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Appél aan de kerkprdvincie

In deze ernstige en bittere uren, nu binnen de Kerk en voor-
namelijk door een groot aantal ambtsdragers, openlijlc en fel
verzet en opstand wordt gepredilct en gepleegd tegen het Hoofd
der Kerk en Plaatsbekleder van Christus, die in overeen-
stemming met het besluit van het Tweede Vaticaans Concilie
- met overweldigende meerderheid genomen (2005 v66r, slechts
65 tegen) - in de jongste encycliek het verheven priesterceli—
baat opnieuw heeft bevestigd en gecontinueercl,
nu deze encycliek wordt aangegrepen om zo mogelijk een de-
finitieve slag toe te brengen aan het gezag van de Opperher-
der, dat de laatste jaren, vooral in Nedeiland, systematisch
werd ondermijnd,
nu ”st0rmram en dynamiet” (Jan Rogier) aangewencl worden,
en het ”lijkt of in Nederland het apocalyptische beest al is
losgebroken” (Vrij Nederland),
roepen wij alle katholieken van Nederland op tot onkreukbare
trouw en liefdevolle aanhankelljkheid aan de Heilige Vader,
tot gebed om bijstand van de Heilige Geest, die koelte geeft
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in de hitte Wm dl’ »§‘"i/I'll, 111'!’ Wrllvrd g€l00f b6$1)r0¢iI3 di" In de osmose van het moderne denken hebben materialisme, hu-
buigt wat verhard is, din lvirlt mat wrdwaald is. manisme en Christelijk atheisme, dag na de dood Van God Chris-
Tot gebed ooh tot Maria, Mr>r#(I1*r van rle Kerk, tot dv /lurls- * tug nog wel 315 mens hoog wil houden, elkaar gevonden.
engel MiChaél, haar l1lllC]L!;i[((* I)l'S(‘IH'I‘Ill(?T. En $015 d9 Nedvr- Waar Hog sporen van religie Zjjn, verdwjjnen Ze V00); de idea-
landse martelaren en belijdvrs. 1Og1e_

RE” CONFRONTATIE . Z0 is de secularisatie schennend Gods heiligdom binnen getreden
-na telkens weer de grensstenen van Zijn domein verlegd te heb-
ben.
Z0 hebben geloofsgenoten de binnenkerkelijke hervorming van
het aggiornamento vervalst en omgebogen tot een buitenker-

‘ kelijkheid eindigende rebellie.
ix Want de Kerk kan geen wezensvreemde elementen in haar leer

‘ dulden op straffe van anders verraad te plegen en ten onder te

Jezus of Barrabas!
* W ~.

' , Bijzonder triest is het beeld van de geseculeerde prlester. De
0 priester die niet meer gelooft Wat de Kerk gelooft en niet meerDe publiciteit indoctrineert ons elke dag opnieuw met de begin- Verkondigt Wat de Kerk verkondigt Heen en weer geslingerd
4

I

selen Van de Secularisatia I tussen geloof en ongeloof, hoop en vertvvijfeling, goddelijke ge-God en de Kerk zijn surpluswaarden, restverschijnselen, over- nade en eigen Zwakheii
Wonnen 5ymb°1en- Vervreemd van de Moederkerk, dakloos, van spiritueel voedselHet Evangelie is niet zonder literaire waarde, als feitenverzame- Verstoken, Weemoedig’ V01 heimwee’ V01 Opstandigheid, V01 bi¢;_
ling echter ongeloofwaardig. - terheid
Geloofswaarheden zijn vervangen door eigentijdse waarden: ra- V En V01 Wroeging en schuld Om de ergernis aain de hem toevel-_
tionalisatie, creativiteit, fuinktionalisme, research.

i trouwdenz eenvoudige gelovigen, jongeren, kinderen Hoe hoger
Inplaats van de hiérarchie zijn gekomen de pragmatici van het de funk/Lie des te Zwaarder de ergernis
Weten: de tech“-ocraten Van het Kunnenv de bureaucraten Van Gods Kerk Wordt in onze dagen niet alleen belaagd door Satan.
het Sturen i Ook door Iscarioth!
Maatschappelijke Werkers Zijn in de Plaats gekomen Van de \ Het is allemaal zo gewoon en geleidelijk en onopvallend begon-priesters, in ernstigere gevallen psychiaters.

~ nen. Met ’progressiviteit’, ’p1urif0rmiteit’, ’dem0kratie’. En het isHet geloof in de Toekomst vervangt het geloof in een eeuwig uitgelopen op onvervalste vrijzinnigheid.
Voortbestaan De contactstoornis van mens en mensheid met God neemt zien-
Heb g0100f in 010 Mefls het ge100f in 010 Yliet Verieerbare G001,

< derogen toe. En zonder Hem nochtans kan de mensheid onder-
die dood Verklaard i5- ling -nooit in een waarachtige vrede leven. Geen vrede zonderHet Evangelie is voorbijgestreefd door het Charter van de Mens. vrede met G0d_
Het II10d01"I10 10V011$€eW001 is in de P1aat$ gek0men Van de dek0- Evenredig met het voortschrijdende atheisme neemt de dreiging
1008- van het onheil toe.
D0 V001"Zi0I1i§h0id heeft het V010 geruimd V001‘ het 'B0@Va1- De Paus heeft ons, geinspireerd door de grote apostelen Petrus
De 2011010 V001‘ de PSy0hiS0h0 $0he0fgI‘0ei- en Paulus, opgeroepen om in dit Jaar van het Geloof dat geloof
D0 Vrije Wil V00r het gedetefmineerd ZijI1- te verdiepen en in ons leven tot Werkelijkheid te maken.
De Vrijheid V811 de killderefl G0d$ V001‘ de fI‘ee-f01‘-?=111-01’11‘ll"4- En dat kunnen Wij alleen als wij Jezus kiezen inplaats van Bar-Het dogma voor het drogma. raba5_
De parousie voor de futuromanie. J_ BQNGAARTS
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0 "Verder zal men nooit kunnen ontkennen, dat toen op 13 no-be vember gestemd werd over de passage, waarin de bestaande
celibaatswet voor de Latijnse kerk opnieuw werd ge-urgeerd,
een overwelcligende meerderheid zich voor deze passage
heeft uitgesproken. Van de 2091 vaders stemden 2005 voor,
17 voor met een zeker voorbehoud en 65 tegen, terwijl 4 stem- |
men ongeldig werden uitgebracht. Bij de promulgatiestemming

"Paus Pa'~l|"$ dacht °"i9e Weken 9°|°d°" ha"d°P en bi"de"d aan het einde van de zitting karen 2390 stemmen voor en maar I
over ’t celibaat. In Rome's opstandigste kerkprovincie leek 4 tegem
het wel of het apocalyptische beest nu al was losgebroken." - I

- (Vrij Nedenland 8-7-'67) ,‘ -

‘ Dr. v. d. Weyer zegt verder: l

I-ate" WU beginne" met ee" ¢°mP|ime"t aan Pater A|fFe°| Va" de ”Het is dus allerminst juist, het concilie tegen de Paus uit te I
Weyer °-f-m- d9 "P"°9|'e5$ieVe” Pubcist, die Zi°h tel'e<>h* V6?‘ spelen. Wie het niet met de handhaving van het celibaat eens
19* t°9°" d° m°"|"91 dat het standplmt Va" de Paus inlake het is en wij weten dat zij in ons land zeer talrijk zijn, moet zich
°°"b"t M959‘ t°9°" d° W" V3" Zééi‘ Veel bi$5°h°PPe"~ W33?" dus niet alleen tot de Paus maar ook en zelfs in eerste instan-
onder mot name do Neder|andSe- tie tot zijn eigen bisschoppen richten. En tot de andere leden

van het wereldepiscopaat. Want zij zijn het die onder applaus
Toen de Paus H Oktl 1965 te kennen gaf, dat het met Wen_ of althans zonder enig teken van verzet met de handhaving -

eelljk was over het celibaat een publdeke gedachtenwlsaellng te Va" de cebaatswet akk°°"d zij" 9°9aa"- Of‘"°| d°°" °" Z9"
houden, maar dat ~hij ec-hter geemn inbreuk wllde maken op de voor te stemmen ofwel minstens door zich zonder verdere
vrije meningsuiting van de Vaders, verzocht hU eventuele 1nter- verkhring bij de wi| van de meerde,-heid neer te |e9gen_"
venties sohriftelijk in te dienen. Pater Van da Weyer herinnert , '
eraan, dat het concilie z-ich door een collaglnnl applaus aohter
de Paus stelde, die reeds te nkennen had gagovon dat z.i. het celi- Dr_ v_ d_ Weyer Ziet met goed hoe de bisschoppen zich mg zou_
baat onverminderd moest worden gnhnndhuafd. den kunnen opstenen tegen de Encycliek I

”Het upplaurli.w|'r|I1- 1-rwu-1-1|.v mmr vvn telegram dat op 12 "zij hebben op het co,-|ci|ie hun kansen gehad en daarvan
okt, mmu-nu Iwl (.'um~ili:- dour Imrdinaal Tisserant aan do gee“ duidenjk app°smonee| gebruik gemaakt Dit is ook de
I'uIls '|m'r4I ;u':0!nImo um /ll‘!!! mvde te delen, dat de mule-rs |-eden, waarom maar weinig zin kan Worden toegekend aan de
mm In-I (.'nm~il|'u (Iv lrlw/4-1/vling (van het pauselijlc vvrzm-Ir) opmerking, dat de paus de bisschoppensynode van het ko-
""4 /"‘rh""M "I'I"""" ""'I‘l‘~’" begmet-” mende najaar had moeten afwachten, alvorens een beslissing
"V6" OHIO \/""1"!" "mus dF- V- d- WQYQF " "is °"‘5 "°°“ We“ te nemen. Met recht kan men tegen zo’n opmerking inbren-
blikln." gen, dat de bisschoppen op het concilie al werden gehoord.
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En dat zij zicvh daar In overweldigende meerderheid voor de 'td kk [Wk b ‘t- vd - .

inhoud en strekking betreft.
I

% %
% % <53’ |

* |
Velen zouden het geapnprecieerd hebben, als Haarsma, zo juist Heeft Haarsma, kwasmwetenscvhappeiuk de rend onder d
cum Iauvde gepromoveerd tot man van wetensohap, zijn scherp C]je<k wmen Weggraven en rusmg geconstatgerd dat ,,n ien9y'
verstand niet had m-isbruikt om precies het te-genovergestelde te name Van de Vblledjge tekst de eerste (fella) reacesa enn}i'
suggere-ren van wat de feiten door v. d. Weyer naar voren ge- Vaardigd Warenq andere ~prOgreSSieVen,, Heten al hun gerec '
bracht, bewijzen, Haarsma schrijft, zonder blikken of blozen: Varen We plukken hier en daar Wat umangen reserve

”De paus heeft, misschien zonder het te weten, (och arme, ' ofciaal mr' L' Meyers (,s'B°sch)
Red’ C’) hoog spel gespeeld door te kiezen voor de min“ . . . . achterhaalde argumenten, overgoten met termen die die-derheidsopvatting van de Romeinse kerlctheologie.” d d - . ’nen om e faga e van een zn Italze nog als ldeaal gezien |priesterbeeld overeind we houden. . . . hollle woorden, , , ,

De doorsnee kranten-lezer, dr. v. d. Weyer's artikel niet gelezen "'De supposme dat het Celfbaat OP zich iemand tot een bet”mens of zlelzorger maakt zs gewoon niet waar De enc - Ihebbende, wond-t hier door ‘het gebruik van de uitdrukklng "Ro- Z. k . d . ’ ' _'" 1Yb C Z9 ZS 8 menmg ’U(l!'L 9671 gTO€p mannen Zn ROTTL8meinse Ikerktheologie" in de waan gebraoht, dat de Paus lj zijn Er Sm k d . _

uitspnaak over het cellibaat de ‘meerderheid der blaschoppen te- an O0 mn mt aanvechtbare memngen m- ' I
gen zich heeft. Van de 2091 bissohoppen stemden er sleohts 69
te en de cehbaatsverpllchtlng. De pauaolljko encycllak zou radi-9
caal tegen de uitgeaprokon wll van het concllle lngegaan zijn, IK GELOOF NIET DAT IEMAND ZICH, BIJVOORBEELD
wanneer zij de verpllchtlng facultatlef had geateld. ‘ OP HET PASTORAAL CONCILIE, DOOR DEZE ENCY-
Door Haarema's gehele artlkel wnlngt zlch de avereohtse sugges- 5‘ CLIEK IN DE VORMING VAN EEN EIGEN MENING ZAL
tie, dat do Paus ala ~het ware In z|_Jn ééntje, niet "coI|eg‘iaal" de [I LATEN HINDEREN A -
besllaalng heeft genomen en dat hij dat ui-tsluitend gedaan heeft \ ' ‘

als Prlmaat, ondanks het "felt" - althan-s volgens Haarsma - “dat .

het prlmaat een gevoelige nederlaag heeft geleden door de aan- . . ..
vaardlng van de collegialiteit, maar die zowel in de tekst van de Jan Rogler m Wu Nederland (8'7'67)
constitutie over de Kerk als in de N0>ta praevia nog voldoende I

1!
4

aanknopingspunten vindt om zich nog steeds te doen geld-en. .. _

Wie de door het Concilie vastgestelde constitutie over de kerk
Delze schruft een érgkel 9nd(.er.,dPT kop: De kerk van Home “J-kt

leest treft daanin in het geheel geen ”nederlaag" aan, want be- keen. 9°k"°".'?"'s _. hy W" met V.eel Woorden aan de en°y'cue: vu|| ma~k-en - ze rs geschreven In een jargon, waarvoor dehalve de mogelijkheid van collegiale 'beslu1itvorming (blissohoppen
. d d P ) redacteunr van een voe-tbalkrant ZlOh zou schamen", noemt de kerkmet de Pauis aan ‘het hoofd, nooivt en nimmer zon er e nus, e ,,b H.

wor\d't ook het onafhankelijke, persooniijke gezag van de Paus end |.O:WVa.,|g monument‘ een O0? u'ter|'Jk 'n Qntbindmg Verke"
V ren |c aam , constateert dat de Nederlandse katholieken, als
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tot voor zeer kort de dikwijls pauselijk geprezen braafste zonen Dr$- R- 1- BI-Iik, lefaal’ aan
nu stormram en dynamiet gebruiken." - dat z~e lijken op een |1etK|eil1 Seminie I6 APe|d°°I'"
"losgebro-ken meute“ - dat de Paus de hele wereld in verwar-
ring brengt en dat hi] voorziet "een massale uiittocht, die met name
de Fi.*K. Kerk terugbrengt tot de status van een klein verbitterd D929 lucht ZU" hart U‘5‘tV°9Fi9 in D-N-L \/an 3 Juli onder de k0PI
bolwerk.” "Slecht werkstuk en pastorale blunder” - vindt de encycliek" een

werkstuk van een eerste jaars student”, gebruikt termen als "be-
iarchelij*k" - "vailse pathetiek” - "on'besche'iden en pretentieus" -

Mevrouw C. F. Anderson-Kolumbis, besohouwt de encycliek als een brief van één btisschop - en ein-
digt zijn artikel met de vraag aan de Paus: "Waar bemoeit U zich

ecihtgenote van de gewezen Dominicaan Prof. Anderson, die 5 eigenlijk mee?"
t.v. kijkend Nederland, met haar man en baby op het scherm * Hi] preekt "verzet", liefst niet alleen van priesters -maar van
zag, richtte in D.N.L. van 1 juli een "Open brief aan de Paus”; priesters en leken, raadt de Nederlanidse-concilie-adviseurs aan

I at te treden als de bisschoppen niet voldoen aan de eis het celi-
”Het zal niet met de eerbied en het ontzag gaan zoals U baat ter sprake te brengen, hoopt dat de bissohoppen op de
dit gewend bent... ‘ Bisschoppen-synode zich gepasiseerd en beledigd zullen vorelen,
”Uw onverzettelijkheid en vasthouden aan tradities is naar geeft o.a. de suggestie dat de Nederlandse bisschoppen het
mijn mening een klap in het gezicht van deze mens (Jesus priester-concubinaat oogluikend zouden kunnen toelaten en stelt
Christus), die de vrijheid en eigen vemntwoordelgkheid tot slot op impertinente toon 9 pertinente vragen aan de H. Vader.
van de mens predikte. Zoals men weet is de priester Bunnik een der inspirators van de
...U bent z6 overtuigd van Uw geltjlt, dat U niet meer ge- celibaats-enquéte onder de igeestelijken. '

lééft, maar meent te ’weten’ en vanuit dit ’weten’ mensen We geven hier nog even de aanhef van zijn artikel, vvaaruit men
ongelukkig maakt.” de toron van het geheel kan proeven:
...”waar blijft Uw vlammend protest tegen iedere vorm
van oorlog en geuield?”

11 - IPaus Paulus de zesde IS er voor de zoveelste keer in geslaagd
vele goedwillende mensen te verbijsteren en van zich te ver-

prof_ jan G,-out (w||||bmduaver_); vrelemden, en daardoor zijn eigen gezag in de waagéschaal te
ste en. De Iijst van misgrepen wordt Iangzamerhan wel erg

"'mmr:mwr ilir 1-r van go-Imm-ll /ivht lmlicht de encycliek alleen 9r°°t‘ het gechicaneer met de befaamde Vedarende N°ta
(Iv I/n-0/ugim-In» lrnnl vn. houdt ze geen rekening met .psych0- bf] de D°9mat|$°he C°"5t|tUti9 °‘/9" de Kerk» het °""9rWa¢ht
In i.~u'Iu- mwinlu im:/w an pastorele overwegingen. '~“tr°ei°e" Va" Marla t°t M°ede" Van de Kerkv de in MY5te"iumK - K t/,,., ,'_., ,,,.r[,,j51,Lr¢nd dat er zo weinig rekening worclt ge- Fidel gegeven theorie over de onveranderlljkheid van het
Immlvn met de ontwikkeling die er gaande is op de wereld. d°9ma die °P Vaticanum " V9|'°"de|‘d was Ve|'k|aa"da het 9°‘Mm”. ik had eerlyk gezegd mm Romeinse ~inSmnties m-8,8 tralneer met de verklarmg over de geboorteregehng, de half-
amlers verwachtj’ hartige beslissingen over het gemengde huwelijk, het uitstel van

'
r een radicale curie-hervorming, de reis naar Fatima, de benoe- '

P5y¢|1iater ¢|r_ j_ de smet (|-|ei|o°) ming van het zoveelste contingent afgeleefde en ltaliaanse
~ kardinalen, en nu, na de kwalijke manier waarop aan de bis-

Ik trek het mij erg aan, dat het hoofd van de katholiekv Irvrk 5°h°PPe|'| °P het *_3_°"°i|i9 99" be$P|‘eki"9 Va" het °e|ibaat$'
met zulke holle frazen komt aandragen. De hele terminilogie - P"°b|eem °"m°9e|Uk Werd Qemaakti een d°°|' ta"°°$ vele"
is Z0 [ml als wan met teleurstelling en verontwaardiging ontvangen encyclieik."
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De Unie van katholieke studenten in Nederland (UKSN) W-awn my in het
sarcas zsc stu ]e, waarin zij e Paus elimi-

neerde als Hoofd van de lcatholieke kerlc en aanspraken als”V00r jongeren vinden wij het verplichte celibaat geen de v - ,, . .. . __

punt van discussie meer.” de o_;?fliscsiZ'}lL:lEi:lf1'7;i§Og:: inmset fzgzeerz’ Zglvgzrbegld door
”Een primaat die niet boven een Italiaanse seksuele m0- liet bidden voor de,Pg,u§ maa »danb-e h. ls met mffr
raal uit kan denken (celibaat, huwelijks-ethiek) houdt In Confrontatie van a ;il 19r6;)O?r e43lssc OP van Raine ?

voor ons op als primaat te fungeren.” gesignalee,-d dat de kgrkehjk gogjgékeuidifeéiogameégkhzl
’ -en- zc -

ultgave niet meer van de Paus, maar van ”cle bisschop van
Dr. Walter Goddijn_O.F.M., Rome” spmk (eerst mi de In-Sscho h t . d. )p van e ezgen zocees .
secretaris van het Nederlands pastoraal concilie:

’Ik erger me vooral aan de procedure... een- ~

‘t
zijdige inhoud . . . lijkt op struisvogelpolitiek . . .

het is heel erg. IK HOOP DAT ER VEEL FELLE
REACTIES KOMEN.”

De bissclhoppen van Haarlem en Rotterdam zijn blij met de be-
% % - -‘ lofte van de semmarlsten excuses aan te zullen bieden.

Wij willen daar niet dezelfde waarde aan hechten als aan de
geste van een Dominicaan die ons thutis kwam bezoeken ter be-
ves Igmg van een reeds schrlftelgk gemaakt excuus, maar eenNu, de hoop van deze top-concilie-leitder is ruimschoots in ver-

-t a| het bovenstaande Zoyn beetje kan uur voordat hu ons bezocht, uitgebazuind hard, nog wetl in jou;-_vulling gegaan, naar men U\l

opmaken. Als men d-it alles leest, begrijpt men niet waarom bis- Ea 'St'ek m"ff3u' ' YYes‘ha]"/e Cm fen mi] "eed$ V551” ZUF1 entree be-
- t- - -end was - dat hg er geen barst van meende"schoppelijke en anderer verontwaardlgmg Zl0|’1 zo heeft toege- M .

- - - aar welke waar-de moet wordnen ehecht aan het excu vaspitst op de 17 jongelui, dtie hun itngezonden S’EUkj6 - \m|ssch|en d 9 us n een
3 U en, I6 nadlen nog ter pubtllcatie als zijn mening pri_js gee;tot hun verrassing - in De Voltkskrant van 1 juli zagen afgedrukt.

Want in het 'kader van wat er zoal geloosd is door prominenten
die een honorabele, gevestigdve positle in de Ikerkelijlke -hierachie t ”Tegen0,,er deze pans, n -- k - ..

be-kleden, is het stukje van de theologanten vrij onschuldig. Ieder ' steeds meer de instelling:adziZnP¢:f: Zarzljiialgzenkzgygsn tuie
verstand-ig mens zal de sohuld -meer gezocht hebben ivn het anti- len en dan bedoel ik déze Pans” (N.L_ 8-7367? r er e _

Rome, anti-paus-klimaat, dat hun opvattingen en inztiohten vorm~
de en scheef trok. Als adept-en van praeses en proffen hebben

een student ten enenmale nog niet heeft - gezworen bij de verba
zij, ondanks hun vermeende intellectue-Ie ze|fs'tandighei»d - welke ' % 5%

' ¢z>

van hun magisters binnen en buiten het seminarie. Op het hoofd
dier jongeren komt nu de volle zwaarte van de episcopale ver-
ontvvaardigting. Velen die zij als hun superieuren en door de h1er- 1 Heat is zeker thans nog moeilijk vol re houden dat e . d N

-- " , r m e e- 4

3

archie aan ewezen voor an ers ~kunnen beschouwen; blgven , . . .

buiten schog die gingen zgndir openlijke berisping of désavoue- '9 ieglgdhseevilgiggrzlggge gfen Euiltyelzan de lucht "3' De Crisis is
' _

* - 1 * ars en. e ceni aatskwetstie is slechts aan-
rn e 0 <n hun an en warden |n hun |e|den\de en educat|eve - - -

' 9 9 W O 9 9 V |e"d'"9, geen dlepere oorzaak. De kerk van St. Willi-brord ver-
functies gehandhaafd. Hun slachtoffers fungeren nu als de kop
van Jut.
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Voorai in deze dagen heeft het kaiiholieke voik. behoeite aan
heidere, klare bewoordingen, aan C|U|d6i|Jk€ pos-itie-bepaling van
de bissichopp-en én van de duizenden priesters, de diep geiovige
en gezagsgetrouwe, die jareniang de deugd van zwijigzaamheid in
misschien al te heldhaftige mate beioefend ‘hebben - als zwijgende Zonde,» enqge twu-fe| krachtig gestimweerd door "progressieve
kek — maar die "U, met 3'3 bi] het da9e|U‘k‘5 brei/ie"'9e*bed1 min |eaders" hebben enkeie pas gewijde prieisters en enige studentenof meer onbewust en automatisch, maar met geconcentreerde Van Warmond een grove u=;tVa| gedaan tegen -het gezag Van de
aandrang mogen bidden: Domine labia mea aperies, Heer open paus_
mijn iipipen. De petiirie tegien de celibaatsverpiichting van vorig jaar, die door

J-A aileriei "moderne” professoren e.a. geianceerd was zai ook wei
niet vreemd geweest zijn aan deze geste.
Ongeveer drie maanden geieden schreef een student van War-
mond ~viak voor zijn wijding ions een brief, waarin ~hij zijn aibonne--‘W ment opzegde. Hi] -is een van de ondertekenaars ‘van dat be-
wuste stukje.

* Na zijn afkeer tegen ons biad omschreven te hebben, gabruivkt
i hij een aantal woorden, die gemeenpiaatsen zijn in onze dagen.
3 Zij ihebben geieideiijk een ibepaaide inihoud gekreigen, eigenlijik

-- I - meer leegte dan in=houd.
€1I”gBT/‘Ink Hi/L TX/I S ' Meezoeken naar waarheid . .. naar gerechtigheid . .. Iiefde . ..

§ eerlijk beziorigd voor de boodschap van Christus . . . het aangezicht
Het bestuur van de Unie van Katholieke studenten iheeft met zijn Van de Wereld ‘te ‘doen Veranderen ' -- de ‘boodschap moat over"

otest tegen de celibaat encycliek en zijn verkiaring dat het Pri- a komen in deze tud voor mensen Van 1967 - - - ik Sta V°°r concretepr i ‘ A -
1

ge@f.§@*;Sdeei; jiaagieogiggqgggtgjt ;"f?:i:i:i.iei1:":":;z1r:§::;ie2?m b¢:z°“§:d§rzik@,;2;i;
Van ‘*‘9“’““1dS§b‘de’TT°°“““§h’id Z1?/U if imealit I githans gesugge- vindt . .. steeds minder zai het gaan om binnenikerke-lijke aange-
Vormendé’ he ea ex C? ‘e rue 1% 500 Kathbheke studenten 1)_ legenheden . . . het iherhalen van Denzigerteksten . .. de miens vanBeard’ daihzudsprin ezrgciargiznzean .,be‘gtuurs_COmmunéique11’ Zonder ‘ 1967. . . samien constructief gaan zoeken . . .mix Eiesefti maken de individuele memng Van de Via Watk een bekrompen beeld schildert deze student ihier van de

_ . i by de Unie aan e_ Ker van gisteren.
divers? zelfstingggoi oggzrsztdejor je A|de|iberitVeregn,i_ Wat de Paus betreift, worden er dan een aantal feiten uit de ge-
s,0ten re e.n’.| . . ’ t ast Onder de Sichijn = schiedenis aangehiaaid (ketterjachten, Galilei, partij kiezen voorgmg’ St‘ Wm'k?rOrdVeren"gm\gh?'a' meeg Figesictétuur om’ met te de rijken, voor de status quo) en die worden niet het be|eids-
Van Semocratle Oefenftmg:-1,», d|E;r?neeees(?eUpl.Tb|i6‘k6 opinie en kerke- gezag, maar het Ieergezag in de schoenien geschoven. En omieen Va? terFe.u]lréi:|ehd te bemwoeden actueel te zijn worden die feiten dan doorgetroikken tot in onze
lg evrqestip 'i:SdT;['_:aa| met opgegaan omaat de besturen Van met dagen en dan draven daar de arme "siachtoffers" zijnde Francis
miander gdan 7 studenten-organisatiiea protest tegen de Un'ie-ver- !\,/|a°Ga’be1 1- V- Ki|$d°"‘k §n H- Spee weer even °P-
kiaring hebben aangetekend en St. Vergilius de daad bij het woord Ook t-a-V- de N-K heb ik "O9 “/ele Wage", ‘maar Waa"$Ch'J"|U‘k
heeft gevoegd door onmiddellijk uit de Unie te treden. in andere "°'“".‘9 dan Waamn U Ze hebt"

lik kan dan met gaan zitten wachten tot de paus het ook met mij1)Cor de Groot, Rorneinse correspondent van de Volkskrant, vermvldt 1n eens is_n
zijn blad van 10 juli, dit getal van ”16.000”.

'
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"Want 3| die d‘m9en- Waar U 9‘/er schrijfty Weet ik Ook We|- E" naal Congres voor Theologie, - tenslotte 00k op de sensus
ik heb er nog jaren in geloofd ook." chnistianu_s (het christelijk bewustzijn) va-n de reehtgeaarde ge-
"De 'paus_ put zich uit in alleriei waarschuwingen, maar spreetkt %€;’;1€e1_1 I<;1l§1eé€eerh:>nh1€)pZ‘iJ()1l)d1¥;=:;1é1r ]i1efia\;V<:70eIr1li1{O\;1%g";gg31g;1SlJ1E11:S1,e:3?-18 de

Wamg stlmulerende WoOrde_n o_r_n nu _eenS Verder te Zoeken_ op Met trouw aan de besluiten van het Concilie moet een eteedsde mgeslagen weg (oo~k al as hu welhcht doodlopend). ltk wenger groeiende nefde voor de Kerk gepaard gaan.
te aanvaarden, dat de paus het weet, hi_j moet meezoeken in die
Kerk en als leider moet hij dit zoeken stimuleren. Dit is zijn Zwaar is op het ogenblik de taak van het kerkelijk leergezag. Het
prachtige funktie. lk geloof nog in het pausschap, omdat de vo- wil het christelijk geloof vastleggen in termen die begrijpelijk
nige paus het al een ‘beetje in deze richting heeft gezocht. Het zijn voor de moderne mentaliteit en tegelijkertijd een antwoord
pauselijk spreken wordt momenteel steeds holler en heeft be'te- geven op een menigte problemen die momenteel een gevolg zijn
‘kenis voor steeds minder mensen (t.a.v. Vietnam maa>k ink een van de vooruitgang in de exegese, van de studies inzake gods-
utltzonder-ing)." ~»= dienst en van de ontwikkeling der wetenschappen. Hier kan de
"De K-er-k zal totaal van aanzien veranderen, dienstbaar aan m‘en— Kerk niet aan voorbijgaan, maar Waar het leergezag z1ch hi.er 1n-
sten en wereldf‘ zet, dient het te vermijden in het relativisme en het‘ subjectivis-
Dat die student, thans priester, geen uitzondering vormt, blijkt me te vervallen, die beide eigen zijn aan een bepaalde moderne
wel unit de reactie van zijn confratetrs en ex-coHega's. mentaliteit. Het leergezag zal niet terugdeinzen waar het te doen
Een van de bronnen van 'vrij»zinn‘itg<he~i-d en dualivsme in de Kerk- heeft met Werkelijkheden die de menselijke geest niet begrijpt of
provincie zijn de dooentencorpsen - 'be*houdens de goede - van niet wenst te aanvaarden. In plaats van het geloof te vervormen,
~de seminanies en soortgelijke instituten en professoren van de dient het leergezag zich er juist voor in te zetten om het te ver-
Universiteit van Nijmegen b.v. lichten en te doen schitteren met een nieuwe glans, opdat naar

het woord van de Heilige Schrift, het geloof moge zijn ”een
waarachtig licht, dat ieder mens verlicht”.

Vertaald uit "La Croix”, 2'7 juni 1967

”ln plaats van het geloof I

te vervnrmen . .. . Yriestervormimg
Bij_ge1_@=f;enheid Van Ziin naamdag richtte Paus Paulus VI Zich OP Steeds duidelijker wordt het, dat wij stpoedig met een aantal
24 Wm J~1- tot de leden ‘gin hi‘ $ff’1%ieg1:’- 1 . te buven jaarklassen zullen z-itten van vrijzinnig gevormde pniesters, mt-H" 'tt " b dhe' om e a 0 e e eer u1v J . _ ,, H

bgvgierti Zelnnveerzlglgirdelzijn krachten te zullen blijven inzetten nus degeneny Che “het ambt Verlaten hebben - NaTUUf‘|Uk ka-H de
voor een trouwe ‘toepassing van de Conc_i1ie_-besluiten. Daartoe gehele pries-teropleiding niet over één kam geschoren WOFd6l'1.
dient men! zoals hij zeiele, een ‘nauwkeung 1dee_ te hebben van Er zijn uitzonderingen ten goede.

ti;ciinszetnH:;V%n§;1Iintziftiietosavizmzztltixebtsis: Wat er de bemmde gelwgen as de
ging en ontwikkeling in van het doctrinele erfdeel (ten K91-t<_ universiteit,“ eie _seminaria en vergelijkbare instituten doorgaan
”Wij hebben het volk Gods gewaarschuvvd te_gen onJu_1ste z1ens- met hun vrnzmnlgheld kan men gema-kkelijk raden.
wijzen inzal_&e het Concilie of 1nterpretat1es d1e en_11st1g omheen Qf de Kerkprovincie wordt vdrastisch terug gebracht tot een
d.raa1en. W1] waarschuwen vandaag opn1euw en W13 zullen ook 1n kl - \t ,t d t th d bluft
de toekomst nog waarschuwen. Daarbij rekenen wij op de eens- em res an ' a °r_ O 9X "U 'gezindé Steun Van de bisschoppen‘ Op de hulp van de theologen _ Of er wordt een dwep mgrupende herzaemng doorgevoerd met
waarom Wij ook verzochten op het onlangs gehouden Internatio- "avoering" van vrijzlinn-ige professoren naar andere sectoren.
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Zij he-bben het aan ziohzelf te wijten, want ze wensen niet de Z4620, nu helbben we de K,l_-lezers weer geleerd, hoe zij hun
c0nsequent|es_ te trekken en heen te gaan ‘met nun. Vf'l_]ZlI’1f‘llg9 kinderen moeten leren reageren op de nouvelle théologie.
opvattlngen -ult ‘een “Kerk, dle a-lleen maar rechtzlnnlg kan Z|_j Er ZU-n We| K'|__]ezers geweestl die Openmk hun twu-fe] lhelbben

en b|'JVen' uitgesproken of alles wat Heleen voorschotelt wel echt en le-
: 1 l

Er vln-dt elk'jaar een verder schrijdende vergrijzing plaats Van vens-echt ls. Welling reageerde toen boos: Heleen vertelt geen

de "eChtz'nn"9‘e mews" ‘ sproolkjes". Wij hebben zelf 13 kinderen en nog e-en 28 klein-

Intussen komen er hoe ‘anger hoe meer leken 9°ds'd“ienSt|era‘ kinderen. En wij hebben de belkoring een heel stel méér levens-
r‘en,‘ doorglaans gevoecl met hetzelfde vrijzinnige en duallstische echte méér 'eeftUd_geb0nden vragenaan of ..HerOom,.

VOedSe]' op te stellen. We weerstaan die lbekoring, omdalt iedereen die kan

'
opstellen en men dan ongetwijfeld tot vragen komt, die de ult-

>l< <K> >l< drukking “enfant terrible" hebben doen olntstaan.
’ J. A.

HELEEN EN an cmsnnr < 
ln de ”Katholielke lllustratie" van 17 juni j.l. vertelt Heleen van
Nulandt hoe haar kinderen reageerden, toen zij van hun oulders
moesten vernemen, dat "Heero0m” een van cle oudste vrienden
van de familie: "priester, raadgever, bieclhtvader en hu'isvrlen»d”, l

was "getrouwd".

Marlies reageerde: »Och, ih hi]-k er niet vreemd mm Op_ Je De Bazuin van 1.7.67 levert ons de volgende ingredlénten voor

merkte tech altij-d’ hoe gmag hij by ans was en hoe hij ge_ een hapje. Of iedereen het lust betwijfelen we. Maar over smaak

noot van het gezinsleven. Wat hon hij niet ravotten met \/alt met te redetwisterh

Pluis en Huubje! Hij zal vast een leuke vader zrjn. Voor mij
maaht het geen enhel verschil dat hij getrouwd is. Ik zou OVQI‘ de hafdheid Val‘! R0me-

. . .. .. . . . I ..d b I

net als vroeger met hem praten, als zk moezlykheden had. Men krugt de mdruk. dat het mstltuut dear n09 atu eang-
h d l d bl ” rijker is dan de mensen waarom het eigenlijk gaat."Het is toc eze f e man ge even.

Tom wist het al. ”Dit gebeurt zo dihwijls,” zei ”]ullie (Beseft men wel welh een minderwaardige insuniatie men zo

F.

I

ll

weten hoe ilc over het celibaat denk. Het is toch volmaakt ‘ lanceert-9) l

uit de td! Ik vind het moedig van hem om deze stap te
zetten. Tenslotte was hij niet cle eerste de beste en had hij Qver de Canonteksten van Huub Qosterhuis (P,-_)

naam als geestelke. Nu mvei hij Zonder dat bewijzen will "De Canonteksten van Huub Oosterhuis zoals die te vinden is in

hj waard is. Ik vind het prettig dat jullie hem blijven ont- Qebed om \/rede en die onlder het 009 Van de biS.sclholp van

vangem En ik begrijp eigenlijk niel, waar jullie je zorgen Haarlem in druk ter besohlikking werd g-esteld voor de priesters

A-Over mah¢@n- H1-It is uiiinddijk helmaal Zijn milk-” van de Amsterdamse binnenstad werd - na door een aantal theo-
Daar gingen we. Petra an Paul vatten het ongeveer op de- logen te zijn goedge-keurd - 0o'k in Home bestudeerd en door

zelfde manier °P- Plui-9 18* Hammer’ ik vond het net Z0 een overigens anonieme instantie geprezlen vanwege de taal, de

leuk 0'" ”°°'"” te z@85"" ‘"80" Be" P'1teT”- stijl en de struktuur, maar gehekeld vanwege zijn z.g. humanis-



t~ische en horizontale strekking en met name werd Oosterhuis S¢hi"°bee¢kX en de Mini-KBFK
verweten dat er geen duidelijke belijdenis in voor kwam van de
godheid van Christus, dat het idee van het "kruisoffer ontbrak en "3Ch'i‘"eb\ee0kX is 'EeFeCht Va" '0‘/eFtUi‘9i"91 dat 1'" deze C0l'1f|‘iCf-
dat de vrede de vrucht is van Ihet Eucharistische offer te aards Situae 99" °P]°$$in9 SleCh‘t$ mogelijk is Wanneer de kah0|i€—
We,-d opgevat_ ke kerk enerzijds een grote openheid wee’: op te brengen voor
(Een lmappe analyse van die Romeinse instantie en een ver- the0I°9i$C‘h P|‘U|’al‘i$m9 anderzijds een band Weet te Scheppen»
nietigende analyse tevens) die allen bijeenhoudt in de vorm van een soort bas-isformule of
"Oosterhuis heeft getraoht zelf deze verbeteringen aan te bren- 9e|°°fS"°"m1 Wa@l"in het fundamenteie en °nV°0"\/Va‘aFde“J7ke 99"
gen, waama de kardinaal zelf naar Rome reisde om te proberen I001: "'1 JQZUS, de ChY‘i$tU$ opnieuw Word’! Ui't99$PF°’ke"-H
deze ver-beterde tekst goedgekeurd te krijgen. Zijn missie sohijnt (Hat is maar de W339 Wat "dat P|Ul’a|‘i$me inhoudt D6 \/00I‘fdu—
in dat opz~icht althans niet erg succesvol geweest te zijn." rende uitspraken tegen vrijzinnigheid en dualisme, die de Paus
(De Bazuin is wél goed ingelicht, lijkt ons. Wat jammer, dat n Ianceert Hike" heel sterk Qericht te ZUT1 OP een 9|'°°t dee] Van
de venwerking van de informatie in de zin van juist c0nclu,de_ dat wat prof. Schillebeeokx pluralisme wenst Te noemen. We pas-

sen voor een Holland op zijn smalst, bijzonder voor een dogma-ren nogal hapert.)
tisch op zijn smalst.)

Haadselachtig.
Die Canon is nog niet klaar, want: “
" ...in Rome. Daar wordt de vertaling opnieuw in studie geno-
men. Er wordt dus een Canontekst aangekondigd, die door Rome

d k d ”nog moet worden goe ge eur .

(Dus met het risico, dat Rome alsnog weigert te fiatteren.
Waarom dan niet gewacht met de aankondiging?) D
Bevoegde liturgisten en hun waarde.
"Verder worden er drie andere Canonteksvten in het vooruitzlicht In een voetnoot bij een artikel van dr. J. v. d. Bosch in het Tijd-
gesteld, waaronder even van Basillius en twee andere wel*ke even- schrift voor Lviturgie, juni 1967, pag. 209 kon ‘men Iezen over een
wel door bevoegde liturg-isten onaanvaardbaar worden geacht." merkwaardige gebeurtenis, welke zich in het najaar van 1966 af-
(Stelt U zich voor: de "bevoegde" Nederlandse liturglisten spre- speeldez
ken hun veto uint.) '

De vensters of het dak. ,,
,. .. .. . . . D h 1: P 1: I ft ' 'Het verschgnen ..van een pauselgke encyohek IS frontpag.ma- Oar e ‘”,°’““l '_”_‘””t der Nederlandse ,KerkPr°”mC‘ewerd een studzecommzssze evormd om te advlseren over de'e s eworden, oovk in de neutrale ers. Het zie-t er zelvfs naar . .. g . .m uw 9 d Pp b. d kerk erela_ = meest geschzkte leeftyd voor vormseltoedzenmg, (samenstel-uit, dat naarmate he»t gezag van e aus ' mnen e g . . . .

tiveerd wordt het daarbuiten aan gewioht heeft gewonnen." lmg: een dogmatwus’ een Canomst’ een aalmoezemer mm
’ h d h I d l..k d te jeugclwerk, drie liturgisten). Reeds in het allereerste overleg

£’,f;{;_i;zi"z;"Baiz£; c(.l:1f;;lenwl:et 5ie1;’m2::";ui;3.g men er w anzou moeten worden: vormsel toedzenen m onmzddellyk ver-
Geheime bases. band met de doop. Toen de voorzitter der studie-commissie
"Wei zijn we er over verheugd, dat de z.g. experimenteercentra aan het P.I.N.K. meedeelde, dat dit advies zou gaan gegeven
ofcieel worden erken-d. AI wordt er niet bij gezegd welke dit worden, kreeg hij als antwoord dat de commissie niet verder
Zén_" behoefde te werken, want dat als advies verwacht werd ver-( zouden ook wel eens willen weten waar zijn.) lating i.p.v. vervroeging van de leeftijd. Z0 gaat dat.”
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Het moet ooh Heggen bekend zzjn, dat de ]Vazi’s onder duide-ke lijk onmaatschappelijke personen de zigeuners rekenden en dat
die als slachtoffers van de concentratiekampen vandaag nog
niet kunnen rekenen op een uitkering als oorlogsslachtoffer. En
dat is maar één voorbeeld van het Gesundes Volksempfinden,
van het beroep op de normen van een gemeenschap boven de

In vrij Nedeand Van 10 jum bekrmseert Jan Rogier scherp "de rechten van het individu. Als dat de nieuwe katholieke ethielc
macht over leven en dood", welke de “gemeenschap” zic‘h zou Z0” zij”> Zij" we wel een heel eind gevorderd-”
gaan toe-eigenen, indien theorieén, ook door *katho‘Iie‘ke moralis-
ten vgepropageerd, in de pravktijk zouden worden omgezet. Jan Ro-
gier signaleert, behalve de oplinie van dr. W. -v. d. Marck O.P., die
van dr. F. J. Heggen, moraal-theoloog van *het Roermondse groot- s

seminaria-
”S0mmi e ersonen zi'n niet in staat op reéle wljze zelf  g P J
verantwoordelzjkheid te dragen. Wij denken hier aan psy-
chiatrische patiénten, debielen, duidelk 0nmaatschappe- ,,

lijlce personen. Degenen die met hun verzorging belast z1§jn,
zullen oak zorg dragen dat geen onverantwoorde procreatie
l t v' dt”p aa s m .

”De hedendaagse ontwikkeling maakt het dringend n00d- /x E
zakelijk dat een open gesprelc tot stand komt over 0nder- W@
werpen als sterilisatie, abortus, euthanasie, eugenese, d0n0r- ‘ ” ' '

inseminatie, alsmede over nieuwe en nog te verwachten me-
thoden ter regulering en ter beinvloeding van het mense-
lijke erfgoed.” Y

Waar deze ”ethiek” toe leidt? Jan Rogier zet er de konsekwen- (;e|ibaatskater
ties van uiteen:
Hier ziet men op een rijtje staan de opvattingen die zo in het . Na jarenlang zichzelf en anderen te hebben opgedraaid tegen de
Duits van dertig jaw‘ geleden verilwld kunnen wvrrlen, een celi'baatsverp|~icht'ing van de Kerk, en deze praktijk na het Con-Duits dat nag gangbaarv, is, blijkbaar ook onder katholieken. cil'ie te hebben voortgezet, hoewel tijdens dat Concilie dezeMen vraagt zich zelfs af waarom katholieke bisschoppen als verplichting gecontinueerd werd, na denhalve voortdurend valse
Clemens Gmf 110" Galen met <16 lwnvllllrding van de N¢lZi—diC- ven/vachtingen aangekweekt te hebben komt nu de kater. En . . .tatuur gestopt zijn bij de euthanasie. Had hij geweten, wilt PTO- p de sc'he|‘dtirade tegen Christus’ PIaats'be-kleder.
gressieve katholieke moralisten vandaag baweren dan had hzj
rustig tot 1945 loyaal kunnen blijven. Ik zeg dat hier met op- loos Arts en de hagepredikers
zet in zo scherpe woorden, omdat de ontsporing van denken I

niet schuilt in de directe doeleinden van Heggen ' mu” me" loos Arts sohfijft ‘in de Nieuwe Linie van 246 erg pessimvistisdh
"05 mag “anneme” ' "war in het uitgan5spunt' Dat uitg‘m5s' over de Paus en het E isco aat. ”De zwakt-e der bissc'ho en". . . p P ppPunt ‘S hlerboven door Va” der March getekend “ls meuwe staat er boven Niet- de zwakte van Joos Arts Maar zegt hij 0 a-
ethische pmblemen Oplossen uit oude beginselem Het is glo” "Wie de werke-rs in net veld polst en om z~ich neen kijkt merktbaal Sezegd het Oude begmsel ‘van de he?"-9ch'1PPlJ 0"" de rustig de lijnen doorgetrokken vvorden, die sinds enkele jarenautorztelt. begonnen zUn_.. t
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U weet weI weI~ke Iijnen! En wat dat soort werkers In het veld D9 Heine t9"'9“"-
betreft ZU Zun In het Veld verdwaaki De ervaring Ieert ons, dat nog aI wat priesters en Ieken het glo-
KR0_tje half baal met ons eens zijn, maar geen abonnement DURVEN te ne-

' men. Uit vrees voor repressailes. Waarom anders die kIopjachten
. .. . . ,. . ., bi] vriwenden en kenndssen om "C0nfr0ntatIe" in handen te ‘krIj-

5;‘E23;d:;r‘::Tg:‘.§eV$agidJ§letI::;q: 3:: §;ntV:er:Ca,t51|n;§akf gen? Waarom anders die aandrang geen adres te noteren, als

eters. Nauwelijks wasJ de eneycliek over het ceIi-baat er of dfje men eens een proefnummer Waagt?omme net de be efd t D, k d V ’ |_ Weest gerust kleinmoedigen, verklaarde tegenstanders van "Con-
, . p p O e repor er “'0 e ree’ Speciamt m frontatie” staan zeIfs op de abonneelijstlaktlesftegen Rome, opdraven. En h|_| werd gesecondeerd door

twee iguren, die er niet om Io en. Tevens werd te ken-nen e-
geven, dat er wel spe-ktakel 203 komen. De KFIO begon alvzgst. I ops-I-AND DER FUNK-HONARISSEN
BU 99" V°|99'“d9 99|999"h9Id 29' d9Z9 °m|”°9P W9] W99F eens Na een jarenlange obstructie tegen kerkelijke Ieerstukken en/of
'39" Pntroerend 99|°°f9' 9" k9rkt"°uW'PI’°9Fam‘m9 Ui‘tZ9"d9n- pauselijke richtlijnen is nu een aantal functionarissen openlijk in
Kr°'tJe half Om! ' opstand gekomen en heeft aangezegd niet te zuIIen berusten In

. de besI'issing over het celibaat.
slmpschutters! Men moest deze functionanissen toch de kans geven hun functie

voor een andere te verwisselen.
Dle k~Iac‘hten van de bi]-na wanhopige ouders over de indoctrinatie De Kerk is geen prO.vO_COng|-es_
van vele moderatoren en kapelaans, die hun toevertrouwde jon-
geren en kinderen bederven ‘houdt aan. Wat zijn die priesters? Wegwijzef voor abortusmeo,-¢|_
SI.-UIPSOHUTTERIS!

~

In De Nieuwe Linwie van 1.7.67 geeft dit zogeheten ROOMS KA-
De vrijzinnigheid en het Protestami$me_ TIHOLIEKE weekblad een zich FIK Ieraar VHMO noemende Iheer

I. Jansen uit Amsterdam de kans om in aanmerking komende da-
Het orthodoxe Protestantisme beleeft ook zware dagen. Rond de "I99 “P9 '59 99‘/9" Waal’ Z9 t9F99ht kunnen VOOF 9b°"tU9- In POI9"
Duitse Kircwhentag is dat weer eens aan het Iicht getreden. The- 9" T9I9°h°-SI°Wa‘kU9- En hebben d9 dames b9ZW99I' T999“ a||99
ma's aIs voor of tegen ‘het geloof in Christus' Godheid, voor of “ Wat 99ht9" het UZ9T‘9" 9°IdUn $°‘hU‘i| 999", da" ‘kU""9" Z9 In
tegen het authentieke geloof in de veffijzenjs, werden heftig be_ Geneve terecht. Kosten Zw.frs 625. In het stukje word-t ook voor
d-iscussieerd. De echte Oecumene kan aIIeen bereikt worden TIPS \/9"V\/929“ "ear de "D00" een Praktiserend "-'k- d‘"'9¢T9UT 99'
vanuit de Kathoheke en Protestantse orthodoxvie. Niet via de vrij- I9I°|9 N9d- V917 \/00*" S9XU9I9 H9I'V°"m“I"9"-
zinnigheid. Hwet is cIe allerhoogste tijd, dat de scheiding van de geesten ook

“ officieel voltrokken wordt. Terwille van de duidelijkheid, de eer-
Holland op zijn vuiist_ Iijkheid, de naastenliefde en de WAAFIIHIEID.

Volgens de Tijd van 17.6.67 is Nederland wereldcentrum voor Pl'i95t9YVl'°UW Contra Paus-
pomografie. Z0 ‘h I e I " Ih I " I ' 1°" I'd -

ep n WU ee progressle een gezon ge I d Nie we L'in\ie van 1.7.67 schrijft mevrouw C. F. Anderson-zinsleven bij voorbaat in de kern verzieken. B-ehalve "Holland op n e U
Zi-n Smalst--I hebben Wi- nu Ook nog --Holland Op Zijn vunst--_ Koluvmlbas, eohtgenote van een ex—pnester, een buutengewoon on-J J
Overigens: parlement en kabinet hebben een CHRISTELIIIIKE Waa"d'9e ‘bnef aa“ de "pews" '21s WU es" bnff aan mewouw An"

3 G Iétmeerderheid. En aan dew vruohten kent men de boom. derson Zoude“ Schruven 2°“ en WU e V0 96“ e pass 9 n
overslaan:
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”En wilt U ons eens vertellen, wat U en vrouwen in soortgelijl Wij zouden er direct voor zijn, maar hebben zo ole indruk, dat
he omstandigheden gedaan en nagelaten hebt, toen U nog on- Provinciaal van Waesbergihe zijn bijzuinende pioniers niet graag
gehuwd en U,w man nog priester was, op het ogenblik, dat U zou missen? Wij kunnen de grap van Gerard v. d. Boomen ove-
merlcte, dat die een bepaald soort onaanvaardbare belang- l‘ig‘el'1S Wel apprecieren.
stelling voor U aan de dag legde.” i Albert Welling, de HOOFDREDACTEUR van de Katholieke Illu-
Het celibaat wordt niet alleen in gevaar gebracht door priesters, stratie is, zoals gewoonlijk ernstiger. Onder een vette ikop.
die het op willen geven, maar ook door vrouwen acihter die
priesters. GEVAHEN VAN BUITEN .

publiceert en vraagt hij het volgende:
*_ Het rumoer dat in Nederland ontstond toen een groep katho-

lieken zich met een smeekschrift tot de Paus wendde in ver-l band met de verschijning van de "Nieuwe Katechismus" is
inmiddels goeddeels weggeebd. Het lawaai heeft zich nu naar
het buitenland verplaatst. Voor mij ligt het mei-iuni-nummerDE van het ”OfFiciéle lnterdiocesane Orgaan": "The Philippine

1 Ecclesiastical Review", dat maandelijks door de Thomasuni-
versiteit van l\/lanilla gepubliceerd wordt. Daarin staat (ik ver-

WU lazen in De Nqeuwe Lime van 1 juli; taal letterlijk): "Toc‘h schijnt niets het gevaar te kunnen eve- i

naren, dat de nieuwe Nederlandse Katechismus betekent." Ver-
”Een vriendelijke lezer uit de Philippijnen stuurt het volgens wordt het bekende smeekschrift geheel in het En-
hoofdartikel toe waarmee de mei-juni-uitgave van het offi- gels weergegeven en het redactionele artikel besluiit met de
ciéle inter-diocesane orgaan ”Het lserkelijlt bulletin van de woorden: "Als men het falen van hun (de Nederlandse) theo-
Philippijnen” Opent. Het hoofdartikel past het woorol van logen en hun (de Nederlandse) bisschoppen beschouwt, ko-
paus Paulus over de gevaarlijke ”gedachtengangen die nog men spontaan (onder andere) de nog onheilspellender woor-
katholielc worden genoemd” toe op ”0n1Jerantwoordelljlce den van de Heer tot de apostelen in onze gedachten. “Gij zijt
auteurs” in Nederland. Het grootste gevaar wordt gevormd het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, i

door de nieuwe Nederlandse lcatechismus. Volgens het blad waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor ‘"

hon nauwelzjks een beter middel zijn uitgevonden om de ‘i dan om wegigeworpen en door de mensen vertrapt te wor- i

basis van fundament van het katholieke geloof te vernieti- den." (l\/latteills 5-l3)-
Qj

gem-.~ V\/ie dit bijna onvoorstelbare comimentaar gelezen heeft, kan ‘

”Met lof wordt het smeekschrift van de confrontatie-groep a enige vragen niet 0d9l'dFUl<-l<en-
aan de paus aangehaald waarin de nieuwe katechismus 1) Welke theologen in Manilla kunnen een Nederlandstalige
wordt bekritiseerd. ”Zulk een nederig beroep op de Rots katechismus lezen en beoordelen? De dominicaner re-dactie
der Waarheid om zekerheid te verlcrijgen strekt deze verlich- telt geen Nederlande-rs.
te Zeke” die zulk ,n besef hebben van hun godsdienst en zulk 2) l\/loet men vrezen dat iemand uit de kring der Nederlandsle

i

een zintuig voor he; geloof en de verlmochtheid aan Chris- opstellers van het smeekschrift direct of indirect deze publi-
tus in de persoon van Zijn Plaatsbeltleder tot eer.” Aldus katie heeft bevonderd?
het bulletin dat wordt uitgegeven door de universiteit van Antwoord op deze vragen is dringend gewenst. Dlat. gebiedt

l

Sint Thomas in Manilla. De redactie van ’t bulletin bestaat de eerli_jkhe'id. En dat gebiedt de grievende felheid, die dit of- *-

uitsluitend uit dominikanen. Is er geen tijdeltjlce uitwisse- ficiele kerkelijke blad ziiclh meent te mogen veroorloven. Het
ling mogelijk van Bazuin- en Bulletin-paters? kan, dacht ik, niet de bedoeling van alle smeikelingen zijn dat i
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. . ' ‘t d d Nd l d k t h‘-ln het ene diocesane orgaan over andere bisschoppen zou mm“ de dew’ m Dul slan ’ mag e 8 er an Se a ea lsWorden geoordeeld als Over Hzoutn dat door de kan mus oolc (nog) niet vertaald warden. Dit heeft de Heilige
Worden Vertra t,, ’ Congregatie voor de Geloofsleer in Rome in een brief van

p 5 juni 1967 aan de hiérarchie meegedeelcl. Dit blijkt uit
‘ een schrijven dat de aartsbisschop van Freiburg heeft ge-

Waarom citeert Albert Welling ook niet, wat D.N.L. oiteert: zondenzém dz uitgever]? fferdgrddiiiilzztagnfvgiflgituge" . . . nauwelijks kan een ibeter middel (idan de NK) zijn uitgevon- gevem S re en mm e ver O pg g" ,, ' "-kd'lhtblttden om het fundament van het katholieke eloof te vernieti en. Imus een specwle commlssle Mm ar ma en eef 8 as me. . 9 . g . de taak ”de katechismus van de Nederlanclse katholiekeZonder dat IS de passus over het weggeworpen zout immers zin-
leidig? En de lezers van de K.l. zouden wat voorzicihtiger wcr- blsschoppen Op NJ” leerstelhge mhoud te Onderzoekenj Aden met de N.K.

' 'De -heer Welling onderscihat de talenkennis van de Philippijners.
Enkele weken geleden ontmoette ik in Andalusia nog een ibewoner
van een der 9000 eilandjes, die behalve het Tagoiof met zijn 126 ,

diialecten ook nog vloeiend Spaans, Frans, Duits en Engels sprak l

en . .. Nederlands.

l

We adiviseren de heer Welling te informeren bi] zijn collega ”HOOFDREDACTEUR van "The Philippine Eccilesiastical Review" i

- of, als deze het redactie-geheim niet wenst te openbaren, schrij~
ve hij aan Labrador Froile Juan O.P., rector van de Pontifical Uni- 4 WU hopen, dat de gebeurtentissen rand de Z_g_ ihuweliijlkssluilting
Varsity of Santo T°m@$i Espaa St‘? ’Ma"il|a- tussen twee homofieien tijdens een H. Mis in Rotterdam op 26Misschien W“ Welling Ons ‘VQOT deze tip 99" tegendienst beWU- junii grondig Worden nagegaan. Want het uitvoerige verslag daar-Zen 9" Ons (‘\/eFtl’0UWe|Uk) mededeleni Wie TOCI" die WUZG moederi omtrent in De Tijd van 5 juli en een nog veel uitvoeriger in Hetvrouw en dia-me Heleen is, die elke weeik zuike aardige vormen- Haariems Dagbiad Van 8 jun, |aten nog V916 Wager, Open
de en 0‘l0\/Oedende Stllkles Schrtift in de K-L " Waiai“/an WU er één Enige tijd geleden publiceerde De Tijd een communique van een
in dit nummei’ $‘l9"a|eFe"- groep priesters, die zich met de begeleiding van homofieien be-

zig houden en daarin werd gesproken over "Kerkeiijke plechtig-
heden ter bevestiging van ‘homoiiele vriendschappen”. Was de

e;;; 4;; gebeurtenis in Rotterdam er e-en uitvloeisel van?
gg Het kan waar zijn, dat ”de verwarring weikkende ringen-cere-

monie” buiten de voorkennis en zon-der instemmin-g van de cele-
brerende priester en de pastoor is gesohied (ondanks de tegen-Voelt U heer Wemn‘ ‘Mk |_ h_ i overgestelde pertinente bewering van de twee homofielen). Maar

_ , 9 ’ ' gpun, V?“ eeru e V00“? _ een kerkelijke bevestiging van een homo-sexueie “vriendscihap"
_t"i"9' mets VOW Om °Ok,_ onderstaand étukje wt de N'L' Van 8 Juh zonder ringen, is precies ihetzelfde. Die ringen zijn maar bijkom-in ide K.l. te citeren? Wi vrezen n n t! . . .

_ _ J Va 'e stigheden, die niets ter zake doen.Het blyft m t bmtenland maar wbbe” met de Nederlandse Het feit dat door de eestelikheid eerst aiies ontkend werd,Nieuwe Katechismus. Vorige week Icon ik melden dat een -' -- 9 Jffici el k k Ink bl d d FT __ , d k h, heeft met bugedragen tot een zonder meer aanvaarden van een0 "3 er '3 U ll °P _9_ l lPPU"e"_ m eze _”teC ls“ mededeling, dat men echt van niets wist.mus een groot gevaar zag. Dzt zs geen exotzsche menmg. Vlak
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Het geval heeft Rotterdam toch wel geschorkt. Zieken weigerden
de H. Communie uit handen van de betreffende celebrant te ont- OeCu,nene_ bedefvefs
vangen. Overilgens rheeft men de publlieke opinie wel enigzins
op dergelijke "pIechtigheden" voorbereid. Een bled, dat in hon-

A

derdduizenden katholieke gezinnen vanouds de huis- en gez‘ins- £3»
vriend is, Iiohtte zijn lezers b.v. als volgt "e"igentijds” voor:

vEvena|s voor h°m°seXue|e manna", wordt deze vriendschaps_ In E.D.C. kerrespondenz des Bun-des fur evangelisoh-katlnolische
verhouding van vmuwen door de Kerken en zeker door de Wiederveremlgung .1II‘0ff6‘WiJ onderstaa~nde waarschuwmg aan
katholieke Kerk teg-enwoordig als normaal geaccepteerd. Sa- die ‘ Vooral daar ZU Van "let-kath°|1ek9 Zude k0mt — vele goed-
menwonende homosexuele vriendinnen kunnen dan ook nor- §\ Wmende’ u|tra"pr°9"eS$ieVen tot nadenken kan stemme“
maal als ieder ander getrouwd stei de sacramenten ontvangen.
Het lijkt al haast discriminatie dat wij dit er uitdrukkelijk bij

4

moeten zetten, terwijl het in verantwoordelijke kerkelijke krin- ”De katholieke Kerk maakt tegenwoorclig een ervaring mee,
gen al volkomen geaccepteerd is, maar wij doen dit uits|ui-

\ die .wij, Evangelischen reeds in de Reformatie meegemaakt
tend voor de duide|ijkheid.” hebben en tot heden steeds weer meemaken: steeds als zich

echter een gerechtvaardigde heruormingsstrevingen in de Kerk
aanmeldden, mengt zich op enkele plaatsen 00k de duivel er

Dat sohreef ”De Katholieke Illustratie" onder hoofdredactie van met eenioort i“d°"me‘hl'Z§§ inidhij tmcht de faartivertireqezAlbert Welling. (Zie Confr‘ 1344). op te sc roeven en.tege.1,] ertr] zo te verva sen, at zl] zzc
Misschien zijn én de betrokken homofielen én enkele geeste-Iijken Zenslofte tegen de elgen mtentle keert en de Kerk schade me‘veel onder de. indruk geweest van K.l.’s stellige verkrlaring, dat Dreng' b d. h.. . h d .. d. l..k
zeker de kathoheke Kerk homo-sexuele vnendschappen als nor. “Mme e lent U zw gmag.van e Uver van Le eer P] e’maal beS_C[hOuWt,,? maar kortzichtige 150 %-ers, dze het steeds nog beter wzllen

J A doen dan de Kerk zelf.
' ' Op deze wijze gerechtvaardigde kritische verzoeken en

vernieuwingsstrevingen van de Reformatie eens door dweperij
waartegen Luther verbitterd gestreden heeft, dol gedaaid, tot
karikatuur gemaakt en tot schade van de evangelische zaak ge-
radicaliseerd.
De zware gevolgen dragen onze evangelische kerken heden

‘ nog. Iets geheel soortgelijks vindt nu in de katholieke sfeer
plaats. Er zijn b.v. Hollandse studenten, voor wie de door het
Concilie begonnen liturgische hervormingen veel te zwalc zijn.t Q jh Ze willen het b het avondmaal ”precies zo doen ,als Christus
zelf”, hetgeen sinds oudsher een typisch devies van alle dweep-
zieke geesten geweest is. Dat leidt er nu toe, dat bij hen de
geconsacreerde wn in glazen tussen de reeds opgediende soep-
kopjes staat en dat zich het geconsacreerde brood vooral niet

stemd, reeds op tafel staat.
2

8
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Bovendien z.. dz. h d Ch i link h .d I I/eranderingen zijn zonder enige twijfel nodig. Men moge er
aan dit ”eucharistisch” maal iedereen, zonder relcening te hou-

ee e e rsei eeenei as’ Z0 n U’ n e J ’ intussen voor zorg dragen, met van het ene uiterste in het an-
.. .. . . d t ll l ll is d d dat h t des-den met zi n eloofsbeli denis lean deelnemen. Het is oed dat ere e vewauen’ zou S oor a es O? am. Oar’ e orJ g J g ’ kleed door zyn eenvoud en beschezdenheid verdenvolgens dedezeibonte story tegelijlc met shoclcerende afbeeldmgen via lan traditie d Kerk het witze voorschn. t het”Paris Match” haar weg naar de openbaarheid heeft gevonden,, g . . e . n Jconozlzedecreet steeds een signum consecrationis: het teken vanomdat men, nu. voor deze dwaalweg lean waarschuwen. Evan- ..

- ,9de door de gewyde maagd gekozen levensstaat ZS.gelische Christenen, die voor de eenheid werken, moeten hun
katholielce broeders er bij vertellen: een gebrand kind sohuwt
het vuur! Door spektalcel en shock-therapie wordt de Chris- - - I Itelijlce eenheid niet gediend, W111’ hebben uit lange bittere er- Dlt zel Paus Pau Us op 7 maart 19$ to? de genera e Oversten engedegegeerden van 2200 vrouweluke orden en congregaties)iiarmg een horror "°‘f’ de reformlmzemil-’ die in onhellige , De zusters Franciscanessen te Hengelo denvken er heel andersyver de vredesband, die de Kerk byeenhoudt, verscheurt. Wi. la in d Twentsche Courant 20 .uni 1967:Het lcerkelflc leerambt mo e waalczaam bli'ven! Echte en lcoene ., ' J Ze . e i JJ 5 J De zusters Francllscanetss-en te Hentgelo hebben hun habijt aFge-hervormirigswil is uiteraard nodig, evenzeer echter ooh het niet Iegd ZU dragen ‘nu gewone ,burge|,k|ed‘i_ng en zijn qua uiterlijk invatbaar zyn voor dwalmg en zelfs hardhezd tegenover dat ra~ . - -mets meer te ondersohelden van hun medeburgers I de maat-dicalisme, dat steeds, altijd en overgl de doodsvijand van iedere Schapvpus Hzuster Miriam zegt: “En die medemens kunnen WU metechte en duurzame hervormzng is. , . ..

”Geliefde dochters, tot zelfs de uiterlijke verschijning van het eis Zun V°]‘daan'
<ordekleed toe, is er niets, dat niet terzelfdertzjd zi]'n invloed op

de bescherming en de veiligheidt van een waar en echt orde-
leven invloed heeft. Sinds het pontificaat van onze voor-
ganger Paus Pius XII reeds werd er aan de vrouwelijke insti- '

tuten geappelleerd met het verzoek een gewaad, een lcleding te
gebruiken, die gelzjktijdig waardig en met de eisen van de hy-
giéne overeenkomt en met de situatie van het moderne leven.
Deze oproepen ,werden door Uw ordesfamilies geheel verschil-
lend opgenomen: vanaf degenen, die een zeker wantrouwen
tegen dit ”aggiornamento” hadden (de met de ti]'dsomstandig-
heden overeenstemmende hervorming van de lcleding) tot de-

. voIIed|g ten dlenste staan, als W|_j zelf een afstand scheppen door
de kleditng. Dagelijlks heb ik gemerkt, dat d-it de mensen afsohrikt* g} * om bi] ons aan te kloppen. Ook met gemoderniseerde ‘kledting met
kortere rokken en een klein sluiertje zou dit probleem blijven
bestaan. Dan ‘blijf je een gemeenschapje, dat zich van de rest on-
derscheidt.“ (Twentsche Courant).

Cl 6 De zusters blijven e‘o‘hter de naam "Zusters Franciscanessen"
dragen? Eerst als die tnaam oék verdwenen is en de zusters zich
volkomen saeculier gaan gedragen zal aan de saecularisatie-mode-

genen, die zich door een overspannen ”verwereldli]kmg” lzeten % *
bekoren.
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Van lachen Blik naar binnen
tot huilen en naar bu1ten

Voor vele godsdienstleraren geldt, aldus Rector J. Offermans ln zijn ”B]ik naar buiten" poogt de hoofdredacteur van le Kathe-
(l:’°mF>el<l'lnlel<1 NlJ'me9e")1 “eel ZU ln meer of mlnelere mete (ell lieke lllustrabie, Albert Welling, - die zijn Hoofd - en - Primaat - der
Veek met PU") Zllll We99e9l’0el0l \/en het Veete en °liVe‘l'eYTdeFllJll<e redaotie - zijn, week in week uit extra acc-entueert, weinig collegi-
Qeleeli elel ZU Vl“°e9el’ ibeleden ‘lleb'beFl- Het ZOU Wel eene kunnen aal, door zijn altijd ik kerige stukjes op een prominente plaats, in
ZUTL eel heel ele meeleme Qeleelepieblemellek eek bl] een lulm groot lettercorps en met interlinie te plaatsen (deze passage is
eeelel ‘/en hell een exlelellllele l'°l ePeell- De Qeeleelllen en llel Q bedoeld om te traohten de neer Welling ook eens een Bli-k naar
le‘/ellegeveeli dle lll eleze Qeleelepleblemallek d°°l'Wel'l‘en1 Wljken Binnen te doen slaan) de kritiek in one mei-juni uitgeoefend op de
vaak ver van de officiele kerkleer af. Dat is allemaal niet zo tra- ' |.<]euren_fQtQ_rep\0rtage over de z.g. huismissen é la Sjaloom. le
Qleell ell men meel dell lllel lel”el°lld Qeein l'°ePe": det lel'el'ell neutraliseren. Door er naief op te wijzen "dat tooh ook een kleu-
met dergelijke ideeen hun (leraars) ambt terstond dienen op te I renfoto Van een |-1_ M13 met de rug naar de geiovigen is Opge_
9eVel'lH- nomen". Maar ihij vergeet in te gaan op onze aanmerking dat lhij,
Ale een 0Pl°eel"9 Vein Ole °l'le‘le el-l99eFeeFl de e°‘lll'lJ'\/el' 'l’lel Velk Welling, de vraag of na de consecratie de H. Hostie nog brood is,godsdienstleer uit het lesrooster van de middelbare school te een "déta;1,v,~aag" noemt Een “tijdgebonden vraag" die het gehelmschrappen. "Men zou zich kunnen voorstellen, dat de informatieve der H_ Euoharistie Zens niet in scihij-n benadert".
taaik, clie den godsdienstles vervult, in andere vakken is in te bou- Ook hadden WU graag gezien, dat de heer Welling het citaat uitwen. Ook lijkt een situatie niet ondenkbaar, waarin de vormende Confrontatie met afgebmken had na onze Waag, Waa,-toe euCha_
leek Vell het 9°de°l‘le"el°l'ldel'VVlJe deer de kerk Werdl Ver‘/uld ln ristie-vieringen -met priesters in colibert, krentenbollen, vlees, fruit
lllden en op plaalsenl dle p'“l"°lpleel los Slaan Van de $Cll°°llll- en koffie kan leiden - en ook de door C-onfrontatie gesignaleerde
Handlhaaft men het godsdienstonderwijs wel, dan zou men, wan- e,~ger|Uke profonatie in het blad der Kauholieke Unlvefsitellt aan
neer men een eichte les aanhoudt, "een niet strikt kerkgeibonden Zijn lezers had \/0Qf'ge|egd_
informatie moeten geven over de chris-telijke cultuur en het cih»ris- l.A.telijke leven in brede z-in. Maar het kan ook zijn, dat men de gods-
di-enstige vorming wil halen uit het les-systeem en deze wi-l onder-
brengen in een vormingscentrum of een volkshogeschool. Aldus
Dux (april- en mei). _

 Kontactgroepen ‘

Och, dat les geven over christelijke cultuur en christelijk leven I
zouden huimanistisohe scholen ook best kunnen overnemen.

Y J U traatHet is, dat een katholiek ex-moderator zo schrijft. En dat de funk- I Nllmegen llel_lelel°<_>_"llUm_meF \/en lVleJ- lVl- enema’ ranuss
tionlariss-en het maar allemaal slikken. Destijds schreef rector Of- j 25- Nllmegen le 9e‘WUZl9el in O880O‘7O223-
fermans ons, dat hi] "Confrontatie" als lachertje gebruikte om Belell9ele‘lle"de" V°°r een e‘/ellluele Cl'ed°9l'°ele l"_NUme9el'l
zijn (saaie?) godsdienstlessen aan H-BS en gymnasium in Roe;-_ | e.o. Worden uitgenodigd voor een eerste olontact ten huize van de
mond wat op te vrolijken. Het blijkt dat hij toen al niet meer wist Heer Drs. A. P. Kelder G-itaarstraat 22, Numegen, op zaterdag 22

' i- . . -- _hoe jegodsdiensties mget geven Het is niet [anger een |a¢ihenje, j_ ]Ull a.s. ca. 20.00- 20.30 uur. Belangstellenden zun van harte wel
het is om te huilen. keel-
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Y7 terend staa|t'e van menselijke kleinmoedigheid.“Credo-groep en Haag I J

Donderolag 7 september, 20 uur precies wordt in de kapel van de
‘

Zusters Oude Molstraat 35-37 een ‘latiinse H- Mis Opgedragen I "Wat God geopenbaard heeft, wat Jezus heeft verkondigd en indoor Pater v. Kalkhoven S.J., waarna om 20.30‘ een bijeenkomst zijn Kerk V00,» altijd gedeponeerd heeft, dat zijn zekerheden V001’Wordf Qehouden (<19 Zusiers whenken k0fie)- I alrle tijden. De eeuwenoude geloofsbelijdenis, die wij de beIijde-ledere belangstellende is welkom. In den vervolge zal er elke nis van de apostelen durven noemen, daarvoor gaven Qnze mar-
maand een latijnse H. Mis worden 0 edra en en een bi'eenkomstP9 9 J telaren hun leven en hun sterven."plaats vinden.

'i iiiilii
"A| 1h h Id ' , armee zal men dan nog zouten?”

Paus Paulus VI heeft op 28 juni bi]. de onthulling mm vrozg iitezitztelyezrizfw 2?. Elesn Ylvijfelzaaiende verkondiging is dui-het edenktek n 'ncl 5' tP' t "l P J - -- r v -- "
g e z e m Le er voor wy en aus oan d I k \ ,h ‘|d t_ Dat Ze dus zWUge_nes XXIII hulde gebracht aan voorganger. sprak I e U Versc aa Zou

over de populariteit van een paus, die bemind heeft en
bemind is geworclen. I

Paus Paulus meende, dat de persoon van Joannes vaak op- .
zettelijk op onjuiste wijze is afgeschilderd door hen, die zijn
naam willen gebruiken om de eisen te ontkrachten die het

_dogma en de kerkelijke wetgeving stellen. - ”Ik vraarg H10 af: WO<I"(h ht I111 I1£l!G*l l100g ‘tl_]>d dat
. {'1' 11' Ir} 0?"-Geldeander 29_6_,67 alilen dle er ainrdiews over denkem (en z1]n ne

gentig op die hondlerid), nu eens ellmd*ei1_]»k opera-i lijk ve~rzet komen en het -opnemenl v-our dat
Wat hun hem meest na aran het hart ligt? Waralrom

ilall 0|]!-2|] ? zouidbn we het niet op-enlijk ~e1*ke@11'nen» dat \me1e>r- *

d‘e*r/e van 0-nze \ge1srtwde\er4de melnlsen he(l'a\as d'e k‘a*ntGaan de lrippen nu inderdaad geopend Worden? Mgr. B. Hen- van vrijzihlmjzgrlldiidl W/‘am--Um 1331 dfgning, deken van Rotterdam en Proost van het kapittel, vindt dat _: , h O‘ .| ..‘d dj h thet héég tijd wordt. Hi] sohrijft in het jongste nummer van l1l‘BI"d6l‘l1r6ld V311 OHS Z10’ 1111211111 6111311 001' 6
Beamis °-a-= ’ ‘ d|vei1ge~nid‘ b‘rantd'n1~em'k van ,,\0u'd*erwets” '?

Mrmet het gegiill‘ van ”1n10Id\emm” ons nu ares afne- q

men wat we a‘l‘s ons =d’ilerhaJa»rste bezilt diolor die ee»u-~!3e twi_jf€| uitrorep_en tot de nermale rnenselijke toestand, dat is wenhebhen Ineagerdlragen?
zlekte stellen boven gezon~dhe|d. Het IS |n wezen een gods|as-
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I I I accepteren.

De celibaatsverplichting voor priesters in de Westerse regionen
van de Kerk is een positieve wet, en geen natuurwet, d.w.z. ze

had anders kunnen zijn dan ze is, en ze is voor afschaffing vat-
baar, want ze vloeit niet voor1; uit het wezen van het priester-

Kardinaa1A1fr1nk heeft Op Woensdag 15 September 1955, vlak na schap. Vandaar de enigszins andere praktijk in het oosten, en de

het verschijnen van de eucha1~i5tie_encyc1iek Mysterium dei, te mogelijkheid tot dispensatie overal ter Wereld. In ons land bijv.
Rome de stelling gecomrnentarieerd. dat de Nederlandse katho- is drS- J- Loos tot priester geWijd* enige jaren madat hij als ge'
lieke gemeenschap geinfecteerd is door een anti-Romeinse eest. huwd predikant de Ned HEW" Kerk had verlateng .. . .Hij betuigde wen: ,,A1S men het Woord anti_R0meins interpre_ Het is altigd zo gez1en: de natuur, het wezen van de priester ver-
tee-rt a1S antypauselijk, kan ik deze bewering met een gerust eist niet per se, dat hij ongehuwd is en blijft. Iets anders is het,

hart categorisch ontkennen.” Wil men zijn woorden in overeen- of de Kerk een tegennatuuijke Verplichting Oplegt’ een 0nmen'
stemming brengen met de feitelijke toestand van de Nederlandse Selijke’ immorele eis Stelt’ als Ze Van haar priesters een maagde'
kerkprovincie’ dam Zal men Ze helaas ongeveer aan dezelfde m_ lijke levensstaat vergt. Deze ongehoorde beschuldiging durft men

terpretatiemethode moeten onderwerpen die de vrijzinnige gang- hier in Nederlané mten (en ‘merfland verwacht mfaer’ {ht Zulke
makers en napraters toepassen Op het d0gma_ aanklagers V€I‘W1_‘]d€I‘d. Worden uit de door hen mlsbrulkte ver-
De rellen en schandalen rond de pauselijke encycliek over het ’Ef01lW€I1Sp0sities). Inderdaad, voor deze term hoeven we met
cehbaat Zijn met de enige Symptomen Het Werd Zelfs pater A1_ terug te schnkken: d1e besehuldigmg acht 1k ongehoord. Ze is in

1 f d h d d Kerk. Men hoeft metfred van de Weijer O.Cap. te gortig, en hij herinnerde (in De Strijd met de ge O0 Wat?’ lg el Van e
Stem van dinsdag 2'7 juni j.1.) onze antipapisten eraan, dat hand- Weg te mqffelen, dat prlosters en blsschoppen fouten maken bl]
having van het verplichte priestercelibaat helemaal in de lijn ligt de toepassmg van k?_rkeh3ke norm?“ AIS Ze daarbu te S'“e§‘g of
van Vaticanum H 1 De at 1 1 - t d k d- h-- niet streng genoeg z1;]~n., is dit ernstlg te betreuren, en het felt dat

) p er za we n1e en en, at 1]
daar veel indruk mee maakt. De Nederlandse neomodernisten en dlt gebeurt’ moeten We ten Vone VeI§11:c_O{1t'13'l1ienh1in Oilzfe ke:_kb_e_

" 1 sneo-oudkatholieken schermen graag met meerderheden of be- schouwing’ ande“ Wordt Ze gevaar 13 my 15¢ ’ nale Op ml '
weerde meerderheden, maar alleen dan, als ze die iets kunnen t1Sch'M_aar We Verliezen Ook anderzuds de geloofsvlsle Op de
laten zeggen dat hén in de kfaam te as komt A15 Ze daar ' vverkehgkheid en he111ghe1d van de _Kerk, als We haar ertoe 1n

I3 g en
kans toe zien’ tappen Ze ineens nit een ander Vaatje nl_ dat Van staat achten, eeuwenlang verphchtingen op te leggen d1e lngaan

’ " 1i'kheid. Wanneer Wede heroische voorhoede en de verdrukte minderheid Waar toch tegen het wezen Van menS'z1Jn en mense J

001; ruimte V001» moat zijn die mogelijkheid stellen, hebben we ons af te vragen. of ons

We zijn hier de laatste J-aren Van hogerhand nogal eens ver_ ”mensbee1d” wel deugt. Zijn de quasi-vanzelfslorekendheden die
maand tot Wederzijds Vertrouwen Nu, het kost mij Weinig mOei_ ons,1n de oren Worden getoeterd, echt vvel zo evident? ( f z1Jn het

te, bij verschillende binnenkerkelijke ongelovigen uit te gaan van decédente PSeudO'aX?0ma S? I? het ‘F1 Voorbaat Zeker’ dat het
hum Oprechtheid of deskundigheid Maar het zou roekeloos gelijk aan onze kant 1s, als We 1n conflict komen met de traditio-

1 k kl 1 d'e m d b1"kt in haar Wet eving?irreéel zijn, te geloven in de orthodoxie, de katholiciteit van hun ne e er eer’ Zoa S 1 e e 1] g
b d 1- W k 1k d k Als de H. Vader de n.ormen inzake het priestercelibaat had ge-e oe ingen e unnen e e ag weer e , t
figuren het hoogwaardig episcopaat Z0 :11 Zleeeliigitzgz £23; w1Jzigd, zou dit niet hoeven te betekenen, dat h11 de reeds gel-
toevertrou d 2)_ D Z rtr u 1- d h .1 . h dende verpliehting tegennatuurlijk achtte. Maar bij velen buitenW e e ve 0 wens 1e en versc u1 en z1c soms
tamelijk graag achter Wat nmen» Zegt, maar Wanneer ,,men,, de Kerk, en 1n ons land ook binnen de Kerk, zou de lndruk g<-;=_

V-eel verke Ids Ze t d et - ---Ede I d d wekt of versterkt z_1_]n. Uiteraard hoeft de KerkIz1ch door zone g en o 81S€1'1 W1] ms e meer ,.,at e ro- ,
’ ’ p dom mlsverstand met te laten dvvingen tot hanchavmg van de
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”De Romeinse aap komt uit de m0uW, Waar de encycliekcehbaatgelofte. Maar nu de nieuwe encycliek wanbegrip in cle- Zegt: ,,Het is Ondenkbaar’ dat de kerk gedurende eeuwenzen heeft voorkomen, mogen we blij zijn met dit neven-effect. een Weg heeft gevglgd, die in plaats van de geestelijke rij1<_
' dom van de individuele zielen (. . .) te dienen, deze OP een

Vanuit het vertrouwen in de Waarachtigheid en autoriteit van de of anderf W135? heeft Vermmkt (' ' ') ' tM'a(iW'j'€ .ienKZ1:Kerk hebben We ook steeds geschreven over de geb00rtenrege- heef amld geluk gehad en daarfm moegn 3, ?E1..1:ling. Het zgn. minderheidsrapport 3) inzake deze kvvestie hanteert daaltl Worden‘ Dllzelfde Oneerluke hou ling d £3 iii;eveneens deze argumentatie: niet minder dan het leergezag staat zun elgen Verklarlng ten grolldélag Sand eli mm er e ansop het spel. Nu vveten we best, ook al véér 15 sept. 1965, dat veel rapport Van k"T?d‘“a?1 Ottavlam’ on gr Iru bwgarvinglenkatholieke kopstukken in ons land hun geloof hebben verloren en Paulus Hog almd hulvert Voollse pl ' n 91 egerlg aangeen kerkelijk gezag accepteren. Zoals dat met renegaten vaak Wordt, het levensgeluk va.u tilm e mensen Opgeohet geval is, slaan zij Wat door. De manier waarop zij gelovigen Rome S-Vermeende prestlgabenaderen, wordt dan een beetje grof, en doordat toch bijna nie-
mand durft of wil tegenspreken, hebben ze te Weinig prikkels om

_ _ I h.1 t - S._behoorhjke eisen te Steuen aan hun eigen 1ogica_ We zullen met gaan u1tvve1den over het versc 1 ussen een po 1
,_ ' ' ‘ 11 1‘b t, d t r11 ke zeden-Er zouden veel voorbeelden te noemen z13n. maar We p1kken er “eve Wet’ Z0315 dle mzake at Ce 1 aa en e na uu J' " ' ' ' d 5. -W l nkele op-ditmaal Manus van de Kamp uit’-d? man dill hell K'R'O'_SeX_bOm_ Xilljkeg al§:tC?1Ii1\f::.)1l11ev:1:r1dl=:e atarlgehasldleloipiflgrliingen. Debardement Van Woensdag 24 lnel J1’ neg nl-et lmks genoeg VOnd' heren Van de Kamp en Pinxter accepteren het gezag van de KerkIn De Nieuwe Linie van 3 jun1 jl. schreef h1;| over een ”banvloek”

' ' ' 1"k1 t' , ' ht 1aat-van r.k. naties tegen anticonceptionele (let vvel: anticonceptionele) gggthfcgz Ilgeaitgfilfgigsvgiogsigjingge liitlieilianzaiiiin de
bevolkmgsplanning Wat voor gronden zouden deze landen heb_ autoriteit van de Katholieke Kerk Wel haar moraal achten zijben voor hun anathema? De heer Van de Kamp Weet het: men

_ ’ -- -Spreekt supeneur, door haar hoogste gezagsdrager Wensen z1_] z1ch te la-uniet eens Omdat Overtuigd is gebleven dat ten inspireren. en Z0 nodig corrigeren, ook hun opvatting vanperieure Ijnoraal te bewaken heeft aneen Omdat het rnenselijk geluk. Is het missch1en mogellgk, dat deze gelovlge
(Befehl ist Befehll) een Vaticaanse ,po1itiek volgt die stoelt op katholfleketn én EH21 01§>pg?ei(:rh;0E:?ilqegqlil-$222212:de verklaring van het befaamde ”minderheidsral9P0rt” van te lgqekerd fowl: Vihjseite Oserwegen-;kard. Ottaviavniz

l po me ’ eze ypo 'DR. P. DEN OTTOLANDER"De kerk mag nooit toegeven dat haar leer inzake het hu- A h O h.S1aan 9_IVwelijk en de geboorteregeling geen waarde meer heeft, om- Tn em’ Tc 1dat dan haar gezag in vrijvvel alle morele en dogmatische
zaken ennstige schade Z31 lijden.” 1) Zie: Decreet over het ambt en het lewéen van gekP;1e::;it2iéséaelibatus. . . . " '8 *1 1

De handihavmg van het k1ass1eke 1nst1tuut dus” (vette letters 2) X5315:;eZ§?;iZ?§eIg*l:§c1::rxgjgiiaiipV; e;)c§f1ni_£1001‘ ml] aangebracht — P.d.O.).
3) Kortgeleden publiceerde Katholiek Archief te Amersfoort c1e beide rap-

porten, ook in een aparte brochure (Pauselijke commtssie voor 116 P10"
blemen van bevolking, gezin en geboorte: Rapport en m1nderhe1dsrapport).Het bovenstaande schreef ik nog véérdat ik C16 COI1'1p181:€ ce1ibaat- Helaas is de vertaling S8C\lI1d811', dAw.z. lie berus met pr€rna1r op de La-- . . t"nse grondteksten, maar op een men aanse I‘8.I1SIJOS1 1e.encychek héd gelezen 4)' Ondertussen kreeg 1k ook ahnea 41 on-I 4) Iljatijnse tekst en Italiaanse vertaling in L’0sserva.tore Romano van zater-der ogen, d1e zlchleveneens op het gezag van de Kerk beroept, dag 24 jun1\j1_ De Tijd publiceerde Binds dinsdag 27 jun1 een Nederlandseen daarnaast het lngezonden stuk van drs. P. Pilnxter (ex-S.J.) vertaling in afleveringen.in de, Volkskranf; van Zaterdag 1 ju1j_ Laatstgenoemde cOmmen_ 5) Zie het artikel Natuurwet en huwelnksbelevlng 1n C0l‘lf1‘0Ilt8.tl9 van okt.-tarieert.
'nov. 1966, blz. 22-28. Vgl. ook blz. 15 v., 20 v. 1n hetzelide nummer.
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h ' k heid is geen sprake. God staat er helemaal buiten en bemoeit
er Zich niet mee." Hi_i zei nog veel meer, maar ‘t kwam aIIem~aaI
op hetzeifde neer - zi_jn eigen ongeloof en onverteerde geIeerd-
heid van God-is-dood theorieén, die hi] niet eens begrijpen kon.

Met zijn cynische woorden trof hij ‘haar diep in -het hart. Maar
zij beet van zic-h af en zei; "Is het darn toch waar dat ze onsEen hwsmoheder kreeg h“'SbeZ°e'k Van een pater wt de pa" eeuwen Iang hebben voorgielogen en bedrogen? Is godsdienstrochie. Ze is een veriat-en vrouw. Jaren geleden heeft haar man dan tech Opium Voor het voélk? ilk Weet met veel, maar ik Weethaar Iaten zitten. Aileen wie dit gezin van nabij heeft gekend kan dit als J-e Van euende geen mad Ween Vanzelf Om God wept Ubegrijpen door weike heI van nanciele zorgen en geestelijke ontneemt mu anes en geeft er niets Voor terug_ Wat Wm Ueilende deze vrouw is heengegaan. Onder de druk der omstan- eigenmk? U kunt gerust heengaem lk lees nu e|ke dag in het

dighedeni geplaagd door schuldeni Ibelasterd door de aohter‘ evangelie. En daarom geioof ink. Ik weet hoe -het vroeger wasbuurt waar ze terecht gekomen was, verteerd van angst om de en hoe it nu is_ AIS U Z0 cymsch Oordeelty begrup ik niet dat U
toekovmst Van haar kindereni had ZU gaandeweg ane geloof ten nog priester bent. Als ik bid kan ik mi_j geluikkig voeien. Ik vind ‘tgodsdienstpraktijk verloren.

angstig dat U dergeiijke dingen zegt aan eenvoudige mensen, dieNa jaren echter Vond ZU de W99 terug naar ‘het 9e|°°f Van haar de draad kwijt raken. Voor de waarheden die ‘U afbreekt zijnikinderjaren. Maar de zorgen zijn niet verminderd. Haar huis is mensen gestorven God is niet dood, maar de kerk is dOOd_ |kbouwvallig. I-Iaar jongste zoon dreigt uit te groeien tot een straat- Weet nu dat ik, ais ik het gebed niet meer heb, met ianger meernozem. Schuldeisers achtervolgen haar. Aan aIIes is te kort. De kan |eVen_ Dan blu-ft mu mets anders Over dan de gask,-aansituatie is ondragelijk moeilij-k. Maar er is veel veranderd. Want lk geloof dat God een Vader ;S_~
tervvi_jI zi_j op haar manier voortpioetert om de toestand te ver-
beteren, heeft zij Ieren aanvaarden, vertrouwen dat God kracht
haar kruis zal schenken, zin zaI geven aan dit ogenscihijniijik uit- ZU heeft nog meer gezegd. Het bovenstaand IS Wat ik inderhaasiizichtloos getob. Voor wie haar kennen en de voorgeschie-denis noteerde uit haar geémotioneerd teiefoongesp,-ek, O,-,m;ddei|iU-kweten, heeft zij een andere gestalte ge-kregen; zo zeifs dat, ter- na het bezoek Van de pamCh;egeeSte]Uke_
WUI ZI-I Zelf arm Is als de mIeI'en en ‘net genoeg krugt Van 8°C" Wat 'bezieIt deze geestelijke? Hij kan inderdaad 'beter wegblijven.Zaken om in haar verpauperd huis niet om te komen, wordt zij HU heeft Van de God_;s_doOd theorie niets begrepen |n ZU-neen middelpunt van andere radelozen, die van haar zeker geen Ongemof heeft hu mets te ‘bieden
geld, maar biijkbaar iets anders te verwachten hebben. Want het Maar deze huismoeder kan getroost ZU-n_ ZU thee,"-t goed geze|_
Ieven IS °“be‘9rUpeIUk' terwil-I ‘Gods W999“ °“naspeu"baar ZU” schap van Pius XII, Joannes de XXIII die de rozenkrains baden;Aueen 9eI°°f’ hoop en Heme 2U“ er I699“ °p 9eWasSen- En die in Paus Pauilus die ging bidden in Fatima en in . .. Svetlana diehee ZU gevonde”

. buiten het god-Ioze Rusiand, God hoopte te vinden in het westen.In deze omstandigheden kreeg zij enige weken geleden huis- '

bezoek van een pater uit de parochie. Hij zag een Iichtje branden
|_|_ DE GREEVE pr_bij het Mariabeeld. Toen zij hem verteide van haar zorgen, Iiet Berg en Da|, mei 1967

hij zich minachtend uit over het Iichtje bij het ‘beeld. "Uw geioof
is even primitief ails dat beeldije zelf." Hij zei dat "ai dat bidden
geen zin had. God is dood. AIIes gaat zoals het gaan moet. Dat
' II I t b Id AI t '
IS aemaa van e voren epaa . s uw zoon moe opgroeien
voor gaig en rad, groeit hi] op voor gaig en rad. Van Voorzienig-  
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IS Weet, dat er nog steeds een groep bestaat en zal blijven bestaan,
- die weet, dat zij en zij alleen de volle Waarheid bezit, Waarmede

niet gemarchandeerd kan Worden. Ecumene, die deze eigen prin-
cipes prijsgeeft is geen ecumene, vvaaraan Wij als katholiek deel
kunnen hebben.
Er is geen echt Godsgeloof te vinden, als men de Waarheid van

Dat is de vraag, die men zich stelt na lezing van de afscheidsles de katholieke kerk verliest.
Natuurlijk is de lezer afhankelijk van de verslaggever, die ons R.K. pr.
vertelt, dat We op Weg zijn naar een echt Godsgeloof, maar dat
schijnt da»n toch buiten de Katholieke Kerk te vinden te zijn.
Gaat het bij de dood van God in feite niet om de dood van 11> éfé
allerlei christelijke en kerkelijke afgoden? Hier wordt dan een
Amerikaanse theoloog aangehaald. Het is in het verslag niet
geheel duidelijk in hoeverre prof. Van de P01 deze theoloog
alleen aanhaalt of zich met hem vereenzelvigd. Men krijgt de
indruk van het laatste.
Welke zijn nu die christelijke en kerkelijke afgoden, vraagt men (W 7)
zich dan eif. Het antwoord laat niet lang op zich Wachten. We -1: M -I: h
lezenz Van afgoderij is sprake zo vaak de mens de onvvanke1- 7’ 9 8
bare trouw van God vervangt door menselijke zekerheden als
traditie, kerkgezag, onfeilbare of zuivere leer, confessie, con-
ventie of welke zekerheden ook, die constateerbaar en gemakke- Z0818 teegezegd Zetten Wij 01116 beseheuwingen iflzake de ‘E08-
lijk hanteerbaar zijn. Storten deze zekerheden imeen, zoals in kemstige man-VTOU-W Verhev-dingen (1108 eVeTl VOOY11 en hepen
onze tijd, dan ervaren allen, die op deze afgoden hun hoop daarbij toch niet al te verontrustend voor de dag te komen.
hadden gebouwd dit als de dood van G0d_ In de vorige Boortoren trof U opmerkingen aan ter zake
Hier Wordt dus in een adem genoemd: traditie, kerkgezag en Van de ec°n°mi5°h"5°°i'ale en de bielegiseh-medisehe fac-
onfeilbare leer! Hier wordt het meest wezenlijke van het kath0- t°1‘e11, Welke in dit kedel‘ Wellieht tot belangfijke Veran-
liek geloof met een veeg onder de tafel weggeveegd, deringen zullen leiden. Thans moge dan UW aemdacht
Vergelijk maar eens de Constitutie over de H. Openbaring van Werdefl gevraagd V001“ de religieus-merele en de Psycholo-
het 2e Vaticaanse Concilie over de Traditie zegt ”Vandaar, dat giseh-Selltimentele fet0l‘e11-
de apostelen die overleveren, Wat zij zelf ook hebben ontvangen Wat de religieus-merele feeteren betreft, dient Veerepgesteld ‘e
de gelovigen aansporen Qm vast te houden aan de (3ver1everin_ Worden dat de veranderde houding tegenover de sexualiteit hier
gen, waarin Zij, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijn onder- van doorslagsevende betekenis is-
Wezen en om te Strijden V001» het gelogf’ dat hun eens en voor In vroeger dagen zat de sexualiteit duidelijk in de hoek Waar de
goed is overgeleverd. In hetgeen door de apostelen is overge- kleppen Vie1eI1- Sexuele Eedragingen Wafefl I1-llwelijks ’01e-
leverd ligt alles vervat, Waarmede het Volk Gods een heilig rebel en Werden 31$ 110085? 0I1We1V0e€e1ijk eeI1geme1‘kf-
leven kan leiden en steeds kaln groeien in het geloof. Zo ver- E1" moesten geede Fedeflen Z1311, Waarmede deze 81$ het Ware k0n—
eeuwigt de Kerk in haar leer, leven en eredienst alles, wat zij is den Worden Ve1‘0I1t5eh1»11di€d- A15 Zednig geld het kindeie
en alles Wat zij gelooft en geeft zij dit door aan alle geslachten.” Veertbrengen Wel 31$ V00I'I1aaI1'1$'Ee-
Als men traditie, kerkgezag en onfeilbare leer ziet als afgoderij De Tflaagdeliike Staet en de entheuding gefleterl de V001‘-
is men niet langer katholiek, want dit behoort juist tot het keur. Zij Werden 31$ een in zich Zelf Velmektefe Staaf
Wezen van het katholicisme. Wie in de katholieke kerk gelooft aangemerkt
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De evolutie lijkt nu in een geheel andere richting te gaan. Het ziet er dus naar uit dat de factoren van religieus-morele
Wie nil helemaal geen sexueel leven leidt, loopt de kans achter- aard, die Vroegel“ eel’! Z661" hechfe grondslag Vormde V001‘ <19

dgcht '59 Wekken en 31$ min Qf meer Qnevenwjchtig te Worden onverbreekbaarheid V8.11 het huwelijk, in de tOekO1’I1St W611iCh12

beschouwd. veel van hun kracht zullen verliezen.
Deze veranderde mentaliteit is voor het huwelijk en de onver-
breekbaarheid niet zonder c0nsequenties..... Liep vroeger een
huwelijk mis, dan werd het voor de verlaten partij als een plicht De factmen van P5y°h°l°g15°h Sentlmentele and ,

beschouwd dit kruis dan verder maar te torsen. Men vond het
De meest 0 vallende trek 1n de psychologie van de mo-normaal en dat het zo goed Was. p

If k d d t m n derne mens, 1s de angst voor de eenzaamhe1d.Dit is thans niet meer zo vanze spre en , om a e

langzamerhand veel minder iets positiefs ziet in de 0nt- Van heel Wat boeken en lms (b13v- La Notte) is het hoofd‘
d d- d 1-t it -S a n thema de eenzaamheid vain het gehuwde paar.houding om .e onthou mg, maar e sexua 1 e 1 g a

zien als Onantbeerhjk en noodzakehjk voor een normaal Men acht het huwehgk m1s1ukt als de partners samen eenzaam
1--k b zijn, elkaar niet vinden, als het tekort schiet in datgene, Wat menen evenwichtig mense 13 estaan.

nu rechtmang van het huwehjk SC1'11J1’1t te vervvachten, dat het
. een echte comrnunicatie tussen de partners tot stand brengt.

Wie vroeger een sexueel leven leidde buiten het huvvelijk, of voor de modemle mens is de kapitale Vraag niet meer’ kom ik
- - 1 - -- t t es tot aa zien maar kom ik er ens in mijn leven tot een

Wie een nieuwe aanglng, plaatste zich min of meer bu1ten z1]n O Succ ’ n__ ’ g
gemeenschap en kon door strenge sancties Worden getroffen. Waar medemenseluk Samenzlln Breng 1k ergens een geslaagde
Het Ziet er naar nit dat Zoiets in het J-aar 2000 ‘niet meer m0ge_ diepe communicatie tot stand op een niveau dat tot vertrouwen

lijk zal zijn, omdat het algemeen ethisch gevoelen gaat in de en totbevrl-1d1ng1e1dt'
-- - Verwacht wordt dat deze trek fundamenteel is en aan derichting van "het is jammer dat het huvveligk 1S spaak gelopen,

maar het leven gaat verder en de mens heeft het recht en zelfs basls zal hggen van de mensemke Verhoudmgen m het
l 2000.de plicht om zijn leven verder uit te bouwen en nieuwe kansen Jaar
Zal deze nieuwe psychologische instelling werken tenwaar te nemen.” r

Omdat aan de sexualiteit zulk een fundamentele rol toe- Voordele of ten nadele Van de Onverbreekbaarheid Van
- _ h 1'"1<?komt, zal de mens van het Jaar 2000 met meer aalnvaarden et huwe 1?

dat sexuele daden slechts mogen vvorden gesteldbinnen de Vem?°?de11ik Z_0We1 het één 315 het ander_e'
a het ne en em e huwel--k Ten nadele 1n die z1n, dat de moderne mentahteit geredehgker

enge grenzen v n e g 13 .

Het is dan Ook Zeer de Vraag of de Kerk haar Strenge Ver.Oorde_ zal aanvaarden, dat wanneer twee partners met tot dat inner-
k k h t h e1"k dan een zin meer heeftenlingen en sancties tegenover dit veranderde ethische gevoelen lij e Contact gem en’ e “W 13 g

k h dh dan ook niet meer in stand behoeft te Worden gehouden.van de gemeenschap zal unnen an aven.
Overigens is het al merkbaar dat men aan het evolueren Ten voordele, daar Waar tussen de partners een communicatie
is Er Worden Strengere eisen gesteld bij het aamgaan Van tot sétand 1s gekomen, Waarin heel hun persoomlljkheld betrokken

het kerkelijk huwelijk. Voorts vverd vroeger het huvvelijk Wor t
11 1 - t b t d b schouwd Wanneer er een De verwachting, dat 11'1 het Jaar 2000 alle huWe11Jken proefhuwe-

a een a s me es aan e g
sexuele voltrekking Van het huwehjk had plaats geV0n_ h_]ken of huwelulfen van korte duur zullen z1]n 1s dus met zon-
d_ N h--nt er a1 een tendens te Z--n Om te Zeggen: er der meer geWett1_g_d. Een zeker percentage van stabiele huWe-en u sc 1] 1]

is geen Werkehjk huwelijk geweest als het huwehjk Werd 11]ken, van huWe11]ken voor het leven, zal zeker ‘b11]ven bestaan.
d d de eenzaamheid Werktaangegaan met een infantiele psychologie, als er van een De afkeer Van e mo erne menS_ Van

Verregaatnde immaturiteit Van de partners kan Worden ge_ trouwens ook door op de verhoudmg van de ouders tot het kind.
Sproken Dat het kind eenzaam wordt gelaten, wordt a1 minder aanvaard.
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lV-[en‘verWacht een ev0Jutie van het ethisch gevoelen irl die
rlchtmg, dat het slecht 1s, om het kmd dat men verwekt 1n de
kou te laten staan; m.a.W. niet te doen Wat men om degenen, die Qp 13 jun was van pfogressjeve ZU-de de bissclhop Van SH-aatS_
011$ OP <5-‘éI1 Of andere manief Werden t0eVe1"'¢1"°uWd minder 9911- burg blijlcbaar gecharterd om tegenover een T.V.-reporter en het
Zaam ‘e make Nederlandse publiek te verklaren, dat het met geloof, godsdlienst

Wat hiervah Zij, het hee geefl Zifl en 00k 89611 nut, alleen en liturgie in Nederland werkelijk O.K. Is, behoudens - natuurlijk -maar te verlangen naar datgene wat altijd geweest is of van enke|e ;ndi\,;due|e afWUk.;ngen_
Wat nil 1108 is, 00k Z0 Z81 blijvefh Dat daarmee, subjectief, het achtste gebod werd overtreden,Wij zullen er ons bij neer moeten leggen, dat de toekomst anders durven WU met te zeggen, Want de goede bisschop Za] We| te;

zal zijn. Daarbij dienen we er van uit te gaan. dat dit niet altijd goeder trouw geweest ZU-n en onvoorzichtig en geagiteerd her-
behoefll ‘Be betekenefl, dat het (1811 beslist minder goed Z81’ ZijI1- haald hebben, Wat progressieve voorlichters hem voorzichtig inIII het V6I‘1€d6I'1 W3.I‘€l’1 61‘ V616 l.1it€I‘1ijk8 911 bijkomstige factoren, de mgnd gelegd -herbben _ \/\/ant na slechts een |ut.lje|e 3 dagen
die een Stevige Wal 1"0I1d het huwelijk hebben geb011Wd- De binnen de Noorclwijkerhoutse muren in retraite te zijn geweest en
evolutie £8811 in <16 1‘i¢h'BiI1€ V311 de afbraak Van die W31 geluisterd, gesprovken, gebeden, geslapen, gegeten en gedronken

Alleen huwelijken met diepe en Sllerke W01"‘e1S Zullen en gevoetbald te hebben, kan men zich uiteraard kwalijk een
Stand h°‘~1den- persoonlijk, eigen oordeel aan matigen. Typisch is, dat versoh'il-
Misschien dat de oplossing kaln Worden gezocht in die lencle personen tijdens zijn geruststellende verklari-ng hebben
richtingr dat iedere Verhouding 1108 met n°°dZake1i-lk een moeten denken aan de regeringsverklaring vlék véér 10 mei 1940:huvvelijk moet, kan o_f mag Worden. Dat deie tijdelijke dat We gerust konden gaan S]apen_
verhouding véér en buiten het huvvelijk kunnen bestaan
en door de gemeenschap aanvaard Worden en dat daardoor In verband met de crisis rond de Encycliek, moest de plaatsing
het huwelijk een njeuwe waardjghejdy jets ejgens Zou gaan van QILICQZQ minder actuele LZTtil€€l(£TL '1/UOTd6l’L lLitg8St€ld.
krijgen. -

(N. Wennekers) Tot dusver publiceerden in 'Confrontatie':
Dom R. Allard M. B., Vaals; Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap.,
Nijmegen; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys S.O.C.,
Oudenbosch; Anne Dessers, Sittard; Prof. ir. M. J. Granpré Moliére,
Wassenaar; Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo;

- Zr. M. Johanna, per adres redactie; Prof. dr. V. M. Kuiper O.P., Fribourg
Bvenstaand arfikel irvffen Wii aan in de ”B00rwren” van mei (Zwitserland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; lr. w. A. Molengraaf s.s.c.c.,
1967 (Contactblad van de parochie van de H. Pastoor van Ars te Bavel; Dr. Ch. Niederer S.J., Nijmegen; Dr. P. den Ottolander, Arnhem;
’s_G1-aVenhage)_ Prof. J. v. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr.. L. A. Rood S.J., Weiden (Dld.);

. . . Dr .Fr. v. Fiijnland, per adres redactie; J. M. v. Schaik, em. past, Her-W t h t h 1 lf h bl d lk 1 haar gaa e een a s ze s paroc 1e a en zu e voor 1c tlng
wen P ter Stee e SJ Zeist P Steenwinkel SJ Schalkwi'k J Th; . Q .., ; . .., J; . y-

over het huweluk geven?
‘ wissen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres red.; B. J. J. Visser, pr., Weeze

(Duitsland-); B. Voets, pastoor, Amsterdam; W. Westerhoven, pastoor,
Egmond-Binnen; Dr. A. v. cl. Wey O.Carm, Dordrecht Drs. A. Wilden-
borg A.A., Essen (Duitsland); ’rDr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar;
’rDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein, en anderen.

Redaktie:
J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.
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VERZOEK

TATIE gratis te blijven toezenden, vragen van onze
lezers - voor zover die ons niet reeds met grotere bedra-
gen steunden - een minimum-bijdrage van f6,— per
jaar te storten op

Aangezien het ons niet meer mogelijk is CONFRON-
A

POSTGIRO 848700 VAN DE AMRO BANK N-V- Adres redaktie en administratie: Grotestraat 42a, Tegelen
BURCHTSTRAAT’ NUMEGEN’ MET VERMELDING Giro 848700 - Amro Bank nv, Burchtstraat Nijmegen, met vermeI-
“CQNFRONTATIF ding van Confrontatie.

BESTELB!LJET

Ondergetekende .............................................................................. ..

Straat ..............................................................................................
a.

Gemeente , .......................................................................................... ..

Wenst zich te ab-onneren op "Confrontatie".

S.v.p. opzenden aan: Confrontatie, Grotestraat 42A - Te-

gelen (L.)

Helaas alle reeds verschenen nummers van Confrontatie

1

\

RECTIFICATIE !

Door een misverstand op de drukkerij is op pagina 43 ev van
Confrontatie nr. 24- 25

De lnleiding en het Commentaar
weggevallen

1; 11 ‘Bij een artikel dat wij overnamen uit de Boortoren van mei 1967
(Contactblad van de parochie van de H. Pastoor van Ars, te
’s-Gravenhage).

De lezers zullen intussen begrepen hebben, dat wij dat artikel te
hunne~r kennis wilden brengen, om te laten zien, hoe treurig het
hier en daar gesteld is met de "verkondiging" - die ook het huwe- ‘

lijk ondermijnt.

totaal uitverkocht, zodat deze niet meer kunnen nazenden. Q REDACTI-E CQNFRONTATIE
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