingen, niet bij . H . II

.6 . . .. . . r ’lnd|en Prof. Sehoonenberg (en due de nneuwe katechlsmus Red.) ll

wyze van.navOlgmg’ mam Um?’ voortplagnmng’ ZU ls eefueder geljk had, zeu ole kerk al die eeuwen in een essenteel pant an ll

81.58“ en ls d.e dood vgan de met? at .wll zeggen b.emv.mg en wijkingen hebben geleerd Wat blijft er dan neg van de onfeil- l

ll

ll

lI m , I

n n l
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l

l

4

l
l

l

l

ll

l
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l
r

ll

l
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met eenvoudzg ontbermg van hellzghezd en gereehtzghezd, 001:
bij de pasgeboren kinderen (Cone. v. Trente, V, 2-3)’.
’Maar 00k de evolutieleer zal U niet aanvaardbaar voorkomen

28 l
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baarheid van de kerk ever en van Jezus’ weord, dat de poerten
der hel de kerk noeit zullen everweldigen?
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eenvoudig ontkennen van de historiciteit van da oerzonde sohijntNogmaals 2 I M de Niauwe Katecnismus de wag van da rninste waarstanoi gakozan
ta habben. i\/iaar zeifs Teiinard de Cnardin acntte de evoiutia-tnao-»
rie waardoor da Nieuwa" Katachismtis zioh blijkbaar iaat inspi-

5‘

iDra. H. L van Dijk, priastar van hat H Hart ta Nijmagian Oppo- remit, Tim Qemagzaam V001’ die Veikiarmg Va" de QQFSPFOHQ Van
naarda in De Tijd van 9 jannari tagan da opvatting van Prof. de ZQMQ in da Werelid in EU" D<1$t5@FipWm Va" 1943 W Hat V<t3'F-

Schoonanbergi sohiinsat Mans erkent hij data het kwaad zo aigemeen en zo diep
is oat men Wei een ‘catastrophe ou deviation prirnordiaie moat

”Pi'OF. P. Schoonenberg meant, dat hat Standpunt van de Nieuvve aannemen, waarrnea hij oia traciitoineie iear over de erfzonde biijkt
Kataohismus inzaka da arfzonda niat in strijd is met de iaer van $9 a¢0eP’E9i’6i’1, mii’iST@nS in $biibS’Eal"iti9'-»
iirentev waar 'de éne Adam ean vanzelfsprekenda vooronderstei-I
ling was in de affirmatia van onze erfzondiga toastand’ (Zia De ----
Tiid van zaterdag ‘i7 ciao. j.i.). Nu is hat duidelijk dat Trente het "

poiygenisme van onze aauw niet gekend heeft en cius ook niat
heeft kunnen iiiitaluitan is hat aohter wei zeker dat wi' op rond

Z

=

A ~ i J 9
daarvan Qeen biizonaere betekenis mear hoeven toe ta kennen
aan een aarste zionde’? P. Sohoonenberg zeif noteart dat men
mat reoht had kunnan wensen oiat de sarnenstailers van de Nieuwal
Kataohismus daze vraag rninstens hadden opengeiaten. Waarom
is dit niet gebaurd? ’\/\/ij in nuweiijk an gazin’ onder radaotie van patars van de Haiiiga
Pm H. Ranckens vertolkt da gadaohta van vrijwai aile k~athoiie'ka Harm“ Van Jezus Q“ Maria en Van de E91-¢i\"/'i9dLi*"@i'ide aanbdding
axegaitan (Qia. Durable, Alsonao-Schokai, Lyonnet) Waar hi; in van hat Aiierheiiigsi: Sacrament das Aitaars (Bavei) iiat in het
israéis Visia op hat Variadan sohrijftv ovar hoofdstuk 3 van Gena ‘ deembrrmimomer 99“ Zilner Fedacteuren Sinterklaasi $9649“ en
$i$I U8 hagi09raaf wii Wei dagaiijk»-hat raakt de kern van Zijn Wat iakkers uitdelen. in diohtvorrn. Eerst wordt aen soort nega-a
gattiiganis-onze haioiiga toastand verkiaranv Die Adam is niet tiav g@TO0i‘Sb@!iJdeiii$ afgéiegd.
sieonts aen spiagei, aan type, maar oak warkalijk oorzaak van
onza toestand’. in

Onze vraag is nu: Waarop staunt da opvatting van da Nieuwe Konden we nog maar gelovan,
Kataicihismus dat net in Genesis 3 niet gaat ovar da aerate mans al was ’i: maar in U, o Sim
(en), maar ovar da mans, ovar aiie mansen? Dat de mytnologisoha Voor (ms is er amper ’n hierboven,
inkieding van hat verhaai hiar de historisoha waarhaid van de we zijn niet meer zoals ’t kindt
zondavai dar aerate ouders van hat mensaiijk geslaoht niat uit-»
siuit, rnaar joist bedoait mea ta oiaian, is wat oak een bekend
protestant als Walther Eionrodt met klem batoontt Hat vaga ant-= De voortdurenda propaganda door hat biad gavoaroi voor vrijer
woord van de Niauwe Kateohismus op da vraag naar de oorsprong sexueel varkear ward kernaontig in hat voigenda vier-regeiige
van net kwaad, ,,dat hat iats ta rnaken haaft met da rnenaalijka vri_j- vars samengavat:

i i
I

i “Hihaid, neemt blijkbaar geen genoegan met de reeds oioor Genesis
3 gegeven an door tradita an karkalijke iaergazag (Vatioanum Ii
niet uitgasloten) arkanda varkiaring. Men praferaert hat niet» Voor alle mensen die ’het’ willen,
Weten is dit Voomitgang? maar lang niet altijd ‘qmogan’,
Tegan de aohtergrond van hat haoiandaagse denkan roept de tra- aen doosje met oergulde pillen
ditioneia leer over da erfzonoie aileriei moeiiijkhaden op. Mat hat an blzjdschap in hun Ogen.
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Dus wordt oak dank geuit aan de Vereniging voor sexueIe her- g

' d‘ d kt S t " I II h
I

vermmg, me 0 er oe ere nu sens precies Iet verte en oe je
I U SUD; I

het allemaal kunt doen: up
Het is of er heden ten dage een Jiabolisehe samenzwering
heerst tegen de waarheeid. Geeft de maaisehappij praistiseh

. H § ’ niet een epstand te zieni tegen de gebodenr gij zult niet deden,want dank zg ene dokter Soeiters ggj zult geen ankuisheid doen, gij zult niet stelen, gij zult geen

Daamm: waardering veer de televisie

I “$9" QT’ 1" dB iagkomst h0OPll?]k valse getuigenis geven. Met een ideaal veer egen, dat bestaat
‘

“ 9 = .
W . I ~we! Wat mmder moetem

I‘ uzt het denlcen, eren, zeggen en praktzzeren van de waarhezd I

I - en dagelijics ziende, dat dit ideaal epenlijk of bedekt 12er-
.. . . . .. I raden wordt, Icrimpt het hart van angst en onze stem beefta * ‘Tgdens de eeuwlgdurende aanblddmg van de sex, borreIen bu] het ; Heb tack heilige wees U00? niet de kiemen £8 I

bl d . . I‘ ' ' ~
 . . . . Q ,a O a de Voggende boemge medmatles Op" B versprezden, due de lzefde profaneren, het gezm entmden, (e
f godsdienst eelaehelzgjk maken en de fundamenten van de sa-» I

Want 0012 voar mi' wil ih 'ets vra en
5 'J Z g

 Paus Jaannes XXIII ~

.. och, ’t hoeft niet zo heel veel te zijn -
I K rstbogscha 1960‘ I

alleen, dat ik 001:: alle dagen
I

I e p

menleving vernietigen
‘ I

een goede bedgenoot lean zrjn
II;

Verwijder alle pastorale meiden,
opgeruimd staat netjes 5 Y:

Z8 slapen immers mxmaar Bngres 10 theoogen. , Im heel vruchteloze bed]es. Leiding Leergezag aanvaard

1
QB

H

En al dat soort Iuim is geimprimeerd door Mgr. Ernst. Tot slot nog
een banwoek tegen Cgnfronta-tie: Iegen ut de gehele wereld IS met 20 revolutnonair veriopen als de

I progessieve pers one heeft voorgespiegeld. Getuige o.m. de voI~
gende reselutie die onder aanhaadend applaus tijdens de slot-

]/Om. an/Onieme theolggen zitting werd aangenamen:
Umag ik J8 H1081‘; der nmigw ’De leden van het Ia;te~rnatwnaa? 'C0ngres over de Theelogze
N005; is Z0 vreselijk gelogen van het Tweede Vatzcaaas Qonczlze epreken de wens aw, dat
als in dat Qjonfronmtie 1 ‘ ale postconczlzazre theologze an navolgmg van het voorbeeld van

het Concilie, steeds een groot belang zal toeicennen aan de
’De (Iaatste) Iogen schreeuwt sieh seive stem’ Wendei) Heiiige Shrift 51;)‘ de "Meg "an de theologishe 5991"» 9" dat

zij zieh in deze zin ooh in de nieuwe problemen zal vercliepen,
wellce door onze tijd gesteld warden, onder leiding van het
Kerkeléjk Leergezag, in het bzjzonder van de PlaatsbeiclederJ -van Christus, tredend in de voetstappen van de Kericleraren,
in het bijzonder van de heilige Thomas van Aquino.

- (L’Uss. Rom. 3-4 okt. 1966)
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A Iedere beslissing die door hat gezag in de Kerk genaman  

1 wordn zal binnen de Kerk mensen tegenover zich vin- ’S0mmigen binnen de Kerk, zeer velen, de haar min of meer trouw
V den, mag net een geloofsuitspraaic zijn, die anfezlbaar as, zijn, en veien, die haar amringen maar buitenstaanders zin, be» L

 of een beleidsbeslissing die uiteraard veranderlzjk is. In schauwen hat kerkelijk ieergezag tegenwoordig met vaorbehaud
n beide gevallen was de ene geloaige het reeds tevoren met en wantrouwen. Sommigen zouden aan hat kerkelijk ieergezag

de nitspraak eens, terwiil da ander zich in het ongelijlc voorai de functie toe willen kermen van bevestiging te geven
gesteld ican voelen. Het lean maeite kasten am hat haofd aan de bnfeilbare overtuigng van de gemeenschap der gelovigen”,

 te Euigen en de eerbied aoar hat gezag, niet in abstracta, %
aan wie anderen, aanhangers van de leer, die hat kerkeiijk Beer-

maar voor de concrete uitspraais te beloven. Maar iedere 5‘ gezag ontkent, het vermogen we zouden wiilen kennen am de H.
gelovige weet, -dat hij een onfeilbare galoofsuitspraaic niet Schrift vrj te ntearpreteren, naar aigen inzicht, dat gemakkelijk

 naast zich kan neerleggeng zander zich af te schenren beweert door de H. Geest ingageven te zijn. Schnbaar wordt
a mm J8 Kerk En, Z0“, men menen dag men Q81’), bglQid3ui£- het galoaf aldus een gemakkeijke zaak, omdat iedereen het de
‘ spmak, 001: al mag z§j hermepaaar zijn, kan 'ver0nacht- vorm geeft die hem het besie Iijkt, maar hat verliest dam zijn aut-

Zamen Zonder sciwde we ie brengen mm de Kerk? Qf hsenticiteit, zijn zekerheid, zin werkeiijk waarheidsgehalte en dam»
zonder ggiwfade we te brengen aan zijn persoonlzjk deeZ- am aok zijn urgentie am aan anderen meegedeeid te warden hat

A hebben nan de Kgerk? De eerbigd U00,» he; ggzag mag wordt een persooniijke apinie. ’Het madame s»ubjectiv"isme--~
moeite kosten, missahien zelfs grate maeite, maar zij is $951!"ij 3%" hed§T!daa9$ $305009: (Banner) =-——heef% héi Ymdig 96“
am]-d gen Uoordeel oor de Kerk en een voordeel U00, it maakt orn te lnslsteran op het ‘FEE: dat de abjectlvltent van wat an

Openbarmg en Tradme gegeven as tot mets teruggebracht zouiedere individuele gelovige die zichzelf weet op te iwer- A 3
A ken tot een begrijpende en eermedigende wlgzaamheid warden, als nedereen er maar de zln aan zou kunnen geven, due
 De Kerk kan met beswan milder gemg en zonder ee,.__ A hem goed dunkt en als dat net de bevoegdhamd zau znm van de

med en volgzaamheisd ten aanzien mm hat gemg‘ Dat A Kerk; aan wie en voor wie het goddelik Waard gegeven is en
5 eldt iedere elovige wér zijn plums Oak in de Kerk

in binnen de Kark in het bijzonder aan de ieden, die krachtens hum

T‘ mag zwjn, van hoog tot Zaag

A 1 96 1") .

Z g g ’
A LL apostohsche zendmg voor alias verantwoardelgk znjn All

hebbend wacrd gespmken, dat zo cud is als de Kerk zelfz ’De
BERNARD JOHANNES ;mrdinaalALFR1NK bediening om het geschreven af door de Traditie overgeleverde

V
a Woord van God op authantieke wijze te interpreteren is alleen

toevertrouwd aan het levende Ieergezag van de Kerk die haar
gezlagpuitaefent in de naam van Jezus Christus.

5

' Het Oecumenisch Concilie heeft hierover apnieuw aen gezag~ ‘

'
?

; Utrecht, sept. 1954
Uit de toespraak van Pans Paulus VI téjdens de algemena
audiéntie op 11 jan. 1967 (L’Osservatare Romano van 12 jano

/-'
[\
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1 b d - 1 h/ h l we-rkten en werken pro deo. Zij kregen noch kriigen honorariurn

,,|etsard|h|shleers
»

C par-O0‘ I. Qnuis-tel,-en en afbr-eke” J 9 F3, V 9 if

Bij do jaarwisseiing zond Lii1Zg€V&!’i_j Paul Brand een boekje Fond,
waarin ’anderen' aan hetwoord worden gelaten. Het is allemaal ag
nogal negatief, en net Kathoiioisrne komt er niei: goed af. Het
meest ronduit is nog Han Lammers, redacteur van De Groene: hij ZALIG NIEUWJAAR 1

wind’: er geen doekjes om:

Jk Zia het keg; mncreet Z5; de katholz-eh is alleen gebaat Zalig nieuwjaar wensien wij alien. Onzie medestanders danken wj
b Ben Systematische vaortdumnde ondermning en Om__ van gainser harte voor de velerlei steunf‘ die 2|; one |n het afge- 9;»

9

manteling mm J9 ke,..kelijk_p0Zitie]w geZags_stmCtm.en, iopen jaar gaven. Zonder hen waren ‘Wlj mets. Met dkeze steun:
waarm hiJ~ gevangen zit. pm ales de moraaltheoloogg de. paws’ spiritueel, moreel, materieel (geld en dokumientatie) unnen wij
de moderator, rmem maar Op’ wt nietSwward1igheidsbekZe_ verder wer1<en. VV_|_; hebben vaker gezegd, dat WI] ve|I"d'w|jnen zhul...

dew n gereduceerd ls de kathoheke chnsten werkelyk ien zodra of de slltuatle m8l1(bia!‘ verbeizert en CIGHCFISIS over et
Jvru Bus, samemmgtend: dg beste diemt die we anderew hoogtepunt heen IS. Want WI] zun een crislsverschnnsel, een paar-

(le katholiois icunnen bewijzen is het specifieic-icericelzgjk ge- de_';nidde|' _d_

mg dat Over hem esteld is Ontluistemn en afbrekenf WU danken onze tegenstanders voor de bneven, |e Zlj one zon-
’ g HAN LAMMERS den om ons te kapltteien en af te straffen. Voor zover de mhoud

ervan juist was, hebben wij oprecht getracht one deze ten nutte te

De ’anderen’ Worden overigens in hun verheven afbraak-taak make“; in het andere gem‘ was het ea" bi-idrage Om ons nederig
iiink gehoipen van binnen-iuit. ta Muden"

we 6» no  we hi Voor de novieten

Het Tweede Vaticaans Concilie over het beang van I Confrontatie versoheen voor het eerst in november 1964 in gesten-
Pauselijke docnmenten, toespraken e.d.: ciide vorm. In april 1966 verscheen het eerste nummer gedrukt.

Voor april 1966 werd geen bijdrage gevraagd en werd ailes be-

kostigd door vrijwillige giften Sinds 1 aprii 1966 moesten wij een
’De nauwgezette volgzaamheid in bereiclwillig- ‘_ I bud V36 f 6_ _aarI Onze medewerkers
heid en overtuiging moot op ‘eon bijzonclere wljze I mmima e U rage Wag ' ’ p J

etoond wor en ten aanzzen van et ec to eer-
l hoo uit onkostenvergoeding voor met te vermgden kosten. ZU,

gezag van do Paus van Rome, oolc als hij niet 9
i , h d 9 k _ I J d t ~ die zich nu nog imelden voor de resterende nummers van het abori-

ex cat e rm spree t, en we zo, a zyn opper- I _ 2” |_d b 66
ste leergezag met hoogachting wordt erkerzd en nementsjar’ gage;/387$?‘/er te baeken f ’ mmlmaa ( ecem er

1 , I’
i do door hem edane wits ralcen 0 recht worden » tot en me maa

‘ g P ‘ P Men kan betalen door overschrijving van 2i_jn bankrekening naar
1 d l cl kl bl"k l"k1 ' b - .1 1

.. 1
.

j 332%-tftzr W? $212281?’ d?§rvOgn3%eT1;;Zre;EOr;t de onze bu Aimrobank, Burohtstn, Numegen of op postgiro 848700

hetzij door do strelcking van do leerstukken, het-
zzj door do veelvuldige voorolracht van dezelfde

van genoemde BANK, met ver-melding: Confrontatie.

leer hetzij door do wijze van sprelcen ’ Gee“ marsmanneties9 , '

/’Ll¢m€11> G8niill>m’, UL 25) De Paus spreekt telkens nadrukkelijk over de crisis in de kerk. ——i I - — ii \ 37
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De Paus lheeft ‘hot niot tegen do maremannetjeo, rnaar tegen ka~ De mmldighid Van 53 légk
lhomke be""°“e*'S Va“ dgze plane“  . 2 Denken wi'_ leken or ol ld d l l a th t\/ t" ll d tOnder do l tt t orle v lt onze Kerk rovlncle or o J W VG Gen e aan’ a e amanum ’ aN. tbn Z; 8.3 S e Qadeg_ a p 9 p‘ do rechton on pliohten van do leek bijzonder in not lioht stelde,lo Uzon or ln gezon e zln

one ertoe lnsplreren moot waar nod:
l l a -

m . DB‘
l , g on dat IS bl} ons, door verDe Pi? beteftjus’ mfttop de waist: waits’ Qtpdois ge;m'kt' 591 zoeken, waar die niets uithalen, door proteston, waar die nie-tssore me r r l

l l nor sasaeaan, no a. .
.p e a e ears egen gen O 3 Q olthalen door passlof verzet op to treden tegen sohondlngenZerkierdj dmgen dvarkondigtd Uiteraard Przniir tegen de Zmh van do leer on do voorsonrlften van not opperste leergozagl ln\/Van 93” 5 wane“ Ie tip Van e pgO9reSS'\:j' e' de Paus onze paroohles, op onze sonolen, an onze origanlsatles on ll’lSt6l-—reem ’ a Sommge Qpmensen 6 WOW en van

A lln en. W5‘ mo on niotzvvl on wi' 'et werkeloos too zlen.gem” Of lbagatemseren Lain do fedengvan do l<erllgbesturJelT0vgaennslrhoolloesturen e a nunZ" d l 'd d lc'» d lc bl d? . .. W. A’ .. ’ D E
U” eze el en e lguren O0 en m lunotle waar maken ZIJ zgn mode vorantwoordolgk. Eons kan hot

to laat zljn. Do Kerk. is onaantastbaar, do kerkprovinoie niet.Frontlijnors

Orthodoxe priesters die gerechtlgd zijn om heen to gaan, maar Kamagkg Bibgthekm
niot moeten, Zoblde dl@n9l'l te blU'V@n Z9 lang de» Crisis duurt en Willen do besltuurders van doze loibliotheken, waar in zovele go»
ZU “let bllzcnder em$tl9 Zlek ZUn~ Ala me” gezond en We] heel‘ vallen leotuor tor besohikklng gestold wordt, die tot do porno-»
gaatl Omdat men er met ‘meer tegen km’ mag men We] Wagen’ grafle gerekend moot worden on wear to knot en to keur allerloi
oft§edgeiQVig.enter We] tiger’ rgtatjen .kunn:n ZO,nClIi:;;r12:2fe|)Q,/egg; vri_j*zinnig~l<atholiel<e on llomlnistlsohe tljdsohrlften liggon, wel-z0") 0, OX9 pnes ers, Gm um Q 0 °"'?"Y 9 ge p A A . lioht ook eons aan Confrontatio denken? Al was hot mlaar terwilleweg gedegradeerd zouden Worden, zou‘ men daaraan O.l. gerust

van de totalo informatie van hon lezers? Anders hel on do lozersdo nodi o ruchtbaarheiol kunnen even.
" p9 9 mlssohlen eons eon handje door hot to eisen.

B l

oter up hat mew ’Progrossieve’ dialoctiek
~Na do recente instrocties pit Home over Euoharistiovioringen, ll-»

lzurgisohe experlmenton, ed. gaan or overal stemmen op, die sus- en mag QC We Wage“ 3 Q en O‘/er W929“ U 9 'n9en~ en
send en sterk relatlverendons traohten wijs to maken, dat hot mag toch Wei dlscussleren W91’ Wezelllllke ¢lll'l9en? Me" mag taoh
zo’n vaart helemaal niot loopt. Preoieo dezelfde stemmen als rond Wel Wezenlilke dlngen Qmdenken in teal ell beelden \/an deze Hid?
do versohljning van do enoycliek ’l\/lystorium Fidel’ on precles do- Men mag mch Wel de kem e¥'Uil3 9" de Shll 9|" af halem?zelfde taktiek. Als men eons rustigs analyseert van wie die stem-» la, dat mad allmaall alS men meal” le? Qndel‘ die \/00FWend$9lS
men veelal zijn, dan komt men tot do bovlnding dat hot heel vaak den valse leer \/ERKO|\lDlGT. En DAT doet men.
van menson is, die boter op hun hoofd hebbon. Vandaarl

5 1
l

l Progrossiovo diplomafio
J d k

.
. E

U as Us Als Home drlngende verzoeken en verrnanlngen l"lCl’l't tot one allen,Onlangs kreeg eon parochiaan, die kraohtig, rnaar faltsoenlljl-< pro- en niet hot laatst aan one in do nederlandse kerkprovincie, dantestoerde togen ergerlijke aktivlteirton van eon vrijzinnigo kapelaan zegt men; ‘l-let zijn vorzoeken en raadgovingen, goon orders,’ lto noren: ‘Wat bent U tooh liefdeloosl Wat bent U tooh liefdeloos!’ Ale Rome orders geven zou, zogt men: 'Ouderwo’cse diotatuur.’la, ja met die woorden Worden vole dingen bedekt; do zogenaam-» Op die manler zal Rome orders moeton geven en op do nalevlngdo ’mantel der liefde’. scherp toezien, zo komt hel: one voor. Aan alle lankrnoedighoid
Ook Judas verriod zijn meester met eon kus, token van . . . liefdes kornt eon einde, ale zo grovelljks misbruikt wordt.
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’De versoheidenheid van de taken-heeft op 13 oktober j.L onze Uittreksels "it de Per-“0"f@T9"~ti@ W" P» Annibalg Bugnini»
1-leilige Vader Paulus \/I gezegd-en de nieuwheid van riten, die weergegeven in UOSSERVATORE ROMANO van 5 jan.
de vernieuwingsbeweging invoert in de iiturgie, mogen niets toe- 1957 n_a_,/-_ de hierhoven vermalde verklaringo
iaten dat niet op passende wijze erkend is door het verantwoorde-
iijk gezag der bissohoppen en van daze Apostolische Steel, - niets
dat de goddeiijke eredienst niet waardig is,-niets dat duideiijk
profaan is en ongeschikt om he-et inneriijke en de heiligheid van
het gebed uit te drukken - en ook niets dart 2o uitzoncieriijk en on-

i\-v--av }5

. Q 1 Na het promulgeren van de Concilieconstitutie over de heilige
iiturgie oorrespondeert aan het ongeduld over haar toepassing

gewoon is dat het- n plaats van de biddende gemeenschap to de taak om de uitdrukkingen van do eredienst grondig te hersteI-
stiohten, haar ontsteit en verstoort, en naar uiting van een ze- ien en ze soms ex novo te scheppen teneinde ze verstaanbaar te
delijke en wettige traditionele godsdienstigheid verhindertl rnaken, aangepasi: aan de hedendaagse mentaiiteit en er de dog-
Terwijl wij de bovengenoemde feiten en de pubiioiteit die eraan rnatisohe, bbelse en pastorele aspecten in samen te vatten; een
gegeven wordt betreuren, riohten wij een dringende uitnodiging werk, dat geleid moet worden in de bedding van cie ecnte traditie
tot de plaaitselijke Bisschoppen en Ordes-oversten om te waken van Rome. Dit vereist nauwkeurige studie en de nodige tijd; daar-
over een juiste toepassing van de Iiturgische Constitutie, om met om is cie toepassing van de Constitutie nog niet op gang, terwijl
goedheid en besiistheid de promotors van dergelijke uitingen tot sommige miiieus do sterke bekoring ondergaan om wit eigen ini-
de orde te roepen en als net nodig is do misbruiken te onder- tiatief te werk te gaan.
drukken, door elk initiatief dat niet is toegestaan en geleid door
de Hierarohie te verhinderen; om ijverig de ware Iiturgische ver-
nieuwing, gewiid door het Conoilie, te bevorderen, opdat het De Verklaring streeft er naar om uitbreiding van dit verschijnsei
grootse werk van deze vernieuwing verwerkelijkt kan worden tegen te gaan en wijst op enkeie verkeerde manifestaties . .. De
zonder ontsporingen en die vruohten van ohristelijk leven kan Eucharistieviering is ietsanders dan een samenkomst voor een
dragen, die de Kerk ervan vervvaoht. maaltijd (agape), die een aantal personen verenigt in het teken
Wi_j brengen bovendien in herinnering dat net niet geoorloofd is van vriendsohap en liefde. Het heeft geen zin en het steunt niet op
de Mis Op te dragen in privéhuizen, uitgezonderd in die nauw- wettige pastorale eisen om terug te keren tot cultusvormen, die
keurig omscnreven gevallen waarin de iiturgische wetgeving voor- iwun ti_jd gehad hebben, en daarbij twee zaken te cornbineren, die
ziet, alleen in het begin en dan nog sporadisch dicht bij elkaar stonden

Home, 29 deczember 1966 en die do Kerk i-n ieder ge-val al sinds minstens ZESUGH eeuwen
gescheiden heeft wiilen houden. Het gevoel voor de Kerk als ver-
zameling van het Godsvoik in wijde zin wordt door heat celebreren

-- Jacobus Kardinaal Lercaro, Aartsbissohop van Bologna, Voor- in privé woningen zeer verzwakt en geminimaliseerd; net betekent
zitter van de Raad voor de toepassing van de Constitutie een aanzxienlijke verduistering “van het universele aspect van ge-
over de heilige Liturgie; rneenschap en broederschap in de eenheid van geloof en Iiefdeg- Aroadius M. Kardinaal Larraona, Prefect van de Heilige Con-

dat onze dicht bezette christelijke samen-komsten moet bezielen.
Het benutten van ongebrtiikelijke en willekeurige riten kleding

gregatie Van Rite”; an formtilieren’ trekt datgene wat van nature heilig en ‘n besoher-
+ Ferinandus Artonelli, tituiair Aartsbissoh-op van Idicra, secre- ming Va" he‘? mysterie 13 naa!“ Het menwlilke V|ak- Dat aues \/9"‘

tans Van de H_ Congregatie der Riten wdert van God in plaats van ons nader tot Hem te brengen.

(Osserv. Rom. 5-1 -’67)

I
1
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De in de Verklaring bedoeide muziek wordt gewraa-kt, inzoverre
it-aar utvoering bewegingen, 9-estes en houdingen sohijnt te ver-



eisen, die met een eacraie handeling onverenigbaar en haar on-Q' ' ' ' - 0 0
waardig zijn. Om in de kerk A-toegelaten te kunnen Worden moet 1 ‘b M
de muziek velgens de Coneilieconstitutie ever de iiturgie veldoen L
aan drie eisen: nl. aangepast zijn of aangepast kunnen Worden
veer sacraal gebruik, ze meet in overeenstemming zijn‘ met de
waardigheid van het Godshuis en ze meet de stichting der ge __ O

I r " b d .0 k‘ d b * "
I ‘bScnevleiegergvilgrzireenn 0 in e te ge ruiken lnstrumenten moet ge

Het pastoreie doe! heiiigt de middelen niet. Nog minder kan ale
geldige rechtvaardiging dienen de voikomen subjectieve inter-
pretatie van het begrip ‘experiment’ en ’aanpassing’ als het werk
van prive personen, bij wie het gezag een keuze zou moeten doen
van de vermen, die het meest geschikt zijn en die het best be-
antwoorden aan de paetorele behoeften van het voik. ‘Experiment’
is volgens de Constitutie over de iiturgie het beproeven in goed
voerbereide en gesehikte miiieus van riten, die goed bestudeerd
en vastgesteld zijn door eompetente en behoorlijk geautorieeerde
organen onder controie en verantwoordelijkheid van de hierar-
chie . . 5 .

1) Met alle eerbied zouden wij aan de Bisschoppen willen
vragen, waar er onder him controle en verantwaordelijlcheid
geéxperimenteerd mag worclen. Soms icrwjgt men nl. de indruk
dat het éveral mag, (Red. C.).

De Volkskrant van 7 februari neemt onder ibovenstaande kopetei-»
ling tegen de waarsehuwing unit Home Wij drtikken haar ikritiek
hieronder af en veroorloven one ze ‘hier en daar met enkele vra-
gen en opmerkingen te interpoleren.

’ ‘Het moet uit: zijn met Wilde liturgische experimenten. Bisschoppen,
houdt de vernieuwing in de hand.»-Ais dat de inhoud was ge-
weest van de verklaring die het \/atikaan deze week 20 hoog no-
dig meende te moeten hebben, dan had iedereen daar vrede mee

ikunnen hebben. (Wat deed het Vatikaan anders?) De Iiturgie zal
sleehte. in nauwe verbondenheid met de kerkelijke gemeensehap
officiele eredienst van de Kerk kunnen zijn. Maar Rome, ook in dit
etuk de eigen verantwoordelijkheid van de bissehoppenconferen-
tie (ale leiders van de deelkerken) (Er zijn geen ’deeIkerken’, er
is maar één Kerk), met zoveel woorden erkennend, vond het toeh
nodig over hen neen met name genoemde proefnemingen op het
geibied van de liturgie-vernieuwing te verbieden. En dit gebeurt dan
zeife zonder ter piaatse inliehtingen in te winnen, t»er~wi_ji»~»experi-

menten ale deze sleehts in hun eigen omgeving beoordeeld kun-
gé nen worden. (Wij verondersteilen, dat ’Home’ over een vloed van

5 9 ‘piaatselijke inlichtingen beschikt neg veel meer darn Confrentatie
bereiken. En de publieke Vaticaanse waarschuwing ondersteunt
elechts de afkeuring der Bisechoppen die men echter naast zich
neer iegt). Liturgie-vieren betekent irnmers: zich Christus' bond-
schap over het menselijk ieven bewust maken. Het zal zieh due
nooit kunnen voltrekken loe van het ieven, zoals dat ter plaatse
wordt ervaren.

46 l 47 1
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interkerkeluke maaltuden met een euoharistisch karakter ook
het zegel van legale vernieuwingspoging moet krijgen. Maar ai is

I '1

I; \

i
i l

l-iiermee wil niet gezegd zijn dat een project als dat van Sjaloom J A Q % S E i‘

de kerkelijke ieiding met deze onderneming niet gelukkig, gezien - (Haar'em' 17 I-anuari 1967 )
de oprechte bedoelingen lij-kt Sjaloom rec-ht tie hebben op het kre-»

diet dat pioniers in het verleden vaak is onthouden. (Ook op gods- [

denstig gebied is er een creaiet-plafond "ter bestrijding van alge- —-——-

hele devaluatie). En los van clit alles: heit was one lever geweest
als de verklaring Liit Home niet alleen was uitgevaren tegen dege-

i

i \

nen die experimenteren maar even duidelijk een harde waarsohu- Op 17 januari werd er in het Haarlemse Triniteits-lyceum een
wing shad geformuleerd aan alleen die zelfs weigeren de vernieu-
wingen, door ‘hei: concilie voorgeschreven, uit te voeren. (Mis-»

schien wil de Volkskrant eens vertell-en welke authentieke con-
oiliaire vernieuwingen in Nederland worden tegengewerkt?).

l

l

i

l l

agape door de Sjaloomgroep gehouden, Voorganger was de
pater capuczjn, lager-aalmoezenier G. J. M. Wentholt, die 00]:
Conailie-adviseur is (van hat Neolerlands pastoraal Concilie).
In het door de Nederlandse bisschoppen uitgegeven commu-
nique over de Sjaloomvieringen stand, dat oolc volgens de Sja-

0°k de Tijd had aanmerklngen QP de RQ'mein9e teFe¢h'tWU'Zi9in91 loomgroep zelf, de beenkomsten niet moesten warden Be-
g l

schauwd als euchariistie-vieringen. Dit rwerd echter de dag
’In Rome mag men gerust van ans, lcathelieken in Nediers- d , ‘ ,

land, weten dat bedroefd, zo niet verstoord zrjn over de aamp vanwege de Slaloomgroep zelf merkant tegengesprm
terechtwijzingen van een aantal Vaticaanse functionarissen ken; hm ware" wél @uCh“7'i5tie"UieT'in€9n-
over liturgische of lcwasi-liturgische praktijken in ans land.’ Een Haarlemse katholieice dame maakte de viering van 17

Wij twijfelen er geen ogenblik aan, (lat de ’droeheid’ van De Tijdl
diep, oprecht enlecht is. Maar wij zouclen de redactie, 20 mogelijk, i

januari mee en ze zond ons daarvan het onderstaande verslag:
l

Qraag de illusie Qntnemen» dali de katmlieken Va" Nederland "De ongeveer 30 aanwezige deelnemers waren van diverse reli-
éék Z0 bedmefdl ’Z0 niet Vei’$t0°"d’ ZUn- l"midde|$ Za| de be“ gieuze richtingen en van verschillende leeftijden. Zij maakten de
dmefdheid Va" D9 Tild W9‘ in Vrellgde Veranderd ZUH» Qmdat de indruk elk-aar zeer genegen tie zijn en de enkele nieuweling viel
5ia|°°m'9F0eP V00!‘ de T-V~ HI heeft aan9ek°"idi9dl datl Z9 QQWOOH direkt op en werd met koffie en bijzondere welwillendneid be-
door gaat, ondanks protesten van katholieken en van protestantse i groet en Op een preSent;e|_jSt genovteer-d_

keFke|i.lke 3ut°'"iiteite"~ l Na een welkomstwoord van de inleidster en een oeoumenisch lied

i

i

i

i

uit een pas gedrukte Sjaloon-bundel werden de taken verdeeld
en alas de één een stuik uit de bijbel, een ander een pear verzen.
Er werd een protestantse versie van het Onze Vader ge'bede-n, lip

waarna de spreker werd verzooht het woord te nemen over net
gespreksonderwerp van die avond: sacraliteit en humanteit. Uit
zijn sm.i. nogal verwarrend betoog, waaruit het feitelijke onderwerp
niet soiherp naar voren "kwam, doordat de spreker zioh teveel ver-
loor in grapjes over voigens hem sterk vero-uderde en reeds lang
overleeide geibriui-ken -in de Roomse Kerk, teken ik enkele puntjes' __é op: godsdienstig zij-n is niet meer sen relatie tot God, maar tot de

o medemens;
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hst Iuminsuze in ds reiigis wijst ds tsgenwoordige nnens sf" de Stukken Stckbmgd Warden mndgedeeld" Spreker Vewvees Ons
I I Ch“ d' Mk I d k Irnens is nu teruggeworpen OD zichzelt de autonome groeisndver- naar r'StuS' "9 O0 Gen maa ti-j Var 00$ a S Vorm Van Same”

‘ .. ... ’ . »  ’ -- -
A komst m " ’ ' V ’ ‘antwoordelnke, vooral vrue mans. \/anuit oils verantwoordeigkheid , 1 et Q” d'SC'Pe|en' $6 laatste a\’0ndmaaI- Spreker heeft

. . .. --. voor zover ik aan rni n tafelts heb kunnen constateren sen ze-kan cie mens ook wei godsdisnstig znn. Maar dan ervaart hi; ook. i J J 9d h.. h t ht .. met haalt‘ N WE. Wi. zijn, kgmt gends gsbaren gsmaakt over hst brood en ds wgn.
at U e 90 e menszun

o U’ J J t Daarna be onnen d~ d f I Ikpas hst religieuze appéi, de humanitsit.
5 9 pas G gmepen at‘ 9 ta es metue aar 13

r spreken over het gehoorde en sen oiisgsnote aan i’TiI_ji'i tafsitje
Hier dtwaalde spreker at en vsrdispts zich in besonouwingen naar spoords mij aan de spreksr aan ts vallen op hetgsen hi_j gezegd
aanleiding van enkele krantsnbsriohtsn: nesm bijv. mgr. WiHe- ‘it nad over dat viseten. Men vond dat nameiijk vreemtd en rni_jn ge-
brands over de interoommunie--- ik (spreker) ‘begreep er niets van ft dachten daarover vond men hsei reiigieus. ik vrosg of spreker
toen ik he"; las en daoht: jullis nemen je kerk toch eigenlijk nog nog iets nadsr wilds zeggen over dit onoisrwsrp. ik zei ts menen
véél ts ssrieus. En n.a.v. sen bericht in de \/olkskrant, ook zo’n

I oiat ole kerk ons nooit Igeboden hsett op vrijdag vis ts eten, maar
blad van de roornse kerk, west u, daarin stond dat Pauius tsgen ll ons ‘had voorgshouden, ds stsrfdag van het Vleesgewordsn Woord
de echtscheiding blijkt ts zijn. No ja, dat is nu zijn standpunt. ts igedenken, door ons van iets belangrijks uit ons dagelijks menu
Voorts, de Belgen sohatfen de vasten af. Nou ja. in de praktijk ts onthouden, ale sen akte van boetvaardighsid. omdat de god-
was dat irnmers toch allang zo. En wat oat viseten op \/rijdag be- msns ward gekrruisigd ais iosprijs voor onzs zonden.
treft. dart was immsrs practisch al sinds jaren op de hshing. De Onzs vveiesrwaarde sprsker, ksnneiijk nist aan tegenspraak ge-
visliefhebbsrs verheugden zioh op die ens dag in ds week en ik wend ward aangemoedigd door ds gssprekieidstsr aan zijn tafel.
zoo de pastoriebsvvonsrs niet de kost willen gsven, die zich op die  |-[U trachtte epuii; -re kgmeng mnder veep Sum-;eS_ Em hear wt her
dag met vvelbshagsn aan de tarbot zetten. BOi\/ortdié, ht féit daif gezeischap ‘hesft op vr'iendsltJIks, zeer indringsnde wijze mijn visie
juist viseten op vrijdag werd toegsstaan is gebassserd op de 96- verdedigd. Hi] rnerkts op; er is sen sontroverss in ds R.K. Kerk,

.

daohts dat vissen sen zg. a-sexusei levsn lsiden»-—~ihisr lachte vvaardoor andersdenkenden, die op hon zoekend vragen sen stel-
men --want nu ja, die kouois beestsn . . . ,Ws||ioht dat vroeger ole lig antwoord hopsn ts krijgen van woordnsmers van dis ksrk. maar
mens meer gepassionserd was clan nu en men dit wilds inperken , zioh ibecirogen voelen, teiksns wanneer zulks vvoordnemers zich
Qp Sgmmige dageni maar ik \/nor mij (spreker) zou vvillen, dat ds tegen gsbruiken, sacramsnten of psrsonen uit nun eigen kerk
tegenwoordige mensen vesl rnéer passie voor slkaar zoudsn heb- soherp afzstten. De pater, vond sehter dat vasten en andere
berh En 69m (‘h’i@F Waagt Sprsker weer‘ sen Wijds Sprbng) u @6118 vormen van assess tegsnwoordig eoht beter acihtsrwegs kunnsn
dis aflaten. Dat was tech maar sen kunstgewrooht in hst thso- blijven, want in even tijd, dat sommigen God zslfs dood verkiaren
iggisgh denkenm Hisr krseg de Paus er pas goed van longs. D6 it en er sen gshssi nisuw mensbselid naar voren is gekomsn, het
spreker mesnde waarsohijnlijk oat de andsrsoisnkende toehoor-» lichamelijke, hst genieten van ds vervvorvenheden, hesft het totaai
ders dit graag hoorden, maar dan had h het tooh duioielijk mis. it geen zin meer. zo stsrk nsgatief tegsn ai de tgoeole dingen dss
Nu nadsrde hst bstoog hst ondsrwerp ’iiohaam en gesst’. Eigen-» Ievens ts $taan_
li_jk zou heat geestelij-k lsvsn sen alibi zijn voor dat lastige liohaam,

» op mun Waag hag W dit gaatste dam km rijmen mgt de bergrede
dat volgeris ds vrorne kerk niet sens vvaard was om naar ts kijken. en de Zaligspreking van hen die mats bezittem .b5@€f mi met meg
Nomi a!dUS Spmkert mi biJYVQ@i‘be@ld W13» F-k» P'”'e$teF$1 dat was kende gebaren net antwoord nulpsloos schuldig. Wei stamelde hijeigélijk iets W@@md$t WES l’aa!"$; Z6 Waren» een S09“ a'5@Xuele * iets over dis vsroudsrde idseen en stark overleefde godsbseldsn,wezens. Er was sensiding tusssn saoraiiteit en humanitsit. Eigen- Verdmngen Complexen en Casti Cgnupbiig Waarmee vmgens hem
iijk zosken ds ksrken rneer naar zslfbsihoud dan naar waarheioi. het vaticaan nu toch maar gem-k in de maag zit, enn hat had
We nsbiben in ds loop van ds eeuwen omwille van de zg. boven-» anemaai Z0 Wemig met dg \,,»aa.g te maken, dat enikaie aan...
natuui’ da natuur Qeweld aanQeda@n~ wszigsn er nogal vroiijk van wsrden. Spreker betoogds dat hij
Tot slot oiteerds de gewijds spreker ds dichtsr Marja. Daarna helemaai met igde waLWa?__in dét mi zi?hk;2 zi-in nlisulge bestaan
were dikke nets soep opgedisnd en er were wgn geschonksn en Van tegenwoor '9’ Z0 eeru WU en 9% U '9 We W099 Ha
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afloop van deze leerzame uurtjes, ‘hoe hi] zich als priester 20 te-
gen de pausen en hun uitspraken ex cathedra durfde afzettenv s e
want in zulk een geval spreeki: de Paus immers als pIaatsbekIe-

Ch" "l'*|h he dd bitder r|st|. HU g |m ac te ver even en meen e aar a so uu geen  °
moeilijkheid mee te ‘helbben.

Ik heb mij geen wi_jn Iaten insehenken, maar de gespreksleidster ‘F ¢,
aan onze tafel attendeerde mij erop, dat daardoor heat feitelijk F 0
karakter van deze maaltijdviering voor mij verloren ging.

\§

—--_.4-_@._»-._TAA—

5‘ De kerk meet zich aanpassen aan het moderne levensrytme; zij
Um chit verslag mane“ Wil °P te nweten makem dat Va“ een 3"‘ ' meet zich in het bijzonder dilen-stbaar tenen tegenaver de Wereld
tentieke Eucharistie-viering in katholieke geest geen sprake was: \ en Omdat Zij deze dienstbaarheid V001» een belangrijk deel Vern

hat Hit i$ Mijn Uchaamv dit 59 de baker Van Mij" wed? werd richt in haar eredienst, moet deze vooral de moderne mens aan-
blijkbaar met uit9e$PY'°k9"- spreken. Men moat 20 gauw moagelijk af van bestaande vermen
Misschien was de bedoeling alleenz laten wi, net ais Christus en iets nieuws gaan brengen’ Wat de mensen trekken Z81‘

deed! Same" eta" 9" drinkenv behalve kofe en soap! °°k_ brcm Deze slogans hoorf men tot vervelens toe op» alle mogelijke p-ries-1

en Wijm Mam’ dat i5 Wat ‘nders dan hat nuttige“ Van hat Lmhaam E‘ tervermgaderingenv In een zucht om om alles te veranderen, streeft
en Bmed van de I'_|eer= ; men elkaar voorbif. In het algemeen heb je Weinig kans om iets
o°k is het m_?9e|'jk== dat |e'de'?d§ flqmten E“ de $1a|°Pm'gr°ep naal voren te brengen, maar nu de gelegenhéid. hier geboden
‘(an oordefel 2'1"’ dat d? Euchar'$t'e:'V'er'"9 En _de H" M's‘ Qssgm vvordt, stel ik aan mijn medepriesters, aan iedereen, die bezergd
ee] memes deze!fde ‘SI 3'5 de S|a|°°_m'Y'er"_19em dalt er dus is voor de to-ekomst van de kerk deze vraag: zijn nu de gewen-e,
volgens hun opv.a’t‘t|ngen gedurende de _M|s-l|.turg:e evenmm sprake * dOOl_Snee_kath0Heken daar nu Wei Z0 gelukkig mee?
ms van een nutugen van het waarachetlge Llchaam en E5;loed van IR hen maar een gewom Stadspastwr en heb met de gave Om

Chnstua alleen maar Van brood _en WU“ als Qedachtenls aan de K allerlei argumenten op te sommen tegen een a1 te revolutienaire
Heer"— Daze (vemnderstalde) S-1alOo“m'opvattmgen Worden ave“ ' vernieuwing. Maar ik geloof dat hat goed is om een simpele stem
rigens COR lbuiten ‘de Sja.|}$OFgFOel;p iepracitibseid G8 Sommilégbe e“ 3 nit de praktijk te laten horen. In een Amsterdamse kerk Weird
den ten dage In onze kat O 'eke er en 99 rm e anomge e en ep de eerste zondag van de Advent in dc misliturgie een H01-
Hjken Of bluken van dezdfdne Qpvatting wt te gaan‘ landse canen gebeden. Prompt na de viering kwam een jong ge-

‘ "' " ' r de S alo0m- . . . . .Hge het 2'1’ WU Zouden ons Stark Verglsgen” wannee -I zm, man vrouvv en drle kmderen Z1Ch aan de pastorle beklagen.
vieringen niet vallen onder het officiele verbod. En het allerminste, ,Waar bén ik terecht gekomem, hi]. de priesten

VYat,mn'bkan 39999" is Wei’ f_?;,dlj_P"ef*e’h¢‘e Cgeiedgji-£332] Sfasrg die hem te Woord stond. ’WiHen zen met dit gedoe dat kleine
3'9 |_§e.l.ek mgr get? gteiste U SC ‘eat aEn Zrn rigstep beetje mensen, dat neg naar de kerk komt, er nit jagen? AIS hat

e 6' '9e UC anshe O een aan U! mg maa ' J p l Z0 doorgaat dan zien ze mij niet meer,’ Een ander zei tot de
ambt met minder‘ pastoorz ’A1s U ons een dominee op ons dak Wilt sturen, zeg het

* dan van te voren. Dan kunnen We ergens anders heen.’ Een bak-
ke-J: uit die parochie, die in zijn Amsterdamse volkszaak vele
reacties hoort, die de priester nooit te Weten komt, vertelde aan
een priester die hem bezocht, dat vele mensen het gek vonden
en zelf bekende hij eerlijk ’Ik heb me doodgeschaamd. Ik wist1 nief eens, dat er cornsecratie was en ben rustig blijven zitten.
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Op grend van deze ervaringen nit de gewone praktijk geloof ik J

dat men bevenstaande vraag ontkennend meet beantwoordenr Na-
X

tuurlijkz de priesters die deze vernieuwing voorstaan, zullen mij ‘ J EE
zeggen: meet je dan met dat ’handjev01’ protesterenden rekening

,7 .. . ,gaan houden. Z13 heuden de greel van de kerk tegen. Maar dean-1
-

tegen wil ik dit epmerken" is er deer deze hele veranderin eek- g
maar één katholiek die afgedwaald is, teruggekeerd? Ik zou er
echt in mijn parechie niet één kunnen neemen. Natuurlijk, de
priesters, die met alle geweld alles in het Nederlands willen, be- y

Weren dat de mensen het mysterie beter zijn gaan begrijpen.
% % %

mam» ik Spmek torch _ Qn daar Vind ik Godfried Bomans in dé In de theologische kritiek op de Nieuwe Kateehismus (Cenfren-~
Volkskrant van 10 dec. aan mijn zijde - twijfel uit over deze I

tatie 15/16) vvordt gesproken over een kloosterzuster, die opdracht
\

bewering Natuurlijkg de Vernieuwers Zeggen dat deze Verande__ i kreeg de niet-gepurificeerde ciborie in de geetsteen te reinigen.
ringen enthousiast zijn ontvangen in versehillende gespreksgree- Juist to-en dat nummer ter perse ging, kregen. W1] teevallig de
pen, maar ik ban bang dat men dat aues de mensen te veel hge tekst van een uitvoerige, fotografisch gedecumenteerde brief en-
aangepmat der egen. Deze brief had teen al enkele maanden gecireuleerd
Neen, ik geloof echt niet, dat de mensen er Z0 gelukkig mee zijn. Onder een Veertigtal lekem
Bij vernieuwingsakties is deze fout gemaakt: men is uitgegaan De brief hendelt over kerkdiensten voor jongeren. door twee
van datgene Wat men zelf aardig en fris vond en men heeft te pri-esters geleid, in een voormalige kleosterkerk in een sted in
weinig rekening gehouden met Wat gewone deorsnee-mengen het zuiden van ens land. Na typering van de geleefsverkendiging
kunnen hebben. En a1 ben ik dan maar een doodgewone priester
uit de praktijk, die om de voorzichtige benadering van dit nieuwe s

i

komen in de brief achtereenvolgens de verzorging van het kerk-
gebeuw, het interieur, de gedane Waarnemingen in de sacristie

verwezen Wordt naar een natuurreservaat, to-ch hoop ik dat dit if en de Situatie mnd de altaartafel tel" Spraka
enkelen aan het denken zal zetten en dat men zich zal gaan h0u~ OP aadringn V311 derdefl heeft de b1"ief5¢hT’ijV@I‘ @115 het $1971
den aan de Wijze bepalingen, die in het tweede Vatikaanse c0n- 3 Van dit Stuk V001“ Publicatie beschikbaar geSt@1d-
cilie ten aanzien van vernieuwingen gegeven zijn.

I

Amsterdam B, VOETS, pastgf 1 ........juist toch in Jbzgjkomstigheden komt een mentalditeit some
’ 9

~§§~
1

I
1

1

1* Dit klinkt een beetje duister. Us wil wel Juidelzjker warden.

‘i

J

t meest treffend naar voren. Een sprekende graadmeter zijn
de algemeen ericende normen van gepastheid, speciaal voor dié
pleats waar iemands existentie ’t meest waar gemaakt meet
warden. Dit geldft oak voor de priester, kent de beseha-»
vingsnormen van het dmninicum; en de wijze .waare~p hi]? deze
hanteert, zal het geciragspatroon bepalen van de nan hem toe-
vertrouwde ecclesia.

De jeugddiensten heb ik verschillende Iceren bezoehtg ik heb
nie alles icunnen beamen, mam‘ ii: hen ’t met eerlijk-gemeene
de interesse gedaan, want ii: weet hoe ernstig voor de Kerk
onze tel is. En ik waardeer bzonder veel in het weris: van
Jeze jongeren; dat schreef ik U reeds.
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lljochj zal if’? dew diensfen niet me” bijwanen“ Onlangs wgrd 1 van de delcenale adviesraad mogen clan wel aptimistisch Min-lk dlep geergerd’ men Zk mtg» hm‘? Opeens “He goede fat$OenS' lcen, het bovenstaande is met de Eeste wil niet meer te schui-=normen dodbewust gekmakt? werdem
t

‘ ven onder het begrip educatie; dit is heel zelcer geen renova-
tie; ooh geen reformatieg ja zelfs geen deformatieg dit is al-

Stelt U zieh ’t volgende tafereel voor ogen; De dienst is afge- leen nag maar afbraalc.
lope."/. Diaken en celebrant begeven zieh naar de saeristie.
Aehter beide priesters gaat diteet een groepje jengelni de sa- » Hie-r hadden twee volwassen mannen een handing meeten ann-
eristie binnen. Op weg daarheen wordt al de sigaret aange- nemen, waaraan al die no te vormen 'eu di en zich haddeng Jmaakt, Roicend en It-envelend gaat men weer in de keric rend

» kunnen optreltken om daardoor een bevestigende identifieatie-
het altaar sta-an terwijl andere kericgangers het gebouw neg mogelijkheid te lsrijgen. Maar ztj deden tegen beter in, en
moeten verlatem

‘ daarom noem ik hun gedrag in één woord: enpriesterlwgjk. Dit

Een jongeman, - druk in gesprelc, - haalt van net altaar de na
de eommunie niet-gepurificeerde Relics Een voigende paitt de

is ’t enige echt-beschuldigende woord dat in heel deze lange
Brief valt, maar daar neem ik dan ooh geen syllabe van terug.

sehaal met overgeleven geconsacreerde hosties en gaat, een I5 miin Omdeel 39 hard?
hand in de Broelczait houdend, met jan-en-alleman lnstig islet-
send naar de sacristie. Een andere knaap ziet ep het altaar de Christen-zzjn is trachten te doen zoals Christus deed; haeveel

1
t te meer geldt dit voor twee priesters die pretenderen jengd teampulle met overgeb even wtjn. Met wijds geaar en de nedige

bijval van een icameraad, rwil h die wel door ’t lteelsgat gie-
ten, maar dan ziet hag} een vriendinnetje en ztj krzjgt vaorrang.
Waar nag geen twee minuten voordien een priester stand op

brengen tot een christelijk leefpatroon,

Hoe deed ‘Christus dun? Bij dit harde eordeel zeer zeker een
precies dezelfde plaats, drinkt Bet meisje de ampulle in séén * getevhtvaardigde vraag.
teug leeg, onder het vroltjic gelach van haar met kennersogen

Teen men tegenover Hem eerroof pleegde stelde H het mis-toelsijkende vriendjes. Dan begint de erganist het instrument 3 9

naast het altaar weer te bespelen. Een solist zet in; heel de i| dryf vast: 5'11 tast MW In MU” Ber mm ' Toe” me” Hem e’
groep doet mee en daar lclinlct nit voile berst massaal het fechiziiiing slaeg, wee; H12]? op het enreehtmatige en vraegr
operettelied ’.Dn bist die Welt fiir mick’. Het schalt joligg men waamm Swat 57:1 MU?
trapt sigarettenpeukjes uit rondom het altaar, waar men tegen-

Maar toen Hi’ 0 de leis kwam die Zi'n Vader toebehaordeaan leunt. Twee jongens geven terzijde nog een rabbertje P s P 9 J 9

stoeien ten beste luid bewonderd deer een paar meisjes en ’ reageeTde.H7Z7 andenr‘s"_En dat was dun nag ma”? In de WOO”9

iedereen'"heeft bijzonder veel pret.

Dit tafereel was realiteit op zondag 22 mei 1966. Hierbij wa-
ren twee volwassen mannen, die ’t allemaal erg plezierig ven-

hof en dte oneerbtedtge mannen hadden tenmtnste neg een
enigszins begrtjpelijlc motief: zii sjacherden em den erode.

Teen - alleen veer die éne keer in heel Ztjn leven -, bralc alleJ8” Hun ezichtsmtrekken Smndgnl breeduit Ogdlachs Die J emationaliteit in de Man van Nazareth loss H entknoapte de
' g g ' gardelriem en Hi}? ra-nseldegtwee stonden midden tussen de jongelui. Die twee waren de

beide priesters.

Heren, Bet mericwaardige, niet gesigneerde artikeltje met in-
drulticen van een tienermis in het plaatsellce lcerkeblaadje en
aols het Bericht betreffende de jeugdlcerk in een rondschrzjven

Utto Hermans
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izfaaa/g/istzca /Zmsfmipscals

*
Mgr. Garonne als intourist?

i\/ionseignsur Garonne is in Nadarland op bezosk gaweest en in
da Naderiandsa pars zi_jn beriohten varsohanan over ds gtinstige
indrukv walks Nadsrland op ham gamaakt heaft. Za warden ont-
isand aan that Zondagsblad van da Ossarvatora van '1 jant 1967,
die sen intarviawgmat Mgr. Garonna had;

VRAAG 2*
A\/anaf de aersta zondag in da advent is de ’Bron van Ohristelijka 1 i Wake is U?/U8 wmlusie rm he; bewek Wm Hammd?

Geest’ piotsaiing begonnen aitarnatieva misgsbadan in ta iassen.
Uit da oolofon biijkt dat daze afkomstig kunnen zijn van sen viar- ANTWOORD:
33; mzciiréanise murtgiscilelgenootschappem De Qswuldig Hiking ~ De volgande: met de baoordaling van hat katholioisme in

uve Hep egg gvragn Op nag an ebmg T‘/as‘ 9 5| Holland moetan uiterst voarzichtig zzjng willen we hat-~
9 ‘a e Van '8 ”"9@$@ Ovfn pro U wen" TS‘ ' Oor“ } zij vergissing, hetzij onraohmmardigheid varmijdam Us lagdermeer, Carmehet, steit za in De Tnd van 9 Januari: I

1 din met een voorbeeld u/its ii: was aanwezig bi; aan Zon-
Ten eewtei Wgrden Z9 OP de 9@50\/59$“ lQ$Qelate OQ VQFZQGR 1 Jagsmis, wellse ward“ gahoudan in ean ieark in da omgeving
van sen aanmarkaiijk aantal gabruikars van ds wekalijkss mis-» der stag UtreCht_ Z127? /“jag geheel in he; gregwiaans en limr-
bgekjas Of Warden Z9 OHS @nQe\’raa9d @P99dmn9en? Tent tweedi j gisch zo perfa-kt (lat ik nzij niet herinnar ooit iets betars
Hoe is hat mogaiijk gaworden dat er absurditaiten hun wag in gs- , re hebben gem-en_
vonden hebben zoals da fraza maak ons bewoonbaar (biz 3, vier-
de Zmdag in de Advent), 69“ Hit de Qébadssfeal” Vallende» Wlgaire Hopaniijk is Mgr: Garonna niat als intoutist in Nadariand ont-
uitroep alsz dat hat er aindaiijk van komen mag (biz. ’!4 idem), da A vangem
aanmatigende toon van ongeduid die, voor mi_jn gevoai tenminste,
opklinkt suit: Miaar laat ons dan ook zian en beleven dat die woor-»
den betrotiwbaar zijn (biz. 3, darda zondag in da Advent)?

~‘Y-§~_>~_r

ik wii aannsmen dat daze gebedan aiieen zijn ontsproten uit sen it A;

varandarda mantaliteit, die eonter niet da houding van da gamid- 0 O L’ '
d Id kerk an er is Dat wordt traffend sillustraerd door het L9 9 9 Q - Q i I
voor sommigen wreds gabad na da Communia (ioizt 14, asrsts
zondag in de Advent): dat vvij ons nielt vastklampen aan wat voor=~ I Huub Osterhuis SJ Spuit Via dour J Arts afgmomen
bij is. Vooral de oudaren, die teren op nun herinneringen, voigens interview in De Nieuwe Linig M januari Zijn Met mvalse
hat wi'ze Franse spraekwoord: ‘Men laaft otwai van illdsiss ofwa!
van hérinnerin en’ voelen zuik een tirade ais kwetsend aan tar- X krmk Op het murgle_be1md van de Nderhindse blssmppm9 ’ ’ ii en van Roma Wij plukken Wat bioompjos nit aijn bawogen,wijl de jongaren daar in net algemaen met hat minste basaf van
kunnen hebben.
Het ergsta element is dat, ofsohoon da maasta van daze rnodarns
uitingen van maakwoede aanvaardbaar mogen hatan, sr biijkbaar
geen vvraakcommissia bestaat, die ar nauvvlattend op tosziet dat

i

1

agressief betoogf, waarin andersr ondesikundigheid Z46 nvadrukkm
lijk wordt; ig‘*ea.ccentueerd, daft iiedera verdenking van ondeskun»-»
digheid van dc geinterviewda zalf, wogfvait.

geen onwaa-rdige insluipsels die iheilige Iitungia bespringen en Rvme, mam‘ 00k 011$ episwpat hee Zifrh I1@0i11 S@I'i@H$ WK“
SChenden_ diept in Wat Sjaloom bedoe1t.._,.
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Zij Worden eerder geleid door allerlei overwegingen die p0--
litiek zijn en niet deskundigz
.,...De bisschoppen. hebben namelijk onderling afgesprokent
experimenteren staan We toe. maar Wijzelf doen dat niet. Per-

hk dkdthlblttll htl.. S . . .
7

0

;§eO1;)igsc1Y$E~pe; beizestigelfualgs gjeiugaiigk)-g::§:?ia.C@ , ga Q 0 0 TE1
belachelijk dat Rome Z0 reageertm. .

. . . . magistraten die zich zelf vergeten en Woedend zijna 00k
0p elkaar. Rome geeft alle tekenen van onoprechtheide...
.@..je krijgt de indruk dat ze (de bisschoppen) elkaar ,n.iet

Ziijgfgdjeg’ dat Ze Onderhng de pamek Vogden’ met echt deg“ van dec. 1966 geeft dominee Jiirgen Diestelmann de volgende
....er meet een eerlijk beleid rnogelijk zijn, zonder vrees of waarsehuwing “an Z5" kathaligke Cauegagsi
halve politiek, Waarin de Neder'1an.dse bisschoppen gewoon

.

zeggen Wat ze deriken, tegen Rome. Een Nederlands 1iturgie-
beleidn
..h.A1s Rome Z0 doorgaat, kan dat voor heel wat priesters Wir beobachtem heute irmerhaib evangelischer Kirchen an vieien., ., ., ..
eders (en. met .a11een in Nedeand) betekenen’ dat Z1] 0‘T?‘” Orten Versuche, mit denen man den Getteedienst dem ’moderneneen pear Jaar met meer VQOI“ hun geweten verantwoord Z1]Il
Om I,OOmS_kathOhek priester te Zijnm Menschen’ nahebringen mchtem Man sagt, man weile in der

1 Sprache des mcdernen Menschen sprechen, aber praktlsch kommt
E11 Wij dan de liedekens van Huub maar b1iJ'veH Zing ? ? dann eine vilige Verfélechung, Verachung eder Verdrehung des
Opmerkehjk is» dat Pater Oosterhuis in hetzelfde artikel Pleit Evangeiiums selbst heraus. Vor einer solchen Tendenz knnen wir
YUM €1e aanétellilflg Van eel? Soort ma“.age‘“’ met een fulbtime 3 aus eigener Anschauung unsere rm. kath. Mitchristen nicht nach-]Ob, dle de llturgle-hervormmg georgamseerd ter hand kan ne-
mene er Zijn nu te Veel persoonmkea dgkenale’ regianale en lam T driickiich genug wamen. ‘Die Aufgab der Kirche besteht bei ih-

delijke commissies en initiatieven. Maar heeft men eerst uit de-» F Wen W13 be! U515 mht dam": dig Llturglg dem mdemen Menwhen
zelfde hoek niet gepleit voor liturgie-hervorming ’van onder op’? zuliebe aufzulfésen, sondem iim Hilfen zu geben, die Litwrgie zu
Hee men met beseft’ dat toespitsing Van de 1°S'Van"R@m@" verstehen und fréhlich in sie mil einzustimmem Dem: Was niitzt
hturgle’ VanZe1fSP?ek,end 1?“ hek,Va1? fie dam {ngest lopene? Hee eine Kirche, die zwar eine mcdeme Sprache spricht, die aber dem
de vermeende vr1;|he1d pnesters 1Ild1VldL1€€1. met verlokt tot zelf
geimproviseerde riten en zijn niet plaatselijke of dekenale auto- Menschen mchts mehr zu sage“ hat?
riteiten ‘Vaticaantje gaan spelen, hnne beminde gelovigen eigen

V

inzichtenu opdringende? A

Wij zouden inderdaad verder geweest zijn, indien er van beven J

af Wat meer discipline Ware uitgeoefend en van onderop betracht.
Het haast-je-rep--je-om-Jtoch-v00ra1~bij-de-tijd-te~zijn. heeft % %
zonder twijfel ernstige stagnatie voor de vernieuwing vemorzaakt Egg

en hear als zodanig een slechte naam bezergd. Zij heeft boven-
dien geleid tot een verdoezeling, resp. Weglating van ge100fs~
waarheden, Wat méér verzet kweekte dan de invoering van de

In ’Unser Glauben’, evangelisch-lutherischer Gem-einderief,

Nederlandse taal op zich. *
\
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Jean Guitton, van de Académie frangaise, toehoorder op het 2e
Vaticaanse Cencilie, schrijft n de ’Figam littéraire’, 3 en 16 Nov.

gehandhaafd »

1956- Pater Giuseppe De Rosa antwoordt in het iaatste nummer van
i a 9
v Civiita Caitalica , maandblad van de paters Jezuiten, op de op-

merkingen en kriiieken Weike vooral de iaatste tijd Worden ge--

uit over het celibaat voor priestere.
V???“ d9 Kefki die hdf‘ muwii op een ‘onvoorziene en plan De schrijver ontkent voorai, dat het celibaat voor priesters ieizs
59 mge mama‘ heeft ’v@ltY'<07i1kB?‘1, Qpeni Zwh Ben lange’ pemode j ’anti-natuurlijks’ zou zijn; dat de sexuele drang niet 2.011 zijn te
‘van m0eiliikheden~ D9 herdem Z72?” v91"d€I“ gegaan dam de ; ’bedwing‘en’; dat het ceiibaat de totaie ontpiooiing van de mens 5

schapem Sammign gm” "55 U91‘Jen anderén w3lF“Z@l€n. Bat 2011 belemmeren of hen mu ont-mmenselijken, en 00k dat het een
giis going mrjns éjnziini, Zoortjnit een iligsitev Men verbeeldt 4 ’On11Qd_ige W1;-eedheid’ Z011 wezen,

a e we Le e oncz we eo en ee t A ' 1 ~- ~ »

zonder icruis, in weg van weiniggwegrstand. $1585; Zgl H13 lgerkt Viaiilt fines bflieft Op’ dig het,Z.1Chde§nZaaH; Vgelen
SCHIJN9 gemakkelijkgr dam lief hebben’ bidden vein ae getes Z 1] e vlelfeln eerg pro alien: 1S, a1 nie e este

frans, alleen maar in de geest te vasten, te verbroederen met 1 271 bnft itee S gema e -dwor Opge1;)St’kV0O£:t me} Wannegrandersdenke]/Eden’ de waarde het geslaehteléike Ii Zgkeg ize e aan genegen e1 stem: , en e ara. er s ap en Qmem

ken” ’het lawaad’ van de we?"-eld e B l"d ' t “ '  

Sehulde Q? e Q en’ en me gun age” kl ’t Is echter 00k wear, dat de geestelijke reeds van te voren Weet,
P dat een zekere mate van eenzaarnheid zijn lot zal Worden en dat

(M) _Om alles in één woord te zeggen: wat iic wees, is een
vermlndefing van het gelvvf. Welnu, de Kerk steunt alleen
op het geloof. Zonder het geloof is de liefde niets meer dun
menselzjk broederschapw Wat zouden, zonder het geloof, de Sa-
cramenten zzjn? -- Magische symbnlenv Wat wordt het gebed
zonder het geloof? - Fen ijdel wnard. Wat is zonder het ge-
loof de lzturgie? - Heilig theater, De biecht? -- Psychoanalysem

<

i

I
\

hij dit ’i0t moedig en uit volkomen vrije wil aanvaardtl
De schrijver vervolgt zijn artikel met beweringen van enkele
critici te betwisten, voigens wie het celibaat de pri-ester buiten
de andere mensen sluit of voor de Kerk een ernstige handicap is.
Na dit te hebben opgemerkt vervvijst hij near de ook onderling
verschillende vourstellen, welke vnoral Worden geformuleerd om
het ernstige inconvenient van het stijgende gebrek. aan“p41:iesters
te vnorkomen, en hij herinnert eraan, dat het Concilie de op-i

De Caiechismug? .. Een bundel mama] en dwaasheids Het lossing voorstaat om onder zekere omstandigheden een voldoend
aantal gehuvvde diakens te Wijden ’z0nder dat daarvoor aan deEvangelie ?- Een eeriedwaardige mythe. Wat zou zander het

geloof het Qeumenigme ujezen? Een vrome eomediey want mg” Wet van het celibaat getornd. Wordt en zonder dat een tweede»-
” ° “ ~ H rangs geestelijkheid ontstaat naast eersterangs geestelijken, zoidatlean zzch slechts veremgen m een gemeenschappelzc geloof

E A ' ' 8 4 - in Werkelijkheid zeker niet altijd in de Ogen van het pubiiek -n zonder het geloof - zk zeg het m deze maand van novem»-»
lien. - zou de dood de dood zijn.’

‘ $

zulk een gehuwde, ten opzichte der ongehuwde priesters, 0nv00r-
komelijk tot de tweede rang Z011 behoren.
Voor Wat één der beschuldigingen aangaat, Welke veelai tot de
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Kerk Worden gerioht, t.W. det zij het celibeat zen ’op1eggen’, '
merkt het orgean der Jezuieten op, dat de oorzeak van her mis- J en
verstand Waarschijnlijk ergens endere meet Worden gezeehtz b.v.
in de ’hersenspee1ing’ Waardeer de kendideten veer het priestee»

zeken en zender enige pressie van Welk eeert eek; det de semi-

1

I
1

1

»z

Schap het Cehbaat met Spmtaan en Vrijuit Zwden amgptergn» der meest veeraenstaande engeise theelogen, Charles Davisg
maar erme Zouden Worden genwpt dam“ een Psychmogish OP niet alleen ehet priesterambt neergelegd, maar eek de kerne-
herl uitgeefede P1"@SSi@» ieke Kerk verletenm De kerk is velgens hem 'een ebetakel in net
Zeker ken zulks Wei in enkele gevallen Wear zijn, maer Wet valt even van ernstige ehristenen. Zij houdt zioh bezig met het hand-
daaruit ef te leiden? Eenveudigvveg dat het celibaat meet Worden , haven van net gezag ten keste van de waarneid“ Zij is een preuts
eanvaard nit vrije evertuiging, d.:vv,z@ met velledige kennis van pelitiek breuwsell

%

\/Iet veel bazuingeseha! heeft Davis net kathelieisme de rug tee-
naristen verzekerd meeten zijn van velledige vrijheid bij hun i gekeerd: radio, T.\/. en perseenferenties werden ingesehakeld.
besluitneming, zelfs deer een preeftijd in re stellen alverens tot .ammer vindt men her in sommige engelse nieekatnelieke kringem
priesterwijding werdt evergegaan. dat Charles Davis tegeiijkertijd bekend heeft gemearkt, def, en
Er zijn rnensen die bevveren ~ sehrijft de ’Civi1te Cetterlica’ tot ‘ met Welke dame hu gaat trOuWen‘_ Da_t Schaadt” vmgens VQX“
slot - dat de strijd rendem het celibaat veertean als verleren is ; PQPUIL - heden ten dage els gewzehtng 'erkend--teeh altgd een
re bescheuvven; de pressie Welke op de Kerk Wordt uitgeeefend is 1 beetje de Zuivere Objegtieve mtentffe Van het heengaan’ Ogk m
Z6 sterk dat deze ever enkele jaren zel hebben te zvvichten en Nederland kennen WU Veei Soortgehlke 99‘/alien‘
het celibaat veer hear priesters niet meer verpliehtend ken stel-»
len; ’t is om die reden ennedig door te gaen met een pesitie te
verdedigen, Welke de Kerk zal leslaten . . U 9

Veer Wat ens betreft, Wij geleven velstrekt niet dat de strijd em
het eelibeat te handhaven, voortaan ale verloren is te bescheu- Pater Cauewaert vQnp_ meld mp 1 december jug, vgm» de Viaamge
Wen? W13 hebben integendeel sterke argumenten Om an te me" ' T.\/. een uiteenzetting over home-sexualiteit. Wijj eiteren daaruit:
men dat de Kerk op dit punt, niettegensteande elle pressies en
pererampagnes, enwrikbaer veet bij stuk heudt. En Wat net I , , 0 Z Z ll
€onc<i1ie aangaat: dit heeft abseluut geen véérenderstellingen ge- P ’?eg” dacht meni ‘l“?.'"@” “an de homofle zoa S aan a Qchrzstenen heel duzdelgk hun gedreg en hum gevoelens kenmenkt zeals semmigen denken veer afschafng van het ver-= ‘ ’ ..’ "' . » ~~’ ’ l d t h Zpliehte eelibaet, teen het toestend an gehuwde personen tot vOOr8chrgU€n' En dun lzel men mt de homofw ’ q y zoa S

de oelzbatezre heterofzel maar moest preberen m enthouadiaken Worden gewijd. De step van het diakenaat tot het pries-» 5 , ’ h . 00 Z

’te1f'SCh‘8;f-p"" is abseluut ge-en lichte step, e1 menen enkelen ite Want
tussen de twee ligt het versehil in het Wezen en niet elleen maar
in de rang.
Wij Weten alien hoe bijzender dnideljk het Cencilie stelling nam
ten epzichte van het oelibaat veer priesters en met hoeveel kracht
het zijn standpunt heeft ingeprent aan de geestelijken der Letijn-»
se Kerk, hen aensporende dit standpunt volledig te delen ’met
hart en ziel’ en eek met ’trouW aan het geleef’ het celibaat te’

? velwassen homofielen, als een soort ideaal, willen voorstel

1

dzng te Zeven en traehtte men zeer berm artzg te zyn a s

hwj dear niet in slaagde. I is geloof det men op vandaag, al-
thans bij een aantal theologen en gelovigen, neg verder zou
willen gaan, al is deze nieuwe heading den in de Kerk neg
lang niet algemeen aanvaard on zeker oak niet offioieel
geedgekeurd. Dan zou men eigenlijk willen preberen hemo-
fielen, zoals mile andere mensen, te begeleiden in hum pe-
ging om goed te lev-en 00k met elicaar, En clan zou ilc nan

9 9
Q 0beschouww‘ aan een gave Van de Vader‘ Zen te proberen m hun leven ea-an waste vrzendschapsrelatze

Veer Wat het» celibaat veer priesters aangaet was het Cencilie te realiserena oor ellmar ggrg en vemnrwoerdelgkhezd
derhalv 0V91“duide1ijk- re Jragen, economisch in het sociale leven, oak semen een
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gevoelsrelatie ta realiseren en 001:: samen daze gevoelens, % I nwant z1§jn mensen en geen Zoutere geesten, 00% semen
daze gevoelens erotisch en sexueel op sen voor hen aange-

F.‘

re   en voorbehoediddeen
De konsekvventies van daze inieuvve m0raal' liggen voor de hand.
Ook normals (hetero-sexueia) mensen, ongehuwd zijne, zijn gean

i

srloutere eesten,
V Blrrkens hat onderwerp basisprograrn IS de K.\/.P. bezig da be-

g
i paling uit heir aigemeen straatkiundig pregrarn van "1945 ts Eaten

A verdwijnen, dat as KRVP. ’si:aat op de grondsiag van de begin»

i

RE M
Bieei‘ net rapport van hei Diocesaan instituut veor huwelijk en
gezin’ van net bisdorn Breda»----vvaarin een cornpleat everzichi:

. i . .I .. . h d d -gegeven ward van ails mogaigke \/OOi"b€‘hO€d-mldd€|6Fi? hun toe-
passmg en ’Vemgheid,' mt mg we mm Qf mew Sub msa’ thaw werp is echter geenzins uitsluitend de thans nag werteiijk ver-heefi: hat kathoiiek ‘bureau van huwelijksaangelegenheoien van

‘

netzeifde bisdam zieh in een cireuiaire dd. 5 januari gewend tot em€XKpl0sie! tepgen te gaan, door ,vOorHChting, Qmtmnt hat gag‘
aiie huisartsen in Breda en omgeving. \/oigens dit pureau bestaat bmik; dgor pmpaganda zelfsn We hebben daan/an ai via de T_V_
bg somrmge huisartsen sen grate t€FUQi'i()Lid€i"id'h€ld ten aanzien

<

van pie gebaortersgeling en oie meest gewenste methoden en
teshnieken. Hat bureau vraagi: de artsen of net niet ‘beter is; dat
hat bureau daze zaak rnaar zeif in handen rneernt, dear daarvoor
een apart spreekuur ’in heir ieven ta roepen’, De rneeste artsen
zijn volgsns genoemde circuiaire niet in de geiegenheid psycho-
lagische of marele camplicaties ‘betreffende de gezinspianning te  brim; ta harem dat daze er posmef tegenover Swat
be eieiden

selen van as naiuuriijke zscienwet en de Gedoieiijke Openbaring,
waarbij zij uitspraken van hat kerkeiijke Leergezag aanvaardt’.
Men vvil nag siechts spreken ever Rzhristaiijke apvattingen ever
rnens en samenleving, sen ehrisieiijke opdracht van Eiefde tot God
en de rnens en over de besiernrning van de mans, die baven de
wereid uitreikt an waarop zijn ieven en werken Lii7ZGii’id€ii_j|r< zijn
gerichi. Een gebonoienneid aan het Leergezag wardt eehter arge~
wezen.
Zoals men weet IS er sen wetsontwerp aan angig inzake e IS
tributie van voorbehoedmiddalen. De tenaiens van dit wetsont-=

boden verkoop ervan te iegaiiseren, maar éék em Ade z.gr ’geb00r-

kunnen genieten. Voor deze vanrlichting en propaganda zulien
subsidies verstrekt Worden pv aan ole band voor sexuele her-
vorming; oak pie kathoiieka vereniging voor ’geesi:e|i_ike’ volksge-
zondheid, ter zake eek zeer astief, zal er we! van gaan profitereni
De hear L. Hermans te Haariern iniermeerde ibij pie veorzittar van
de =K.\/.P.-fractie srntreni: aliens standpuni in daze en kreeg per

9 ”
1 Veien *begri_jpen dit niat. Men zou mogen verwaehten, dat sen

tech aitijrd neg uitgesproken kathalieke paritij niet in pasitieve zin9 Q e @ 0 ,,
~

~In immolwke krmge” Z5 de menmg Omtmm daze mmene i zen meoiewerken aan propaganda, die rechtstreeks ingaat tegen
id‘; laws“, “yd gmndig gewyZigd' Bi§ig<"“°@5d Heft U 0*?” de nag geldenda uitspraken van net kerkelijk L.eergezag.---ookghet pralctzsch pastomal standpunt, zoals dzt voor ens bzs- al Wordt Gm met name uitgesghakeidw
Jam is gefermuleerd door hat Curatorium van hat Dioce

game In$t‘t””t_”OQ_r Huweliikfn Gezi” (”OO”"i”9" Mgr" H“ 1 Misschien zou het, terwiile van as heden ten dage zozeer var-
G‘ A" Ernst’ mim”s"genem“U ~ 1 langde du‘ide|ijk=heid in de politiek wenseiijk zijn als de K.\/.P. voor

Er staat niet bij dat deze autariteit aie pauselijke richtlijn terzaka
van ds geiboorte-regeling volkomen negeert. Wij moeten heiaas ._____
we! veronderstelien; met insternming van zijn bisscihorp.

66

de T.V. haar officiéle standpunt aan alle kiezers oiuidelijk maakt.
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- unstatig mens-beeld - ‘ E -PT
‘De moderne mans geeft geen rechtstreekse godsdianstige inter

over da pi]
pretatie meer aan de natuurverschijnselen, noch aan de grota .

Van @911 Onzer abmmees kregen wzj de beschikleing aver en-
levenageibeurtenissen ais igeboorte, iiefde en dood. . . . . oak kale gaanwkeningen die hij vi“ d9 ’C°n@ilie'P°$tb“5’ tier ken"
genade zagen WU alg gen bgjkgmende stggti Warmeer Qnze krvacvhm nis heeft gebracht van het Provinciaal Concilie. De schréjver
ten in gebreika bleven. Watenschap en tachniek hebben een 0ni-- hee Te-‘>*P-i de valgende O"d@T"/UQTPQR b9h“">d‘3ld*
gaddelijking van een sacraal ervaren werald ta weeg gebracht. Wat wél Q" niet vernieuwd ha" wO"d@”~

Priester en Leek.
De moderne mans is er van overtuigd, dat hij niet alleen ailee De kerkelijke geboden en verboden.
kan waten en uitvoeren, maar dat hij het oak mag doen Hij haeft Handelen 0p eigen gezag of op dat van anderen?
zich ontdaan van een 'gr‘»0oi aantal taboasv in ibeginaei wordt geen Huwelijk en gezin.
mans meer om redan van afkomst of functie als goddalijk of mei De katholieke Kerk tegenover nndere godsdiensten.
de godheid verbondan beschouwd . .. . De Fmnje$_
De hedendaagse mans varwerpt elka godsdienst die da vorm Her: zrjn stulc voor stuk welverzorgde opstellen van een leek,
aanneemt van een bevoagding ef stabilizering van de onvolwas~ ' die Zich Ondanks Z5171, zggr vale za]¢@l1jjl;e en zalw1,jk_w@;en-
senheid. . Ei de kerk bavoogda de weraid met infantiiisime, onder- sehappeléjke beslommeringen (in biochemie on physialogie)
danigheid, onvrijheiid enz.’ als overtuigd lmtholiols verdiept in de actuele godsdenstige

problemen. drulclcen hierondor zijn Vcanttelseningen over

5

Huwelzjk en Gezin’ af.
Dit zijn enkeie grapen uit een iezing waike Pater dn G. H, CaIIe~ i Over dit orldervverp Worden een aantal kvvesties Op het heilend
waert QR 0p 16 decembar j.I. ta Brassel hieid in hat <k0ngressen- vlak gezet. Zoals de ontbindbaarheid van het huwelijk, het ge-
palaiav mengde huvvelijk, het leven in cozncub-inaat etc. Hat zou mij te

ver voeren om hier op al deze dingen in ta gaan. Daarom beperkD ' f . . . . as

e vraag IS 0 hat door Qaliewaert antworpen beeld van da ik mi. tot de kwestie ,de pd, lk hlemver het
1moderne mans aan de ‘reahteit beantwaardt, er een weergava van J . .

F I h l meeste d.ocumentat1emater1aa1 kan. presenteren.is ~ Q sea ts een ei en fictie is waarin hi” de ‘madame’ mans . . . .9 J Het 1s met te vervvonderen dat de paus zo lang aarzelt om h1er1n‘E I t t - . GI I3 IN ,

mleriuli erg? 9“t9e7'eiYe Van, Eedgndatagse themzeen Theories: een duidelijke uitspraak te doen. We hebben hler - me-ex: clange s, ie nae vee meer Zi_ji'1 an e pas en e onpas en 0 t lk d d d I k t k et d
varvelens toe herhaalde gemeenplaateen, maar die de schrijver me We an er O? er ée O0 ' e ema. en met I S’ Waarm e

.. M. 1 th I t H deskundl 1S maar 00-k anderen enof spreker heat prettiga gevoei geven in de ogen en aren van zgn mwaa ' eo Gog me a e,en g ’
publiek niet ouderwetsv maar echi: bij de tijd te zijnv met name vooral de socmloog en de arts. Ln de commissie, die

hierover advies moet uitbrengen, hebben daze groepen dan 00k
Geboorte, iiefde en dood ‘hebben, ooik voor de aliermodernste zitting.
mans, niets mat ’wetensc-hap en teahniek“ ta maken. 'ie Zijn en Meerrnalen hebben we uit berichten kunnen vernemen, dat er

9 a iblijven sacraai, Wen dépiaise Caliewaerfs $$HHimg€nm Hat beald tussen de diverse groepen een cammunicaiiestoor-nis bestaat.

néée

'datihi_j van da ‘madame’ mans Qntwerpt is ean kunstmatig patraon. Men verstaat elkaar niet, omdat men een andere taal spreekt,
En dan gaat het hier niet om Spaans of Portugees, diat een Ama-
rikaan niet verstaat. Want dat is nog te vertalen. Er warden 00k

J

neg drie talen gesproken, die vriijwel niet in elkaar om te zetten ‘I

zijn: de theologische, de sociologische en de medische taal. i ,
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Het is hela s ~ » I

de Sociologei Ozjérdaagglziggggg ééiesiggggwgeénbigéigglfie ngate van Produkten, die verantwoordeiijk zijn voor licnamelijk ietsel.

de medici het is tenshe hn dagemks Werk Sen Ran \
Een letsel, dat vooral zo zwaar Weegt Waar het hier een orgaan

pre en betreft dat zo’n enorme invloed op het helei organlsme intoefent.

publiek doordringta ’ t et gmw We hebben intussen giet iéeen regenirlg tehglvgldell tamét d@

De theglgo benadert di V .,.
‘ vrouw, maar even goe me e onge oren vruo . e an 1coneep-

kuisheids,_iVerWegi‘n:gen:i1 vaijjifgléii Ziildgérogf Ii-Zoéoefgigzak bvaguit tiepi]; Wordt vaak aangeduid met ovuiatieremmer. “iMet de aan

knmt hiermee Vaak in Conict met het tweede is gt he}: duiding ’anti-conceptiepii’ dniden we het uiteindeligke resultant

een afwegeng Wat mcet prevalerenw Het Spmek; dam W51 Q aan, met de aanduiding ’ovu1atieremmer’ duiden We het reaotie-»

Zelfg dat men Op die manier nwit mt Gphssin Van” mechanisme aan, waarop dit resultaat zou berusten.
Medischs Z385 echtgomengl Z011 berusten, Want dit Wordt Welisvvaar Wei aangenomen, maar

duidelijker. Tereoht Wordt dan ook van de artsen-commissiri ‘dew \
V001. deze aanname bestaat gefn enkel deugdemk ]?eW1JS°..Maar

gezegd9 dag Z11 de p met in de anereerste hats af 001% e elm zelfs indien hier sprake zou zliln van ovulatieremming”, binft de

kathaekg maar als arise p Wllzen a 5 vraagdnog aiétijd open ofidit do primiiire Werkingt is dgn W81” egiti

Er Z;-tin tal Van feiten bekend secun aire, 1e z1;|n pr1ma1re oorzaa weer in 1e s an ers vin ..

pi]. schadelijk vow d gezondhjgigrg§%;a;%i?§§1tMj;1£“ktéggt .de En. dit nu is ‘voor de beoordeiing van het moreei geoorioofde gem

dien dag? Zfijn da,n 1;;
2 ioruik van essentieel beiang.

nag geenszins een bewijs Gnschademkheid betjekenen 1 \ We kunnen iemand doden door iets te doen (b.v. "vergift te ge-

Er bestaan Vergiften’ Waardvan de Werking direct Waarngefmb ‘
ven), we kunnen echter iemand ooit dodent door iets na te iaten

is. Er bestaan echter ook vergiften Waarvan het resultaat gar L (hm door hem gegn eten e géveny Z0 kunngn We Ook de Verna

op de lage duur blijkt Een Vaarbgeld» Derg, ..aar DEE Wekking van leven tegengaan door iets te doen (b.v. door de

margarine gekleurd met diaminO_aZO__bénZeen léiemandgdwer Y
vroegere anti-conceptiemiddeien toe te passen). We kunnen dit

.Eerst blje ii" echter ook door iets na te latent Dit laatste is met name het

dat deze Stof Qnhermepelijk mt leverkanker kiid ee ’ K
gevai, indien We nalaten zodanige omstandigheden te scheppen,

Het behoeft geen betoog’ dat direct Werkehd dat de vrucht tot ontwikkeling kan Qlommen. Onbewust en vol-

minder schade kan veroorzaken den een vergift Waarvai agee komen natgurluk geschiedt dit-» in t1Jden~» Van hongeiasnood en
de lange duur Qde Werking bmkt Het eerstgenéemdé ? O1; : vooral in t1Jden, waarin de minimum eiwltbehoefte met gedekt

OHS immers Onmiddeuijk Waarschuweno Men ni ZQW Worden. In de hongerwinter b.v. Was het aantal zwangerschappen
het lmeer

' slechts een fractie van normaai. Mogeiigk-trad er toen ook geen

Zaam We;-kend Vergift merkt mgn gr echte I t ang" ovuiatie op. Zeker is echter, dat dit geen primaire o-orzaak was.

E pas 1e S van’ gig hat Als er toen geen ovulatie optrad, was dat, omdat ovuiatie toen
to laat is, als er een onh i 1"]; < ~ ~ i

erroepe 1'] Qschade aangebracht ls" i
geen enkeie zin had, omdat indien er ovulatie zou optreden, d

Bij de beoordeling van de kunstmatige anticonceptionalia is het vrucht toch naderhand niet tot ontwikkeling zou kunnen komen.
dus niet van belan t 1;, ~ » -

g Gm e We en’ Of al dam met dlrecte Onaange" A

Vergeten we niet, dat alies in de Natuur feilloos geregniaerd is
Zfgnz bijwerkingen Waargenomen Worden, maar of ai dan niet

a e verwacht kan Worden op grond van algemeen geldende
b1o1og1sche Wetten.
Een zeer belangrljke biologische wet, die door niernand in tvvijiei
getrokken W01“d'E, Zegt, dat iedel‘ Ofgaarl, Waarvan de normaie
Werking belemme d dt d v

- ~

r Wor ’ egenereert Hoe Z1eh ale degene“ geboorteda-tum correspondeert met voor de groei en ontwikkeling

v

\

In de Natuur Worden geen vergissingen gemaakt!
Hoe feilloos de Natuur ook bij de geboorteregeling Werkt, moge

Wei blijken uit het feit, dat bij dieren niet tijdens alie cycli een

vruchtb-aarhetidsperiode voorkomt. Geen vruchtbaarheidsperiode
is in die cycli te verwachten en ook Waargenomen, Waarrnee een

tratie zal uiten is i 1

b 1 " ~ ~

H Wezen an e angruk Dat dig degenemtm Z31 vane de ~j~ongen ongunstige klimatologische omstandigheden. Spe-
piaats vinden staat ht 1 r “

t

ec er a S een paai boven Water en Op grand ciaai is dit ‘iibestudeerd bij de chimpansee, die in de zomer viii
hiervan behoren kun t t” t‘ “ ~

»s ma 1ge an monceptionalia dus tot de groep Onvrucht-bare cycli kent
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pen tie nan e Cit/£8 ecuere
Pater Spee op het matje?

Dr; H. Spee, SS. e. 0., redacteur van ’Wi_jF in huwelijk en gezin’
rieht zich in het janueri--nummer met een ‘Open Brief’ tot de ‘die-
near der dienaren, paus Paulus de zesde’. Wij twijfelen er niet
een, dat deze open brief een soort ultimatum van pater Spee be-=

- . . . - - = . = . , - - » - - e = = = e = - . = = - u = . B - » B Q w = = - . . - - m - = » U _ e U m - - = - - - - ~ my

- - - - - . - - - . . . . . - ¢ @ ~ = - . . . . M . . . - - - @ = - = . Q . . - - - = - - - . . . - E - . , - ~ - » , -_

i‘

tekent“ WU Citeren enkele pwsages: q Een priester zone one een brie waaraan Wi_j---hOGW6i ze met
veer pubiieatie was geechreven --- gaarne het volgende entienen,

’U meet het me niet lswalzgjk nemett, als ii: mij Zangs deze weg
tot U richt Us noem mtj neg steeds Icatheliek christen, 0f-
scheon U en ik daaronder wel niet hetzelfde zullen eerstaant’
9.. 8 Molar in die icerlc van ’R0me’ Ran iia niet meer gelefvent In
Jezus’ naam. heeft gezegd, dat H met zzjn kerls zen Elij-
ven - maar niet met déze icerk, met deze struisituren, kenstruk-

4

I

i
i

Missehien zijn er ender de prieetere geiijkgestemden, die hun
vie-ie op het idee wilien geven

’Het pmbleem van de prieeter is iets wet tegenwoordig niet al»
ieen de priesters zelf aangaat, meat eek de ‘gewone’ ehrieten.
Dezer datgen Iae ik het sepiteimbeie-nummer van DUX, dat een heel
nummer uitgaf gewijd aan de prieeteropieiding Men behoeft hetties, traclities, wetten en maehtsappamten. Daze insttitutiona-» = . . IE ” ..

1 met met alle stelhngen van de echrnvere eens te zun, maar dezelisering is ten ondergang gedeemdt En ze méét weg, opdat hetk . k Qillc k , ertikelen in dit nummer zijtn zeer zeker de meeite waard gelezenomn rg ome
’Kunt U begrijpen dat al Uw praten over een ’pausel1§ilce uit~ te,WOr:den.en 2.? getulgen Van een Se.”e"‘Z? Stuqle" .. ., ’ . Een ding IS mg opgevallen en dat ilgt mieschien aan mnn elgenspraalc rond de methedes van geboorte-regelmg en et-alsnog-~ , geestes-gesteitenie’
m$thO,ud.ien'aanwmegem mtspmken’ ns mats Zegt’ am hOOg“' Dr; it Buck besiuit zijn artikei ’Priester worden in de nabije toe~stens trmteert? ’

ko-met’ met deze Iaatste zin: ’Er zi_jn twee mogelijkhedenz de eigen-‘ Q 00 0 I

Ii“ daeht’ dat U Om "west begelelden mam J8 vryhezd van ‘ heid van de priester treedt gepmnenceerder near voren, of netdo ' Q‘ -e . . ... - -. 1 .man lge mensgn’ mm? U ’;"‘Zt ans nder gem enge en angst verschil tuesen priester en leek verdwnnt in de mist. Onimlddei-»vallige Eevoegding houden.
’U Jenict: jullie willen vrij zijn. Ht antwaordt ja, dat willen

‘5._.__

iijk daeht ik aen Sint PEILHUS, die tech zegt, dat de priester ’uit en
veer net voik genomen wordtl waerom? "em middelbaar te zi_jn

mil ufillene meinseliike vmzihgid en die van de gewetens J tussen God en de mensen zoale Ghrietuis’ En ik zou nierbij de
geeerbledlgd men’ met aueen batten’ mam wk bmnen de i kanttekening wiiien maken; de prieeter meet due trachten 20 dichtkeric,’

Een 'emee*kec‘hri'ft ie pater Spee”e brief geenszins. Dat past ’vri_je*

i mogelijk bij Gad te etaan en» 20 dieht mogelijk bij de meneen. Hij
is zelf mene, is genomen uit de mensen (het is due niet ze hard
nodig ale een ispiwitoptant een burgerpakje aan te trekken om zo-»

mensen niet. Veigene een interview in ‘De Stem’ gepiubliceetd, deende dicihter bi_j de mensen te etaen). Hij meet due eerder trac-h-
verwacht peter Spee door Home ‘op ‘net matje geroepen te wor-» ten dichter bi_j God te staanm Hoe? Door zijn levenswandei.
den’. Een ijdeie verwaehting one inziene. iidel in dulbvbeie beteke-»

A NU da¢|’1'E ik heil \/Qlgendjel Men W" Ook Fe"-19 ma?” de eerste Chris‘
ms“ pater gpee thee-ft Ziaihzelfg igemvan WU? a] \/Qldgende mat gezet

V teneeuwen, toen net celnbaat voor de pnesters nae-it 2:0 aen de orde
gr} men Z3] hgmg g@|Q»\/en Wij, We] Qp hgt matje (abuifen de dgur) WES. IS GI" d& niemand, diét Wi_j8't Op d6 tO6S1I(:1HCi in dé €Qi'ST.G

iaten Swan, ’ eeuwen, dit geldt veoral voor cie 8ste en volgende eeuwen; toen
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ifddi k d"dkhdi-k- ' t
Sftai. Se?§J|iZd°°dQ§?Ti?S§QeL°;'£ZiL“;§E0e§fi§ WI] VBPHBWI klllli PBIBIIW 9
nus veorai, S. Ghredegang en eok de Pausen Nicoiaae ii. Aiexan~
der ii en voorai Gregorius Vii en de coneiiies van i_ateranen in Polen hgrdaghi; \/Qfig jaar het fen; dat duizgnd jaar geleden het
1059 en 1963) Werden deze ’kaP"1iEe|$ ianglamfhad ’t'69Li|i9F§ i Christendom er voorgoed ingang vond. Ondanks de moeiiijkheden,
Waamm ZU" 9'” mi met meei" Qeestelijkeni Pa$’E°Qi'$ en kapeiaalwi die de Kerk er sinds ruim een kwart eeuw endervindt-—eerst
die t"aC‘htei"i Jllist di¢'ht9i’ 'bU Gad Te Staant drmi” him pi'i99tei"iiJ'dke voorai van de nationaaisociaiistisehe overvveidigers, daarna van
fU‘nCe 2° Wed m°9ek 119 Vervuilen H9U$ h@|@maa| niet P0559 ‘ de eigen communistische regering--en die juist in het jubiieum-=
en ZQIFS niet QQWQHSE dat ZU alien ’F@9U|‘i9»!'T‘ kai'1Ui'1i'1i'k W0l’d9t jaar weer hoog opgeiopen zijn, is dit tiende eeuwfeest in Poien
maar waarem zou-den ZU niet trachten te ieven zoais de eerste zelf tech Z0 9F00iIS m09€|ijk en in ieder gevai geestdriftig ge_

kanunniken? I3 het dam Z9 mgémjk Om 90k maar @911 Paar Qedeei" vierd. De miijoenen Polen in het buiteniand zijn overai tezamen
ten Van hm brevier te$amei'i t9 ‘hidden? Waamm ZONE“ de Pas“ gekomen om de duizendjarige ehristeiijke geschiedenis van hun
W9" 3“ de kapelaans "Wt des m0i’9@iiS V99!‘ de eetste M58 W53" vaderiand te herdenken en Gods zegen over Poien af te smeken.
men de Lauden bidden. in Duitsiand, Beigié, Frankrijk, Italie en Amerika-—-om sieehts
T993“ ‘het middagiuui" kmen Z9 £09’?! terug Qp d9 Pa$t°i'i@ 0m Te i deze te noemen .... .. hebben de inheemse kathoiie-ken zich in vreug-
ete“ is het dam Z0 maeiitik Gm W minute“ Qerder te kmen» Qf 10 1 de en gebed met de Poien verenigd, niet zeiden met deeiname van
minuten later ‘beginnen te eten en eerst of daarna de terts of
sexten of nonen te biddeng Kunnen ze niet dens avonds voor hun

huin eigen kardinaien en bisschoppen.
We hopen, dat we one vergissen en zullen dat, 20 nodig, graag

a‘/Qndetgn Tesamn d9 V@‘$p@F$ W CQmP59tei'i hidden? MU dunk?» i erkennen, maar in Nederland hebben we tot nu toe .... I) van iets
dat dan oek het brevier-‘geibed méér inhoud veer hen iheeft, en dergeiijks neg niets geihoord. Onze Poolse medeburgers en gasten
méér wt hen Spreekt en Z0 00k mééi‘ het Qgbed Van de K9?!‘ 5$ i zuiien hun feest ongetwijfeid gevierd hebben, maar van enige
(wear twee of méér in Mijn naam verzameld zijn ben ik in hun Nederlandse deeiname is one niets gebleken.
midd@n)~ De nude dqcuimenten Spreken van daze Clem ale ”@@m~ i Hoe komt dat? Vinden we het niet de moeite waard em te her»
muniter VIVQTIEGS, in eimui eemedentes. Reeds op een enkeie pas- denken, dat een \/Qlk duizend jaar lang het kathQ|ieke geioof be-
torie probeert men dit te doen? maar er zouden er besiist neg méér
kunnen zi_jn_ Om terug te komen op Dr. Buck: de eigenneid van de
priester komt op deze manier gedeelteiijk meér tot uiting en dat
iijkt mi_j beter, dan zijn andere aiternatief: dat het versehii tuesen
priester en leek méér en méér verdwijnt in de mist.
i\/iissehien zijn deze gedaehten een enderwerp, dat U eens kunt
aanenijden in Confrontatie. Nergene 'heb ii<“oeit een artikei ge-
lezen, dat er veer pieit, dat de cierus méér tesamen meet ieven,

ii

iijdt? Hebben we het tech niet onaanz-ienlijke aandeei der Polen
in de bevrijding van ons land vergeten? Laten we one beinvloeden
door sommige pubiicisten, die doodgemoedereerd beweren, dat
Polen ‘niet eens meer kathoiiek is? Siikken we hun kritiek op kar-
dinaal Wyszynski? Geioven we in de propaganda, die zegt, dat er
geen /oommun-istische vervolging van godsdienst en Kerk (meer)
is?
Twee Beigisehe damee, mevr. Ganshof van der i\/Ieersch en mej.

QFSCHOQH Rl»iYQ@i"$ $Chi'5_ift1 Ede C@nfF0ntatie Van Pi'ie‘$t9i‘$ in 9i"0t@ M. S. Convent, hebben one een besehamend voorbeeld gegeven.
huizem Canvictent Z0“ het ‘~’@Q"deel kU'Yme"i‘3de"\ Van het h@F'" i Ze zijn niet aileen twee van de weinige Westeuropese katholieken,
$159! Van d9 m09e5Ukh@id Van Qn W35!” Vita C mmUni$» W335’ mi QP die in april en mei jl Polen hebben kunnen bezoeken; ze hebben
de Pastrieén 00k niet $te@d$ @\’ei’i‘\/eel Van TQTQCM i$ 9ek@‘m9n’ niet aileen de feesteiijkheden te Gniezno, Poznan, Czestochowa
Cgncentmtie in Qmte hU'5iZ9nt 99”‘/ictent HUM mil T109 mogmjke 5 en Krakau meegemaakt, maar ze hebben toespraken en preken
darn traohten te ieven ais eeeuiiere kanunniken, juist in kieine con~ * Op de gemidsband Opgemmen, Z9 hebben fQ‘tQ,‘s ge-mlaakt en met
victenr. Een communauteit van 16 of 8 man zai zieh méér één vee-» dat mate,~iaa| ZU-n ze naa,» huis gekOmen_ We W;||en dit niet VOW-

lent dam een C0n‘/M Va“ 29 Qf 25» stelien ale een ongeévenaarde heidendaad; dat doen ze zeif ook
niet, maar we zi_jn Ibijzonder iblij met dit ooggetuigenversiag over
de feeeten in Poien, dat. ze 'heb'ben uitgegeven: Le miliénaire catho-
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Iiqne de Ia Pologne, Brussel 1966 (Union des oeuvres do presse
catholique, 216 ohaussée de Wavre, BrusseI4).
Ondergetekende is op verzoek graag bereid een oauserie met
dia’s ’Katholiek Polen 966-1966’ te verzorgen.

P. Zacharias, o.f.mi cap.

01/ifiromtatie
. ..  ,,Stee1/1 ales aamstoots”Openlijke beludenis van het geloof

Z_ H_ Pam paulus Op Nieuwjaa,-Sdag 1957; indien ooit duidelijk is gevvorden dat Confrontatie een rol van be»Evan Ome kam wensen WU U dit jam, toe het gelaofy verdiept tekenis vervultg dan is het wel door de manier waarop het te pas
en openlijk beleden ter ere van het eeuwfeesi: van do martei-
dood van Sint Petrus, de Apostel van het geioof’.

en te meer onpas in de publioiteit is geraakt.
Allereerst heeft Dr. W. J. M. van Paassen, in een overigens evenUit de mespmak mm Pa“/S PM/lug tot het College van Kw_,di_

Ad sti-chtend als pakkend artikei (1) dat de provo-theologen tot ma-
nalen op 23 dec. ’66:

7

‘Hot komende jaar is gekozen (om af to zien van mogelijke ge-

i

4

tigmg oproept, het met kunnen laten om de confrontatieactiviteit
te kleineren door er een confrontatie-mentaliteit van te maken,

schi dk d- t - t t ) h t wf He Were“ van het % met als kenmerk dramatiso‘-h sohreeuwen.e un ige WIS pun en om e eeu ees
martelaarschap van Sint Petrus. . .. Over do wijze van viering
behouden we ons voor, hierover zo spoedig mogelijk uitvoe-I
rig te berichten; op dit moment kunnen wij reeds mededelen,
dat het in onze bedoeling ligt om aan do kerk voor to stelien,

Wat confrontatie wil registreren en vastleggen is alleen geoor~
Ioofd aan de grote pers en aan Pater van Paassen zelf, die zijn
artikel begint met enkele voorbeelden van provomentaliteit in de
zielzorg: ‘Wat aan Jupiter geoorloofd is, is verboden voor een

de gedachtenis van het martelaarsohap van do Apostei Petrus f "“'?d-, _»

en met do zijne ook die van do apostel Paulus te eren door do Y Wat men ’EF0U_W@I'18 Cwfrontatle ook verw|_;ten wil, een ding IS
belijdenis van het kathoiieke geioof; belijdenis, die goed voor zeker het zaalt geen itwijfeliI

bereid, welbewust en Overtuigd meet Zijn W ane kathoiieke Dat confrontatie inmiddels al een en ander bereikt heeft blijkt
geiovigen en die het kenmerk kan krijgen van een verplichng

* uit hei feit dat de groep de eretitel kreeg toebedeeld van reohtse
zowel voor do afzonderlijke personen ais voor de verschillende kafholieken’ en dat aan deze groepfihet smeekschirit aan de H.gemeenschappen van het Voik GodS_,

' Vader in de sohoenen wordt gesohoveni (2) Dat gaat dan op de
Laten we hopen, dat het Nederlands Episoopaat van harte mee g ‘/Qlgende mama“ de an_0nieime $@hTU\/9" Van Pet \"'Um°e_di9 Com‘
zal werken deze wens van de Paus te verwerkelken. (\/orig jaar Wentaar Spreekt dan Slmks Fichterbaks Van een 9"_°epJe katho‘
kwam opdraoht tot viering van ‘het ibuitengewoon Jubeljaar t.g.v. |'eken""nauW \’e*"Wa"‘_t» :”eH'Cht Zelfs; E39 Ve'"e9nZe|V'99n met de
de sluiting van het Conoilie, vervat in de bulle 'Mirificus Eventus’, A Qroep Fond het blaadle Confmntam met andere W°O'”de"" het
in Nederiand helaas niet aan de orde.

L Wapen Va" d9 insinuatiaa 1 ilni ' .1 mar i___|i i— Als nu Confrontatie eens nieis met het sohrijven aan de Paus
heeft te makeng dan heet het dat dit ook niet gesteld is. De Con-: Owtlwisteriwq ,<€/V"$'l3V“6V‘L\/OI/Oi/L f, H. I b U ht Q t t bron a |e- ezers egrgpen eo er heel go d da de groe roer

. Wij wijzen hier sleohts op ontwaarding van de histo- i een beetje afgunstig en beangstigd wordt door ode aanhang van dit
riscihe inhoud van de wonderlijke bladzijden uit het I groepje dat begrijipen moet dat het ‘door zijn geestesverhouding
Evangelie, opdat gij met Uw ijver en Uw geloof do - is en het klimaat in een agressieve minderheidsgroep dreigt te ge-

' troostrijke zekerheid zoudt weten to verdedigen, dat
A raken'. Alsof de agressieviteit het alleen-recht is van vrijmoedige

1 deze bladzijden geen uitvinding zijn van do volksver-
P

A oommentaarsohrijvers en alsof de grootte van de groep, of de
beelding, maar de waarheid spreken.’ meerderheid, een garantie is voor de waarheid van het standpunt.

Paus Pauius, audientie 8-12-‘66 [Osserv. 29-12966) | In ieder geval is het ongewild een compliment geworden dat men
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Paul Johnson, hoofdredacteur van het socialistische
,¢lcBl d N, ./ ',i ' ' f , ,=

-~ ~ - --Zjsftelis vizvrS;at"Z£¢?;;ZZ72h0ll@kdva% kg/llsl Sigldg geestelgke lcrampverschijnselen, wellce dit gevaar blight 0p.te
' R g K7 do “ van 9 a O Z3 8 er roepen. Toch schatten de voordelen van de snelle 0ntwilc-

Uan Owe naftr 9 eliland ta Ugrplaatsgn’ Omdat dam keling hoger clan de nadelen. Op het terrein van de beroeps-»

betere; dlSCuSs"e'mOg€l"]lcheden ' hebbe" “Z en" dwarsliggers van links en rechts ontwiklcelt die dialoog zich
kele Jaren geleden de opmerking gemaalct, dat O. L. met vru/Chn Intern an Oecumenisch

aliereerst aan de Confrontatiegroep denkt ale er buiten de 'Tijd~ 3
DIAGNQSE VAN DE TIJD:

groep om een knuppei in het hoenderihok wordi: geworpen. geesteliike kvampvevsabiinselen ”
Q9Wie ook de initiatiefnemers voor dit sohrijven aan de H. Vader

mogen zijn, heir is vaststaand dat de beweegredenen loupezuiver
zijn en geituigen van een wa'arac‘htig-bewogenheid.
De initiatiefnemers mogen door betweterige, miserabele en deni-
grerende kritiek van het >grote dagblad de Tijd niet ontmoedigd
Worden, want ongewild heeft dit blad al gezorgd, dai: men thans

--_*._i_%_‘_L;___,4_.“4?....

In haar oudejaarsnumimer gaf De Ti_jd de volgende terugblik op
19§6:

, 1

in Home op de hoogte is van wat een groepje ’rech¢tse’ kathoIie- Hoe was .1966? Een snel en hitsig jaartje, volgepropt met da-
ken in Nederland beroert. Men zal daar vermoedelijek ook wel i gen waarin heel veel gebearde.
weten hoe dit ’Vrijmoedig Comimentaar’ beoordeel-d moei: Worden.
Tot slot een woord over de argumentatie van de onfeiibare com-
mentator: de verwerping van deze Kateohismus door Home zal
bi] een overgroot deel van Nederilandse katholiieken een apathie
en ergernis teweeg briengen. Wat moet men hier verstaan onder
een o~vergr"oo’c deel? Hoe (over) groot is het deel van de Neder-

7 Op godsdienstig terrein heerste naast grate openheidi oak gro--»

te verwarring. Die progressiviteit bralc soms al te ontstuimig los
en bezorgde de Nederlandse katholivkun als geheel in het bni-I
aeniand een onverdiende beruchtheid. In hat binnenland lease
zij reacties nit, wellce in grovpjes als div rond ’C0nfr0ntatie’
de orthodoxe verontrusten te lump dreef. .Maar tussen deze

landse katholieken ‘/90" Wie deze Katechismug een ergemis is? a twee uitersten werd de gezmule wii ml; vvrnieu/wing en ver—-

En Wat is dat VOW een Qroep katholieken die ZiCh 9|’99|"’E 31$ ZQU i dieping hier en daar met .s'1ur(-iv.s.~;v:z, lnnkroorul. De Nieuwe Ka-
bnlken dat (1929 KateChiSmU$ (\/00" Volwassenen) dwalingan be" techismus en het Pastoraal (I0m:ilio zijn er goede voorbeelden
Vat’ die terechtzettmg b9'h°9\/‘en? M33?” de Commentaal" is dam 00k van. We deden wat rnoeilijliz up Lhe0l0gis(:li gebied. Wellicht
V_"iJ'm,Oedi9 (= Vrijzinnigl 'AmiCuS .CateChi5mu$- minor? amica V9‘ leidt de boventoon, /wvl'lw g,;(’1)(’.s'[ig(l(>. institutenen erlcende per-=

mas ' sonen in het Pastoraal (Imuriiiv voeren, langzamerhand tot het
1) de Tild Zaterdag 19 n9Veim‘b9r 1966 (art Kerk in beweging) ontstaan van een lmstv van scliier-clerici en een behandeling
2) de Tijd dinsdag 22 i’iO‘V€|'Tib€l’ 1966 van zaken wvllssv, zsu nivl. (iv mondigheid, dan tech de kennis

Dr. W. \/EDEL

Toiowoiioiwoievewo Neoerlcwvo I

Heer de eeun/vige stad beter in de Wieringermeer of
Noordoostpolder had kunnen laten verrljzen - weten

van ole v0lbl0r>(llv¢>I1.: ta boven gaan.
Er blijft (Ins vworitrusting en verwarring bestaan. Wat men
de lvelc nivt of naawelijlcs gunt is de geleidelijkheid. Wij zijn

i J" "F" i wel omlerwvg, maar achter een paar uitlopers en een intellec-
tuele lcopgroep gaapt ole afstand‘ die die eenvoudige en streng-Q

conservatieve gelovigen nog niet kunnen of willen 0verbrug-
gen, Daarin schuilt een gevaan Het ge-heime smeelcschrift aan
de Pans over de Nieuwe Katechismus was een voorbeeld van

hie’ immer-f ‘P1195 bet?’ 9” WU» N9de"la"d@T5= Sew" im" De Tijd vergeve het ons, dat wij haar terugiblik op het jaar 1966

me” OP rellgleus gebled dg won “an graag afdrukken, a titre documentaire. Co-mmentaar onzerzijds is

overbodi en zou alleen maar afbreuk doen aan de duidelijkheid,
_ __-._ a_.__ g___;_v_,__,_.e.-,_ia_ _,_ i

Q
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E/aarrkmee DZ Tijd positie kviest tegen hen, die de maagdelijke Qe-00 e van e God-'mens, de wenkelijke Verrijzenis, de H. Eucha-ristie enz. ale onvervreemdbaar geloofsgoed fhelpen verdedigen.
Stelt De Tijd b de Confnontative-g-reewp de diagnose ’geeste|i_j’ke
kramp<versc§hijnwse|en’, onzerzijds menen wij bij De Tijd vaat—ver-wijding te constateren, als wi_j lezen, dat ze zichzeif noemt: ’eenblad met grote internationaie allure’. (Ti_jd 26~1-'67).

 De Bazuin en de Spuistraat
De Generaal van de Domnieanen heeft hat ontsiag geeist van de
domvienicaanse Bazuin-redacteur"en. De Nederlandse provineiaal is,naar verluidt, eerst ontsboden bij Ide staats-secretaris van hat Vati-

I

i

Hilversum, 20 okt. 1966
Zeer geaehte Z1882‘,

Hartelijlc dank voor uw opmerlcing wellce wij heden ontvingen
en waaruit blzgjkt dat wzj als Omroep oolc iets <v00r u betelcenen.
Des te meer spwjt het ons dat wlj niet lcunnen voldoen aan uw
verzoelc om het ’Angelus’ weer in ons programma op te nemem
De beslissing om dit te laten vallen is d00_r ons genomen na
3397* veel intern beraad, en deze beslissing vzel ons met gemzzk-
kelzgjk, juist omdat wzgj wisten dat er veel mensen grate beh0ef-
te hadden aan dit ’Angelus’.caan, daarop bij ole Paus. Uit de verdere gang van zaken meet ; He; bleek eehzer Oak, daz de groep die zich eraan ergerde ofmen afleiden, dat er ten slette een soort compromie is gesloten vow» wig he; niets betekende steeds Omvflgrimr -’w‘"”d-tussen de Generaal en de Provinoiaal; de Bazuin wordt vooriopig ()m Onzg boodschap te lcunn-en blijven uiklragen; moeten wagvoortgezet. Twee der redacteuren, de peters Joe van Di_j=k en .lanS- vaak kleine dingen opofferen om geen grater good verloren Zesen hebben echter ontslag gekregen, ’met oprecehte dank De Iaten gaan.

,Qude h°Qf'd"$'daCteUT Pate!“ R TQPQ en de FedaCteuF 1- Nieuwem Wij hopen daarom van harte dat u onze beslissing niet zal zzenhuis blijven en aan hen warden toegevoegd de patere B. Am Wil~ als glaphid of onverschilligheid, maar dat juisl; is ingege-lems» N-= verShuYS en C~ SPQQTL VQQTIOF-H9 Waa|’$C‘hUn|Uk tot Pa"
v een vanuit eerlijke bezorgdheid om onze taak in hat Neder-Sen bliift De Bazum dus V0H@di9 Under Dgminicaanse Igeidmg en lands Omroepbestel goed en bljveml to lcunnnn. vervullen.beheer. De aftredende redacteur Jos van Dijk legt bovendien het Met Opmchte hgogachiing en vri¢>:1,(lvl;Zjlce greet,
I

priesterambt neer. Hij gaat werken op De Horstink, waar ook de
oud—hoofdredacteur Kreykamp, eveneens ex-vpriester~Dominicaan,

i H. IN ’T VELD 0.s.a.zi_jn bezigheden heeft. Misschien kan tzmt. van officiele zijde eens
v (11%; ,,f(1_ gOdS_ aim radigvolledig opening van zaken gegeven worden omtrent dwit pluriforme

centrum van activiteiten? Of ook de 3 nieuwe redacteuren tot
Dlt was het antwoord dat één 0n'/er 10'/ers van de K R Q Ovntvillgkapelaan van de Spuistraatkenk benoemd worden (evenals dat ' , ' ' ' 5 I,.

, H ’ d Iuwels 0 de boodschap vanhet geval was met de aftredenden), is op het ogenblik nog een Z0 Verdwlmt d,e boodschap es, nu S evo rde KRO Typlsch dat deze KRO ~b00dschap vertolkt W0rdtvraag. Van onverdaeht ’progressieve’ zijde (Nieuwe Linie) is er ' ' . . ,, V I'l,bb de K39‘ humintussen al terecht op gewezen, dat =het zi_jn nadelen heeft, pasto- door (de) H(erdemeS) In t £ ' a L ?n.Ze 1Schaa -es Wel gete1dv "[\/[Qet de z1n1'1unc1at1e van de Heer, eensrale zorg voor een paroohie volkomen te laten samenvallen met
e pl ' ‘ '7 ' ah Mk lwdi -; _ . . ,- .3;

we -~*
V g u1t de etherde redactle van een dergelnk weekbladm draddloos tot (ms gdmmm’ nu W61 e JIn net nabije verleden was er toch wel bisschoppelijke m‘oed---

f Verd""ijnen?
C lamini troost U mijn volk Tijdens de imponerende pro-euvele moed, zeggen somwmigen -- voor nodvig om een hele paro- 01150 >

A 1 '
_ d. . . , , & ' t- ‘ta >nd1r1 ‘ 0 kerst-avond sprak lmrners Q

chene aan het tea-m van domlmcaanse extremen toe te vertrouwen testantse godsdlens U1 "' g p .
d m'ne heerl"k over lVIaria,‘- het hele Magnificat werd plechtlg(zullen we maar zeggen) en de verantwoerding daarvoor-— en te-I 0 1 e 13 . . a.\ , . , .~ _ ' ' r racht1 e ultvoerlge para-genover ole paroohianen, en tegenover het door de Spulstraat gel-"@¢1tee1"d en de dommee eaf e_r gen p g , . .f an H“ schroomde zelfs met het 1at1;]nse Woord Magn1f1~zo vaak gesmade pauseii_jk“ gezag»---op zijn episcopale soheuders rage V -¢ 13te nemenn
cat’ te b€Z1g€l’l. (Feel!)
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B0EK B E S P RE I Cahier2 ’Sacrificium Tremendum. Gedanken eines Exegeten zur
,

Reform der Liturgie’ (58 blz.) is een wetenschappelijke studie over
l

. . . .

l de l\/l|s ale offer en offermaal over prlester en volk an de l\/llse-wvewoooeooooooowooooowoooooooowoooooowooovoooo
1

'0000000O§§Q§Q§¢¢0¢§§¢§O§0Q§§§§§§§9Q

1
I

Cahrier3 ’Auflbruoh oder Zusammenbruch?’ (64 blz.). Hier wordt
Antl-modernistische beweging in Zwitserland de belangrijke vraag gesteld; ls er tegenwoordig in de Kerk wer-

kelij-lk een godsdienstige doorbraak te constateren? Gaat hiermee
5 niet parallel het tegendeel van een vernieuwing, namelijk een ver-

§|_J de Thomas-Verlag in Zurioh loopt een merkwaardige serie nietlgende afbraak? Het antwwoord wordt opgebouwd uit vele ver-
Una vooe Hellvetlca waalrin men ziorh afzet tegen ole wilde u|tra- maningen van paus, bisschoppen en leken en vooral ook uit stem-

progressieve beweging in noordwest Europa. De sohrljvers staarl/l men van welmenende gescheiden geloofsbroeders. Over de be-
een gezond aggiornamento voor in de geest van de CQnQi|ied()Qu-= denkelijke methode van ultra-progressiviteiten worden dingen op-
me“_t_en- gemerkt, clie ook in Nederland naar voren zijn gebraoht: ‘Aller-
Er zgn al minstens vi_jf oahiers in prettig leesbare vorm versche- eerst probeert men alndersdenkenden niet aan het woord te laten
me” l komen. Dit is een betrekkelljk gemakkelijk procedé omdat de

meeste katholieke uitgeverijen, rkranten en tijd-schriften door
Cahler l heet ’lm Banne des Konzils. Reform oder Revolution?’ progressiv-ist-en beheerst of gecontroleerd worden of mlnetens
(110 blz. derde druk). Uit perefsttelmmen horen wij o.a.; 'Een zeer hun macht vrezen. Zi_j, die voortdurend in de Kerk het vrije woord
moedig boek, dat in de handien van alle opreehte kathol-ieklen opeisen, zijn zelf niet bereld anderen het recht op het vrije woord
hoort, die in deze krislstijd tot klaarheid willen komen’. Een an- toe te staan. Tegen het monopolie der zg. progressieven kan geen
d-ere recensent merkt op; ’De stemmen in dit boek komen geenszins conservatief iets beginnen. De publieke mening der katholieken
uit een starre conservatieve mentaliteit, lmaar cirkelen allemaal om wordt vereenzelvlgd met de riskante uitingen van een intolerante
de bezorgde vraag; Hoe kan het nieu-we zonder een katastrofale groep van prolgressieven. Gelukt het eens aan een nonconfor-
breuk met de Olverlevering en door de jaren gegroeide vroom- mistisohe auteur aan het woord te komen dan probeert men hem
heldspraktllken lngesohakelld worden?’ l of dood te zwijgen of te diskwalificeren. De methode een niet mo-
Het cahier bevat ruim 25 opstellen van versohillende sehrijrvers derne opvatting te ontkraohten of belachelijk te maken door ze
over diverse bed~enkeli_jke versohljnselen in ole Kerk. eenzijdig en vertekend weer te geven, is meesterlljk ontwikkeld’.
Een merkwaardige aversie tegen een soort gymnastiso-he mis- Er zou sprake zijn van een 'intelle-ctuele inquisitie onder katho-
oefeningen lezen wi_j ~bi_j de sclhrijfster Elisabeth l\/larnegg: ‘BU vele , lieken’, die anderen onmiddellijk het etiket 'reaotionair' oplplalkken!
Mlssen gaat het tegenwoordig toe als bi_j de gymnastieklessen; l
,Op-neer-kniel-allen staan we op-wl_j gaan zitten. Als een pruisisoh Cahier 4 ’Papst Paul VI und die innerkirohliche Krlsis’ is klein
Gebetsarmee des lieben Gottes' springen de gelovigen op, staan  van omvang (26 blz.) en spreekt voor zichzelf. Het laatste cahier

etram, bidden kranig in koor mee . . . Kort geleden zei me een ge- A

_raff'neeT'd Qeklecle teenageli die ml] ZUI1 hart Ui*’f$’EOrtte: Weet U, 6 ’Konzilsaussage und Konzilsauslegung’ (94 blz.) keert zlich voor-
'k Sta ?Onda9_5 |le\/'9“ Om Z95 WY OD Qm me’! een \/Fieftdin in <16 \ al tegen een niet-bedoelde uitlegging van Concilie-ultspraken. De-
Pm9eV'l"Ql te flfitsen» Want WU helbben daar een lkerk ontdekt, waar

I ze gedegen studie mondt uit in de hartstochtelijke vraag naar een
‘n e_en SW9 Mls Qelezerl WQFdt- H4 heb 9eW9°"We9 Wekelijks een

l eerlijke en open dialoog van mensen met versohillende meningen.
rustlg Ul-ll‘ me’E_GQd n@d‘|9 Om 119 bldden en wt mil Zelf lie k0IT1@I’\; lk geloof, dat dit een gebod van het ogenbli-k is in de Kerk, want
dat moet tooh ledere mens helblbenl Onze hele kring mijdt M-issen, anders raldikalliseren en verengen de geprononceerde groepen
wraarbll in Idialogen met gezang en liturgisohe gymnastiek geen e|kaar Wederzijds
mOQ6|l_jk'hE3ld meer tot ll'1‘W€l’lCIl-lg gebed bestaat.’ Q,-_ A_ v_ d_ WEY, Q Carm_

- /



,, Wii ziin niei bang ”
Hat K.N.P. dealt made, dat de staf van de St.-W'i11ibrord~vereni-»

De bissohop van Regensiburg, Dru Rudolf Graber, is gelukkig geen in gini Vinf12 to; en met lskfljblluari ,§nhRtOme Virtqeftt Voor egnonbekende meer in Nederland. Door de goe-de zorgen van pater me. S Orma 6?" gespre en me . E Seem amaa V001‘, ePaul C. P., uit Koningsbosoh (Limb.), is monseigneurs gesohrift Chrlstemke eenheld’ fine? de congrfgatle Voor de ge1OOfs%eer enr K d'n 1 Otta an oonl k De ’staf’ bestaat mt III r.Een woord tot de priesters hier verspreid. Het boeikje heeft veel me‘ gr lfaa .v1 1 pers 13 T . gmensen bemoedigd: een bisschop die klare taai spreekt, is goud fin J." Gmot’ V?OrZ1,tter’ past?“ C' Rnelevelc?’ Secretams en deWaard in tu-den van g€|OOfSCriSiS_ studle-secretarlssen dr. H.. F1o1et en d;rs. Dame} de Lange.
Graag kondi en wi' hier een andere brochure van deze schriver Hat Zeer pmgressleve Vlerspan gaat Zlch dug b?1Jkbaar.F“ het

9 J
,aan: Papst Paul VI. und die innerkirchliche Krisis (Thamos-VerJ|ag, hol Van de leeuw Wagen" Men Heme het OHS met kwamk’ datZiirich, 1966). Ze teit 27 biz. Ook dit werkje is vertaald. Het ver- €ZeNRgmf'r3iS $13 associages 0,pWe1:1t: ja1?§kge1e?€vn__gi§gsoheen zojuist. Men schaffe zioh zeer grote aantallen aan bi] et e er an S e a ‘p naar Ome en C Stu] feet 13 Z13“pater Paul C.P. Zuike leotuur kan hier niet genoeg gei-mporteerd niet bang’ was niet Van dg lucht

 Worden Niet dat wij één ogenblik geloven, dat de Home-reizigers bang
De Regen-burgse bisschop geeft een helder oommentaar op de Zijny Schmom Fegenover 9R0me’ hebben Zij_ H1 king lawn V€"‘ren'eerste encycliek van de huidige paus, Ecclesiam suam, en Op en_ Hat zal ongetwnfeld alleen maar de beiioehng 21311 om karohnaalke|e andere ,kerke|U-eke doCumenten_ Wat zou het prachtig Zijni als Ottav1an1 eens de Waarhe1d te vertellen. Ofworn, ;1(1h1101"_*;~1f, to kun..
We in OHS |and .;nd;V;duee| en gezamenm-ok dit ,pauSe|U-k Schruven en nen suggereren, dat de St.-Wllhbrord-veren1g1ng Hbepaalde stand-de noties van Mgr_ Graber. Overwogen Diverse gelovigen ZU-n punten heeft ingenomen ’na overleg’ of ’n1e1; zonder ovorleg’ met

Tdoor verkeerde vooriichting over het Iaatste conoilie wat ischicihtig Rmne? Men Weet immers’ dat de St"“ i11ibr°rdV°°r_"“‘iiginrg " 3%"ge-Wmden t_a_V_ deze kerkVergader;ng_ Ze hebben nu de ge|egen_ thans de ’staf’, want de laden plegen in daze we1ni1,q democrat»
heid de zaak eens door een andere bril te zien. Over het aigemeen Sche Vereniging in Zulke aaflgelegeflhedonv niet ;9§€!'I"E1&l(1101QCg"(1 tehebben pausemrke uitspraken meer gezag dan pamCu|.ier-e inter, Worden - het afvvijkende standpunt van Drs. L. Meyer's, ofificiaalpretaties Van C0nCi|;edQCumenten in kranteartike|en_ Dat Wordi van het Bossche Bisdom inzake het kerkelijk huwc~ii_ik ori. echt-~nogal eens Ve,»geten_ scheiding a1 publiekelijk heeft geruggeste11.nd?
Graber schrijft helder, hij draait er niet om heen. Hij s-ignaleert TOt dusvel-re pubceerden in ’(:OI]_fr()i]f]tayti(),:het horizontaiisime, dat het transcendente en sacrale wii vernielen. Dom R Allard M_ B” Vaals; Prof DR 7m.hm.inS Amhonisse
Hii ieveri kritiek Op deoenen die klakikelws de evolutie negéren O.F.M.Cap., Nijmegen; J. Asberg, B1o0n10‘ndzm'lr; .'i'. Bongaarts, Te-die de Kerk in de af9elQi3en eeuwen heeft d°°r99maakt1 en die gelen; J. Brouwers, pastoor, Bemoivn; J. Br.-ouwers, pastoor.Ons elk Vertrouwen in ‘ham’ leer en Ontwikkelmg dreigen '59 Gm"

~; Smeerrnaas (Belgii); E. Buys S.().C., (mdenbosch; Zr. Marianemen» £100" Z9 maai" eens Qpnieuw te b99innen- HU heke het i Emonds, priorin, Tegelen; Prof. Ir. '|Vi'. J. Granpré Moliére, Was-Iafe Confo"miS'me’ dat impopulaira Waarheden “ever Verzwijgt en  senaar; Henri de Greeve, pr., B(‘.I"_Q' on D211; Otto Hermans. Venlo;Waarschuwt Ons ‘/00" de Amachtem die dedecreten en Constituties Zr. M. Johanna, per :1d,1"os :1:'0(iizu-,tie- Ir. W. A. Molengraaff
Van Vaticanum H in een 'heteFOdOXe zin trachten Om te dbuigen S.S.C.C., Bavel; Dr. ([TI1_ 1i.\Tire(1e.r0r SJ], Nijrnegen; Dr. P. denMet Zulke lectuuri rustig en Waardig geschreveny kunnen We in Ottoiander, Arnhem; fin-(:I,_|-_ VT. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. Fr.Ons |and iets positiefs beginnen Zoin bisschop houdt de moed v. R1_1n1and, per adros.*rodact1e; P. “tar Steege S.J., Ze1st; P. Steen--
er in en dat heibben wij nodig. Laat het op beide boekjes van Mgr. Win-kel SJ” Schalkwl-‘k; _'T- Thywlssen’ VQHIG; D1“ W" Vedel’ perGraber bestellingen regenen Ibij Pater Paul C.P., Koningsbo-sch adres redactie; B‘ J" J" Vlsserr pr" Weeze (Duitsland); B V°etS=(|__)_ (Eventue|e tegemoetkommgen gaame postgim 1036603 van Amsterdam, W. 'Westerhoven, pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v.Am“)--bank Eoht t_g_V_ pater |:>au| Q_p_, Koningsibosc-h). d. VVey O.Carm., Dordrecht; Drs. A. Wildenborg A.A.. Essen

-(Duits1and); Dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; Dr. H. v.
D1? P- den QTT0|andeF Zunderen M.S.Ci, Stein en anderen.

Monseigneur Graber over de herleving van het modernisme
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