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De diverse publikaties rond het celibaat en De Nieuwe Kate-
chismus brachten ’C0nfr0ntatie’ voor een véél breder voetlicht.
Gevolg: een ongewoon grout aantal telefoontjes van sympathi-

abonnees. Eén dame, huisvrouw, uit een kleine plaats zond ons> i

santen, zeer vele dito brieven en... een stroom van nieuwe
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een lijst met 90 meuwe abonnees, plus het daarvoor reeds ge

inde abonnementsgeld. Ter navolging gaarne aanbevolen! (Het
jull-augustus-nummer werd gedrukt in een oplage van 9000 ex.).
Op veler aandrang lieten wij — tegen de aanvankelijke bedoeling
in - 00k dit nummer nog in augustus verschijnen. We duiden het
aan met Augustus II no. 26.
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Sittard:
Mej. J. v. Basten—Batenburg, Walramstraat 22, tel. 04490-2569

Alphen a. d. Rijn: Tilburg:
0- Dijkstra.lul1a0@Stra@193-t¢l-01720-0704 Mej. M. J. M. Th. Cools, Bosscheweg 420, tel. 04250-22408
Amsterdam: J Mevr. M. Peynenborg-Hamers, Tilburgseweg 175, Goirle
Mevr. H Claessen-Duyslngs, Holbelnstraat 14, tel. 020-791473 1 te|_ 0425023853!
J. H. Otto, Langestraat 43,1tel. 020-222263 . Utrecht,
Arnhem: ' ~ C. J. W. Goes, Joh. Camlphuysstraat 22
J. C. M. Langendam, Bauerstraat 27 ll, tel. 08300-50373 J va|k.enbu,.g.
Beek. (L.): . J Dr. A. v. Straaten, Oud Valkenburgerweg 11, Valkenburg-Houtem
P. Frlssen, Aldenhofstraat 50, Neerbeek-Beek, tel." 04402-2031 I te|_ O44o6_32OO

Breda:
‘ ‘

1 Waalwijk:
H. J. v. Laanen, Achillesstraat 128, tel. 01600-43236 Ant V_ Leeuwenl Felix Timmermansstraat 28
P. Nalbbe, Koraalstraat 49, tel. 01600-42773 \/.en|°;
Brunssum: J. Beurskens, Rijksweg 90, Velden, tel. 04702-203
P. J. Kreukels, Julianastraat 41 Waddinxveen:
Eindhoven: " S. C. J. v. Tol, Middelburgseweg 10
Drs. J. F. M. de1Kok, Gestelsestraat 64, tel. 040-61832 zutphem
Geldrop: Drs. G. C. Jansen, Scheuterdijk 29, Eefde, tel. 05750-5892
Drs. Th. J. M. Verhofstad, Molenakker 11, tel. 04903-3498
Gennep:
G. J. M. Smits, "De Vlieg-Op", Ottersum, tel. 08806-1690

Goes: KATHOLIEKEN UIT DE PROTESTANTE
J. Bitter, Jacoba v. Beierenstraat 3
Gouda: VRIJZINNIGHEID

Fl ' 77. t l. 01820-7555 '

<E.);;6|J1'inI=:1|1 Graaf Onsweg e Meer dan eens krlggen Wij, §oms dramatische. brieven van ge-
G L. Meyer Butjesstraat 19a, tel. 05900-20107 (na 19 uur: 36281) 1 10<>_f_sg<=m0ten,‘<fl1_e vroeger Vl"1JZ11”1101_8 Pflfotestant Waren» Na veel
D'en Haag: ' ~ st_r_1Jd en m0e111Jkheden ztueestal, z-t]n z13 tot ons geloof gekomen.
Mevr. Mr. J. Hermans-Lebert, Helmstraat 5d, Sclheveningen * Z11 Sfaan mede V00r_aan 111 .<§e‘St1:1Jd 1/00f 1‘1e11_ authentieke €e100ftel. 070556956 en tegen de katholteke vr13z1nn1gIte1d. We111_cht zullen zij met
Helmond:

F veel mteresse kenms nerrlen vat: 1emand,ud1e hetzelfde proces
“Mevr. L. F. M. Ftaymalkers-Verhoeven, Kalnaaldijk 47, 1 oloormaaktez Il)r. J. Taal. Z1_]I1 boek ’Door vrt1 denken tot Christe-
iel 049202626

1 111k gelovett’ 1s daarvan de taeerslag. Bestelhng kan plaats vinden
H°'°..m:" . - . A - ~ 4 1 » - . bl] de schr1Jver: Graaf Flonsweg 77, Gouda. Postgiro 122.262.

J Hendriks Driestedenweg 101, de Weere Prijs f13*“ Of Bf“ 195-" 13 X 1'9‘ °m> 212 b1Z-
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Confrontatie staat aan een front. Aan fronten wordt met scherp

I Kommentaar I de Situatie geschoten niet met losse flodders. Een front is geen vuurwerk-
show. Het verW1]t, dat W1] daa1-b1_] llefdeloos z1;yn wijzen Wij af.
W11 denken daarbij aan Christus tegenover de huichelaars en de
sjacheraars, en, aan de chirurg tegenover zijn patiént,

Wij schrijven soms hard, maar met pijn en vaak genoeg hebben
Wij o.i. te harde uitdrukkingen geschrapt, ook als anderen hen

De Kerk is geenszins in gevaar. acceptabel vonden.

SAls gelovige Katholieken weten Wij ook, dat zij overigens onver- Pogingen tot dialoog, zachtmoedige verwijten aan de vrijzinnig-
woestbaar is. ‘ heid, Wanhoopskreten zijn jarenlang bespot uitgefloten wegge-

Het is de Kerkprovincie, die ons grote zorgen baart en in toe- theologiseerd en stukgeidiologiseerd.

nemende mate. \ Daarom zagen wij geen andere Weg in het dilemma dan onze
weg. Wie een betere weet dat hij spreke. IN G()D$ NAAMg

Wie nog twijfelt aan die ernstige situatie overwege het spreek- I »

woord: ’Aan de vruchten kent men de boom.’ De Strllld IS Onderstend, Wij weten het, door ontelbaren in bin-
nen- en buitenland, die voor de Kerkprovincie gebeden en ge-

Tegenover de stoomwals van de vrijzinnige machten‘ en de Offerd hebben

dualistische hulpkrachten van die machten stond en staat eon
Confrontatie is en blijff breid tot Eesprek tot correctie. Echter
let mt elke P1‘1J5- Nlet tot do pI‘l]S van het verraad aan wezen_

kleine, betrekkelijk zwakke, maar bezielde, vastberaden afweer, \ ,
, n‘ " - .-

waartoe o.a. Confrontatie gerekend kan worden. _

113ke waarden.
En achter die kleine verzetsgroep staat de grote, trouwe ortho-

5

doxe massa van het Katholieke volk, geruggesteund door vele, '1 J. BONGAARTS

vele priesters en religieuzen.

Zo iets als in de oorlog, waar het kleine, zwakke verzet zich ge-

ruggesteund wist door de massa van hot volk. Zoals toen in die

situatie ,waarin bezetters geholpen door collaborateurs en vijfde
kolonne zo oppermachtig schenen‘ te zijn.

De vergelijkimg gaat niet hélemaal op, ook al omdat het hier om

de bezetting van een Kerkprovincle gaat, van een deel van de

wereldwijde geloofsgemeenschap, die Wij de Katholieke Kerk
noemen.

Zoals het verzet in do vernieuwing geloofde en dat geloof beleed,

zo Confrontatie in de heilzame verbeteringen in de ‘Kerk. We

hebben dit bij herhaling gezegd. K; ~ _
I
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dat het ’van niets wist’ - maar omdat nu praktisch iedere kath0-
Be liek besefte, dat er met de Nieuwe Katechismus éeht iets aan de

hand was. Wat tot dan toe in de katholieke pers verscheen over
het z.g. smeekschrift, was dusdanig omgeven door redactionele

__ en geinspireerde commentaren, die de zaak bagatelliseerden, be-

Onbetrouwbare voorlichting

Er is nogal wat te doen geweest over de Nieuwe Kateohismus. Er

verscheen een wirwar van publicaties, welke elkaar tegenspraken.

\¢

lachelijk maakten of niet au sérieux namen, dat de grote massa
de N.K. als ’veilige gids’ aanvaardde.

Het A.N.P.-bericht maakte een einde aan die kritiekloze aan-
vaarding. Want het publielc twijfelt niet aan het A.N.P. - dat
eerlic en onafhankelijlc is in zljn berichtgeving.

Het verloop hiervan geven wij in chronologische volgorde weer, * Met een doodnuchter en simpel communiqué trachtte men toen

met one commentaar. Het is niet vleiend voor het Hoger Kateche- V811 bellaalde Zijde 116 gewkte ahferdvcht Weg te We1'keI1- Het
tisc*h lnstituut, maar men 'heeft het er ditmaal ook écht naar ge-

maakt. Het geloof in de oprechtheid van het Hoger Instituut heeft

een gevoelige kna-k gekregen.

Vrijdag 28 juli 1967, 8 uur T.V. Nieuwsberichten van het A.N.P.

De firma Herder in Freiburg bericht, dat zij geen ge-
volg kan geven aan haar voornemen cle Duitse verm-
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werd reeds 29 juli gepubliceerdg

Zaterdag 29 iuli

Medegedeeld wordt, dat Kardinaal Alfrink zegt niet
op de hoogte te zijn van bijzondere moeilijlcheden rond
de Duitse uitgave. Ooh de- uitgave van Italiaanse,
Spaanse, Franse en andere vertalingen gaat door.

ling van de Nieuwe Nederlandse Katechismus in sep- - V Dit bericht wekte echter (terecht) weer bevreemding, omdat 0.21.

tember te laten verschijnen omdat de inhaled er van tn \ én De Nieuwe Linie en Confrontatie véérdien al melding van de
Rome onderzocht wordt en er geen Imprzmatur kan \ opschorng. van de Duitse uitgave hadden gemaakt
warden verleend, alvorens de uitslag van dat 0ncler-
zoek bekend is.

Ook deze bevreernding moest weer Worden Weggewetkt en via
' het K.N.P. verklaarde dr. Bless S.J., dat het échtj heus waar was,

_bericht aanhoord door mjoenen meet het 11 dat de Kardinaal van niets wist. Hier volgt het K.N.P.-c0mmu-

Hoger Katechetisch Instituut wel erg geschrokken zijn. Niet om

6

g niqué:__ ‘
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Donderdag 31 jun; mij de enige juiste weg om zich in verbinding te stel-
len met cle Nederlandse bisschoppen en met hen te
zoelsen naar een oplossing der moeilljkheden.’

NIJME-GEN, 31 juli (KNP) Nam aanleiding mm de Dr. Bless beklemtoonde hier dat noch de Nederlanclse

moelfkheden rond de uit ave van de Duitse vertaling bi”°h°PRe'? nofh de “uteurs van de nieuufe kalechis‘
van dle nieuwe Nederlandie katechismus blj ’t Herder mus Onwllhg Z11” te Prawn met de Romemse mstam
Verlag in Freiburg en ole mededeling van kardinaal ties‘ qntegendeel’ wanneer Rome een gesprek Z0” en"
Al - k d t_h-- - t de hoo te is mm bi-zondere tameren dan zou het merken, dat dit gesprek niet al-

frm , a 1] me op g ] __

moeilijkheden rond de Duitse uitgave, heeft dr. W. leen mvgelglc maar vols zeer vruchtbaar zou Er

Bless directeur van het Hoger Katechetisch Instituut ls besllst een Oplossmg mogelgk voor de m°e‘lijkhe'
te Nijmegen opgemerkt, dat het veel mensen misschien den’ welke “J Oplfuerpem

bevreemcl heeft, dat de lcardinaal van geen m0eilljk-
h d e t. Z" clat h t een di lomatieke wen- _

dfngzabi Se kggilsgslnis’ welt]; m-et "fa dewerkeli]-k_ Vele kathol|eken hebben z|ch de volgende dag (1 aug.) de ogen

heid overeenstemt. Maar pater Bless is absoluut zelcer "it9eW|'eVe"1 men Ii] °P de f|‘°"tPa9i|1a Va" De V°|k$kl'al1t |aZel‘l,

clat kardinaal Alfrink inderdaad de waarheid heeft dat na mislukt overleg met de Nederlandse theologen Bless, Schil-

gesprvkew lebeeckx en Schoonenberg een kardinalen-commissie de Nieuwe

katechismus onderzocht:
¢

Waarschijnlijk heeft het Hoger Katechetisch Instituut er zelf aan

getwijfeld of de beminde gelovigen én de Kardinaal zelf er nu 1 augustus

écht van overtuigd waren, dat alles nu écht, heuselijk, waarach-

tig waar was, wat dr. Bless als klare waarheid aan het altijd wel-

willende K.N.P. ter publikatie had gegeven. ROME’ 1 “lfg' "" In verband met de bezware” die in
sommzge krmgen te Rome leven tegen de nieuwe Ne-
derlandse katechismus, wordt niet alleen cle Duitse ver-

dc aanval ‘War te gaan? I taling maar ook de voor september aangelsondigde uit-
Als wij de zaak eens (volgens beproefde methode) op de kop zet- gave in het Engels, benevens de vertalingen in het

ten en Rome gaan beschuldigen geen contact met ons op te ne- F""15, Spiwns, Itdlidans en Portugees tegengehouden.

men, indien er bezwaren tegen de N.K. zouden zijn gerezen.’ Dit De Romeinse Curie heeft gepoogd Nederlandse ke"ke'

moet wel zo ongeveer de gedachtengang geweest zijn welke dr. 3 lijke 'functi0lwri§sen te bewegen tot een ze.er ingrijpen”
’ ii. de verandermg ln de tekst van de katechzsmus.

Bless c.s. inspireerde bij cle opstelling van het vervolg van het

K.N.P.-bericht van 31 juli: ‘ Ruim een maand geleden heeft met het oog daarop in
een Noorditaliaanse gemeente een geheime bespreking
plaatsgehad tussen drie Nederlands sprekende vertegen-

,Het is -ammer: Z0 verklaarde ater Bless’ at als er woordigers van de Romeinse curie, te weten pater Dha-

moeilljllheclen rlgjzen roml een vgrtaling van de nieuwe ' ms SJ‘ pater visser CSSR‘ en pater Lemeer OP’ en de
katechismus, deze m-et warden doorge even aan de \ gezaghebbende Nederlandse theologen: dr. pater E.

Nederlandse bisschoppen Als Rome wgrlcelrjk zoeht ff‘ Schluebeeckx OP’ P‘ S°h°°ne“berg SJ en Pater W"

naar een oplossing van cle moeilrjkheden dan lijkt het Bless SJ‘

8 ‘ 9
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Tijdens die. besprehing hebben de drie curie-vertegen- De Kardinaal moet zich vvel behoorlijk geérgerd hebben aan het
waordigers meegedeeld dat de Vaticaanse autoritel-ten feit dat het Instituut 00k hem persoonlijk dupe heeft gemaakt

- ~ l - d - N d l d k t van de draaierijen, door er nog eens de nadruk op te leggen, datm de jormu ermgen van e nzeuwe e er an se a e-
Chismus 10 d 13 grove en 48 kleinere dwalingen menen de Kardmaal, zeggende mets te Weten van m0e111Jkheden rond

te constateren. In de hierop volgende discussies heb-
ben de drie uit Nederland gekomen theologen deze be-
schuldiging weerlegd en de daarvoor aangevoerde ar-
gumenten met kracht aangevochten. Er blijkt geen

de N.K.-vertalmgen, écht geen ’dip1omatieke’ tegenspraak gaf,

enkele mogelijkheid tot overeenstemming te bestaan ‘X’ ‘X’

‘X’en de poging om in stilte en door overleg tussen con-
servatieve en moderne Nederlandse theologen het me-
ningsverschil te beslechten en te komen tot een ’ge-
zuiverde’ tekst moest clan 00k als volkomen mislukt
warden beschouwd.
Als gevolg hiervan is de zaak thans voor verder 0nder-
zoek toevertrouwd mm een door de Curie samenge_ , Alsof zijvn neus bloedde verstrekte pater Bless de volgende dag

I R laconiek het nu volgende communiqué aan het K.N.P.:stelde commissie van Kardinalen. n ome wil men
althans voor het ogenblik de samenstelling van deze
commissie geheim houden, zodat niet belcend is aan
welke personen het oordeel over de Nederlandse hate-
chismus is toevertrouwd.

Volkskrant 1 aug.
2 augustus

DEN HAAG, 2 aug. (KNP) -—- Het Hoger Kateche-

Wij kunnen ons véél voorstellen, maar niet hoe dr. Bless, Schil- '7‘-sch Instituut te Niimegen’ dat de tekst "an de Nader-
landse katechismus heeft geredigeerd, heeft bevestigd

lebeeckx en Schoonenberg gereageerd hebben op deze medede- dat over ole Nederlandse uitgave in april overleg heeft
lin_gen uit Rome. De zeer pertinente onwaarheid was ontmaskerd, plaatsgevonden tussen enige theologen uit Rome

abI‘11Dt- Nederland.

E1-g is, dat het Instituut (dr. Bless) nog op 31 juli te kennen Het bericht had natuurlijk moeten luiden: het Hoger Instituut
gaf, het zo jammer te vinden, dat ’Rome’ niet eerst had ERKENT dat het op de meest positieve manier gejokt heeft, en

o willen praten! Dit werpt een schril licht op de mentaliteit , dat er, volkomen in tegenstelling met de vroegere beweringen

K welke binnen het Instituut heel-st, dat was méér dan het van het lnstituut, Wél overleg door Rome is gepleegd.

geven van valse voorlichting, hier werd de onwaarheid bru-
’ t "1 en ai essief en beschuldigde, TEGEN BETER WETEN8'1‘ ..

~- aa Terw1J1 het K.N.P. medegedeeld had, dat volgens dr. Bless de-~

% IN’ R0-me‘ AIS een tijdbom kwam toe“ de-volgende dag de ' Kardinaal per 31 juli nog van niets Wist kwam de Volkskrant
. publikatie in de Volkskrant, waardoor de katechetische en ' van 7 aug. mededelen, blijkbaar uit Nijmeegse bron, da1; de 1;ar_

kategorische misleiding uiteenspa;e_ g dinaal a1 in juni 1967 met de Paus gesproken had!

A
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\ I I I
\7 augustus Op handige, maar toch al te pr1m1t1eve wijze poogt dr. Bless dan

de bezwaren te bagatelliseren en toe te schrijven aan onverstan-
NIJMEGEN, 7 aug. -—- Bepaalde passages in de nieu- dige 611 0PPe1‘Vlakkige 11516151

we lcatechismus zullen iets anclers worden gef0rmu-
leerd of nader warden toegelicht in de Nederlandse Dr. Bless gaf een voorbeeld: ’Ergens staat: ’Alle offers zijn
herdruk die over enlcele maanden van de pers komt. voorb, w brengen geen offers meer’. Bedoeld is: tenzij het
Dezelfde verduidelifkingen .w0Td€n 001$ verwerkt in 616 Offer van Christus. Dat blijlct duidelijk als men de complete
vertalingen die in het buitenland op stapel staan. tekst leest. Maar wanneer Rome vindt dat dit aanleiding tot
Kardinaal Alfrink heeft dit aan paus Paulus vo0rge- misverstanden kan zijn, hebben we er geen enlcel bezwaar te-
steld trjdens een onderhoud toen de Nederlandse kar- gen, dit aan te vullen’.
dinaal, bij gelegenheid van de laatste kardinaalscrea- '

ties in juni, te Rome verbleef.
U Met zo’n alleronschuldigst voorgesteld voorbeeldje ‘l d Blw1 r. ess

de ’10-13 grove dwalingen en 48 kleine’ door Rome geconstateerd,

O 0 wat worden de beminde gelovigen toch met behulp van voor Jan Publiek Wegmoelem '
9 9

het K.N.P. voor de gels gehouden! r

Blijkens hetzelfde bericht (Volkskrant 7 aug.) Wil pater Bless de ‘X’ <)(>

door Rome geconstateerde 10-13 grove en 48 kleine dwalingen <)(-

wegwuiven:

Dr_ W_ Bless 5], de direaeur van het Hoger Ka;e¢he_ Men kan er zeker van zijn, dat noch in de juni-audiéntie, noch
tiggh Instituut ye Nijmegen (da; de tekst van de hate- nadien, de bezwaren tegen de Nieuwe Katechismus zijn wegge—

Chismus redigeerde) lightte toe day Rome Op gee” vallen. Het rapport van de 3 curie-theologen zal zonder twijfel
enkel Qndgrdeel de O;-thodoxie van hep werk in ¢w1;j_ ernstig bestudeerd Worden door de pas door Z.H. de Paus be-
fel trekt: ’Het gaat niet om theologische geschilpun- noemde kardinalen-commissie (kard. Diipfner, Frings, Pellegrino,
ten, maar Om kateghgtisghe 1_]erbeteringen’_ Lefévre, BPOWII 611 JOl1I‘l1€t). D6 definitieve b€S1iSSiIlg Z31

vragen.
Bevreemdend is het daizirom, dat het Hoger Instituut nil al aan-

Pater Bless moet het ons niet kwalijk nemen, dat wij zijn bewe- kondigt. dat over enkele maanden een herdruk van de N.K. zal
ringen, - nadat wij zijn Waarheidsliefde experimenteel hebben verschijnen....
kunnen peilen, - slechts met een zak keukenzout naast ons, wen-
sen te savoueren. Hij stelt het voor of het allemaal maar klei-
nigheden zijn: Geruchten als zou de Nieuwe Nederlandse Katechismus inzet zijn

van een krachtmeting tussen progressieve en conservatieve

Volgens dr. Bless meent Rome dat enkele passages in krachten tijdens de a.s. Bisschoppen-synode te Rome zi.et men
de tekst aanleicling kunnen geven tot verwarring. Het °i1‘¢"1e1'e11 in de Pers-
Hoger Katechetisch Instituut we;-kt than; mm de re- Als eerste en voornaamste agenda-punt heeft Paus Paulus ge-
visie van enkele passages in de hoop formuleringen te ‘ steld het probleem: welke maatregelen moeten er genomen Wor-
vinden die vergissningen omtrent de bedoelingen uit- den om de zuiverheid van het geloof te beschermen? En het is
sluitem geenszins denkbeeldig dat - met de ervaring van de Nederlandse

12 13
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,t ,na0_ d mende katechetische varia - dat men het rijgsnoer onmogelijk
katechlsmus voor ogerf - dc Samenstel mg en ul gs? d r ‘\, hier of daar kan doorsnijden met enkele scherp geformuleerde
“ale, katechismussen m het algemeen’ met zeer {um} ere Z0 % Q d0gma’S, zonder dat de kralen (en Parels, Want ook die bevindenzal Worden omgeven, n’en déplaise de K.R.O.-rubneli’ Kenmerk zich het Veoren de vanem
(’Wat heeft de Pans met onze katechlsmus te maken. ).

<)(> <)(~* <)(> ')(>

~)(~

Men mag nu wel als vaststaand aannemen, dat er ’veranderingen’
in de Nieuwe Katechismus zullen Worden aangebracht. Niemand
heeft bezwaar tegen als men ze als werbeteringen» betitelt Tot slot: een katechnsmus, d|e nu eenmaal een geloofsleer preten-
1)1-_ Bless zei, blijkens de Gelderlander van 4 aug.: ., deert te zijn, behoort niet alleen beoordeeld te Worden op grond

van wat er in staat, maar ook op grond van wat er niet in staat,
l ’H9lem¢wl Ongegmnd de be"/"("9" W" Raf"? blilll“ toevallig of opzettelijk. Wij weten, dat "Rome" ook déér een open

baar niet, Het zou van onze kanf verwaand te 119- O09 voor heefh '

weren, dat de tekst onverbeterlylc ZS . . . We zyn graag
bereid 0"/Z8 gedachten hier en daar katechetisch hel' 06k zal men daar zonder twijfel het ’li;eraire genre’ in acht ne-
denier te formulerena men. Dat wil zeggen: men zal rekening houden met het Neder-

landse milieu, waarin de verkondiging plaats vindt, de eigen-
__ . . . . h.- k_ tijds-heid daarvan, de heersende mode om aan dezelfde woorden

W13 Vrezen’ dat an Bless te optlmlstlsch 15' Want 1'] zegt 00 ' een héél andere betekenis te geven. Ter toelichting citeren Wij
nog even dr. Bless, die blijkbaar de nieuwe ’visie’ 0 het be ri

’FVfZenlil1;‘l39 Zleragdgrinjen zulleg dfwrvan nlegdlfet 5? ’maagd’ niet uit de N.K. Wil laten verdwijnen: p g pvo g en , at ie veran erzngen gewe Lg zu -
len tegerwallen voor iedereen, die in deze zaak op sen— ,De tekst de Nieuwe Katechismus zegt uitdrukke_
satie belust i5,' lijk te geloven in deze maagdelljke geboorte. zul-

len dit mysterie ooh nooit laten vallen, evenals de bis-
.. schoppen niet. Wel zoekt de Nieuwe Katechismus naar" ° 1 den heus niet alleen van _De bezwaren nu mm Volgens mgewl een el entz dse verwoordm van dzt m sterze maa h t

katechetische’ maar inB:vezen l¥ee.1a€ Van theologisch-philosoph trekt iet nysteriel zelf op geen énkelg manier in ;w1;_
Sche and‘ zegt pater ess ze me : fel. Hoe dit mysterie moet warden geduid, hebben

_1__kh d Rome tegen de NK komen a1_ in het miclden gelaten. Vroeger werd het met nadruk»Dem°e“1e‘=“’ " b'l'h "t 1: dM 1" hl-lereerst voort uit net feit,_ dat de N.K. een ge1oofsver- to 051,50 d gem ferpre eel ' 0me'??eeDzynhe'l;Zf ea °__
gen, ze aar met zo ze er van zyn, us e en wyt uw mens- en wereldbeeld. _ _kondlgmg ls Val; mceename Rahne Schiuebeeckx en ' het antwoord op dze vraag m het mzdden gelaten. Dat

é'c'c;£\r/zggzilg ad; hzlggcgncilie gzmaakt, hebben met is geen slimmigheidje van ons geweest. Maar wij willentheologie, niet bod, 11r_agen, _.wa¢n*0p_ het antwoord zn de nzeuwe msze nog
, ’ met duzdelyk ZS, open laten. Een katecheet van deze

S h b ’ visie loo 1; als de draad van Ariadne door het ‘ tyd volgt de moderne theologen’ maar ,m(:et met me'°. °°nen “gs P .. . het b 1: 1: 1: cl de th l .labyrintn van de.Nieuvve KaEtec_hismus en W1] vermoeden, dat dle "en e er e we en an ze (501339? d 4 I)
edraad zoveel exlstentlele blndmg geeft aan de daarm v00rk0- er an er ‘mg
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Geruststellend lijkt de verklaring van de Kardinaal;
/  

/' Voorbehoedmiddelen
dat de Nederlandse bisschoppen, bij wie het auteursrecht van ‘

cle katechismus berust, alleen voor geautoriseerde en gec0n- i
troleerde vertalingen hun fiat zullen geven en dit niet eerder
zullen doen dan nadat de moeilijkheden met de Romeinse in- Goedgekeurd door. her Epl-Scopaat ?

stanties zijn opgelost’.

Uit de aard der zaak geldt dat natuurlijk ook voor de ’binnen

enkele maanden’ te verschijnen Nederlandse herdruk. En als de

verkondiging in de eerste druk niet zuiver blijkt te zijn, zal men a n ° ‘J _S° “ ‘J 1“ “We ‘J en gem “°' ’ 3"“ ’ Dag‘

de kopers daarvan wel niet met een kat(ch1smus) 1n de zak laten *-

zitten.

, _ 136-137 (ultgave van de Bavelse paters) komt het volgende voor:

J. A. In drie voorafgaande edities van ons blad heeft dr.
‘ Dupuis goede voorlichting geboden rond de met-

hodes van geboorteregeling. We kregen van verschil-
lende lezers de volgende vraag: ’Als wij samen beslis-

sen tot het gebruik van voorlzehoedmiddelen, waar
kunnen wij ze clan kopen?’ Deze vraag is heel kan-
kreet en aktueel. Daarom gaan we er even op in,
Bovendien zullen binnenkort van de zijde van de

Katholieke Geestelke Gezondsheidszorg ’spreekuren
voor gezinsplanning’ geopend worden. Hierover zul-
len wij u ter zijner tijd nadere informatie bieden. Be-
doeling is niet alleen dat advies en begeleiding ge-

’.‘ boden wordt aan echtparen die dit ten aanzien van

de geboorteregeling wensen, maar ooh dat men des-

gewenst genoemde middelen kan verkrijgen. Dit alles

gebeurt in overleg met en goeclkeuring van het ne-

I derlands episkopaat. Men kan dit zien als een logische

F“ gevolgtrelcking van de visie die met betrekking tot
gezinsplanning door de Nieuwe Katechismus inge-

H nomen wordt.
i In de naaste toekomst zal het dus niet moeilijk zijn

deze middelen te verkrijgen.
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Op 7 juni 1967 richtten wij een beleefd verzoek aan kardinaal Deze ’afWijking’ 111091; dan Zekel‘ ingedeld W01‘den bij 1'16 niet -
Alfrink om commentaar te geven op de bewering, ’dat dit alles zo - heel - duidelijke

— f°1‘n'lnl6l‘ingen — in - de - Nieuwe '
gebeurt‘ in overleg met en goedkeuring van het Nederlandse Katechismus - die - bii ' de - onverstandige

- Oppervlakkige '-

episkopaat’. Toen wij na ruim een maand nog generlei antwoord lezer - misverstand - hebben - gewekt ' ma-a1‘ - die - in - Wlen,
hadden ontvangen, hebben wij de kardinaal schriftelijk aan ons - Iii - het - in - eigentijdse - beW0°1'd-ingen - dezelfde - W331‘-

verzoek herinnerd. heid - verkondigen. Dat zal moeilijk gaan, als het Episcopaat
Toen wij wederom geen antwoord ontvingen hebben wij ons tele- goedkeuring heeft verleend aan het verstrekken van voorbe-
fonisch in verbinding gesteld met de secretaris van de kardinaal hedmiddeln I100!‘ <16 kathlieke hnweliiksbnreaux!
en hem verzocht te bevorderen, dat er althans énig antwoord Vvoral nu er, zoals een hvge Vaticaanse zegsman heeft ange-
kwam. kondigd, (Tijd 8 aug.) in het najaar een encycliek zal ver-
Toen dat wéér uitbleef hebben wij de secretaris op 2'1 juli nég schijnen, waal-in de Pans het standpunt at de kerk altijd inzake
eens opgebeld.’ voorbehoedmiddelen heeft aangenomen, nogmaals uitdrukkelijk
N11 Wij I161‘ 15 augustus nég niets vernomen hebben, moet het ons wordt bevestigd, zal de ’katechetische’ uiteenzetting over gezins-
openlijk van het hart, dat dit toch eigenlijk een in-treurige toe- Planning ESSENTIEEL lniieten W°1‘dBn gwiiligd in d6 Niellwe
stand is. Katechismus. Maar een wijziging in de herdruk ervan, verlost de

Jkt ml het tijdschrift ’Wij’ en heeft het Epigcpaat géén gem]- bezitters van de 400.000 ex. van de originele uitgave niet van po-

kellring gehecht aan de verstrekking van voorbehoedmmdelen sitief verkeerde voorlichting. En als de K.R.0. en andere be'1'n-

via de katholieke huwelijksbureaux, dan hebben de katholieken vlveders van de katholieke opinie rustig door kunnen en mogen
B1‘ #0011 recht op, dat dergelijke beweringen openlijk door het blijven gaan met hun intensieve propaganda, zoals tot nu toe
Episcopaat Worden tegengesproken. voor het gebruik van voorbehoedsmiddelen bedreven, dan is op-

. name van een nieuwe passage over de geboorte-regeling ’op last
\

, .

Moet men uit het niet- antwoorden van de kardinaal en het van Rome, een paskw‘
uitblijven van tegenspraalc afleiden, dat het Episcopaat inder-
daad zijn toestemming gegeven heeft? * ‘X’

*' .)(. Hoe is het toch mogelijk dat ’men’ een systematische propagan-
da voor voorbehoedmiddelen in het katholieke leven zo lang

' heeft kunnen laten doorgaan, door officieel zvvijgen heeft ge-
Het blad ’Wij’ noemt de ’episcopale goedkeuring’ ‘een logische < dekt, en bovendien de ’nieuwe leer’ in de N. Katechismus heeft
gevolgtrekking van de visie, die met,.be|;1-ekking tot gezinsp1an_ gesanctioneerd, wetende dat tallozen, door de voorlichting mis-
Hing door de Nieuwe Katechismus ingenomen wordy‘ Déérin leid, praktijken zouden toepassen, die het hun zéér moeilijk z0u-

heeft het blad naar onze stellige overtuigjnggeen ongelijk. Punt 1 zen m.aken er van af te men en als kath(.)hek de eer v.an de
- athoheke kerk te volgen, als Paus Paulus 1n het nagaar d1e leer

5 van het z.g. smeekschrlft wees er immersuiiidrukkelijk OD. dat
\ nog eens voor heel de Wereld openlijk en nadrukkelijk bevestigt.

ook Voor Wat de ’geboorte_.-regeling’ betreft de Nieliwe Kat'echis-
mus van de leer afweek. .. \ . ._ -4 Q J A

z
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. I jaren (1944) in een Amsterdamse stampvolle kerk door deLa n aanwezigen zé smekend hebt horen zingen, dat de latijnse
taal blijkbaar geen beletsel was om de Heer uit de grond
van hun hart redding te vragen,

rrQ als je de laatste jaren in de omtrek geinformeerd hebt waar
en religieuze cuffuur het Rorate nog (en goed) gezongen wordt, omdat je nog eens

Wilt hérbeleven, hoe je tijdens de winter van 1944/45 in het
Vondelpark liep, je de verslagenheid waarin Amsterdam
toen gedompeld was, diep in je voelde, en er enkel een vi-
sioen was van honger, angst, verwoesting - dat het toen

Als je zelf, bij wijze van spreken van kindsbeen af de laiijn- began te sneeuwen - dat’ naar boven blikkende’ het R 0 -
- ’ ' ' ' het ’EcceSe mlsgebeden en e a h ht 1 It _. rate co ell desuper 11116 opkwam,

- - g..z ngen.e gevogden aennomtse i it ncta facta est deserta' Sionmmnarlst geweest z1_]nde, met alleen de latijnse mistekst, c V as Sa t ' . 1..maarookzelfsd . I d ft. .th deserta facta es; domus 531110111 1ca-
ewlsseeneprealesul ethoofdkende’ tionis tuae et gloriae tuae, ubi lauda-

alsjebijdeinhetlatrntot verunt te patres nostriz
J m ru mg ge me te gedach' je in eeuwenoude taal de eigentijdse gruwel der jodenver-

ten ‘e-n gevoel-ens, gedragen door het droevige, smekende,
1 volging en de vernieling van hun synagoge verwoord hoorde

medlterende, Julchend en Jubelend opstijgende gregoriaans, en voelde
hebt kunnen verwijlen, ’

Q alsjetoenbiddenkon: Vide Domini afflictio-
als Zie bij hell 11115611 V1111 11611 g101‘i6l1ZB P211186 11113113 — Zing n e m p o p uli tui: zie Heer, de verslagenheid van Uw
m1.l11 $0113” -1 bij 1161 Dlechtstatige Te 13811111, - 1161? feestelijke, ‘ volk; als je dan zelf het C o n so 1 a m i n i, c o n s 0 l a -
geestvernieuwende Veni Creator, - het lieflijke Jesu dulcis

1 mini /in-0051; U, troost U mijn volk, want gpoedig zal Uw
1119111011511, ' 911 bij V616 31111618 131131156 11Y11111e11 je kerkboek heil komen’ niet behoefde uit te spreken, omdat je dat als
dlcht km‘ late“, 1 het ware héérde. -

dan kan men'zich indenken, dat schrijver dezes - evenals zéér,
als je het Lauda Jerusalem Dominum - het Christus Vincit, Zéél‘ 1161911, hell 11151 hell latijn, dreigend V61'dW1Zi11e11 V1111 6e11We11-
Chrisls reglit, Christus imperat - als een feestzang‘ in Je- oude, verfijnde religieuze cultuur, niet genoeg kan betreuren.
rusalem hebt gevoeld en meegezongen, - »

‘X’ ‘X’

als je paaszaterdag in afwachting was van het jubelende’ Ik schreef bovenstaande tirade om afdoende te laten. ' ' ‘ . ..,-I, ',.;, '_,,e ens 111 toon tverhoogde Alleluja en de prachtlge greg11- blijken, dat ik een 1a’c11nse m1s geenszms *1d1o0t’ vmd,rlaanse paas-an lfoon. Vespere autem sabbatl noolt u1t J6 ' Z0315 een mij-bljjkbaar Opditpuntnie1;beg1~epenhebben_
geheugen zal gaan, néch de door de Amsterdamse pastoor de interviewer (Telegraaf 4 aug.) mij in de mond leg-
Kokkelkoren feestelijk gezongen feestelijke prefatie, - de' Indertijd Werd in Vale kerken de irhhet latijn Cele“

V brerende priester ’bege1eid’ door een t1]dens de gehele
H. Mis Nederlands pratende priester; toen ik vroeg om

als de massale smeekzang van de kerkgangers na de vasten- Wat 111981" $11119 1Iijd611$ lie Ca110I1 811 V001"S'161de 0111 Wél
predicaties (Parce Domine, parce populo tuo) waarvan je ge “Yee gé1‘e@'é:ga1';t{3e 'CfE>>1:1:1(;~1111_e V%°1"af§a_aI1§le geéoeien
. . . . . . ; ' > 0m1ne su* r1 1 en r p 1on orp r1s oor e e-
m Je Jonge Jaren al Under de mdmk kwam’ m de °°rl°gS' 1 geleidende priester in het Nederlands te laten bidden,

1|
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kwam als antwoord: dat is verboden. En dat vind ik Ten overvloede zij vermeld dat de doelstellingen van de vereni-
idioot. Wel de hele tijd onder de mis Nederlands laten ging geheel in overeenstemming zijn met die van de Kerk, met
praten (’bege1eiden’), maar niet die 2 unieke gebeden name met de Constitutie over de Heilige Liturgie die op het
in het Nederlands door de begeleidende priester laten Tweede Vaticaanse Concilie Werd afgekondigd.
V00l“bidde1’1)- Het lidmaatschap staat open voor een ieder die minstens 16 jaar

oud is en de doelstellingen der vereniging onderschngft. Er zal
een bulletin - geen tijdschrift - Worden uitgegeven, waarin voor-
namelijk feitelijke gegevens staan, met name over plaatseluke* * groepen en over tijd en plaats van liturgische plechtigheden in

1

het Latijn. Gegevens over dit laatste en over priesters en leken
die deskundig zijn op het gebied waarop de vereniging werkzaam
is (liturgie, kerklatijn, kerkmuziek) en die mede zouden willen
Werken, Worden uiteraard gaarne op het secretariaat (’s-Graven-

Met onverholen sympathie begroet Confrontatie dan 00k het 0 dijkW~'=}1 73, Rotterdam; Vanaf 1 September 19671 Rllflsburgerweg
26 Le1den) mgewacht

strmfen van de 0nlang_S_0pgericht? Wereniging vat” La_jPse Li' Het eerste bulletin zai eerst na de vakantie uitkomen. Het zou
turgle, zoals dat tot ultmg komt 1n haar doelstellmg. W1] druk- 3 Wenselijk zijn Om daarin reeds Z0Vee1 mogelijk regioinale ge_

ken llierondel‘ hal‘ eersfe communiqué af: geven te plaatsen en adressen vain contactpersonen. Cm vast
een voorlopig begin te maken met de vorming van reglonale
groepen Worden hierachter de leden van het dagelgks bestuurZij stelt zich ten doel om de Latijnse liturgie die onder de druk ’ * -- 1.. . . ’ - ' met hun adressen vermeld. Z1] kunnen oan voorshands voor hetvan een 6e1'1Z1]d1g accent op het gebruik van de volkstaal drelgt gebied Zij Wonen als Contactpersonen fungeren

te Worden Weggedrukt, levend te houden en verder te ontWikke-
len. Zij wenst dat deze liturgie die de bron is voor alle vernieu-
Wnigen nu en later, levend bezit blijft van de Kerk en dus voor
het kerkvolk bekend en vertrouwd blijft.
Om dit doel te bereiken zal het streven erop gericht zijn om Het gironummer, gesteld ten name van penningmeester Vereni-
zoveel mogelijk katholieken in de gelegenheid te stellen om nabij ging voor Latijns Liturgie, ’s-Gravendijkwal 7a, Roterdam, is
hun woonplaats, des zondags een Hoogmis (Gregoriaans of k1as- 792105. Het lidmaatschap is gratis voor diegenen voor Wie contri-
siek-polyfoon) en door de week een stille H. Mis geheel in het butiebetaling een bezwaar is. In dat geval Wordt men verzocht
Latijn, bij te Wonen. Ook de kerkelijke getijden (Vespers, c0m- dit op de aanmeldingskaart te vermelden.
pleten) zullen waar mogelijk weer gezamenlijk in het Latij-n ge-
beden Worden.
Er zullen daartoe regionale groepen gevormd Worden. De ver-
eniging dient er immers toe om a1 diegenen die de Latijnse 1itur- -- _ ; ~

gie een warm ‘hart toedragen bij elkaar te brengen. Dagelflks b_eStuur' _ _ '

In deze crisistijd in de Kerk zal het echter ook noodzakelijk zijn V°°l"Z1'B'Ee1" ]h1"- ml". J. E. van der_ Does de Wlllebols, Oppert 34,
om naast het bijwonen van Latijns-liturgische plechtigheden, te I Rotterdam 010 — 120038; secretar1s-pennmgmeester dr. A. van

h d‘ ' h ' d ' d 1 t Heck, ’s-G-ravendljkwal 7a Rotterdam 010-239508; per 1 sep~trac ten een ieper inzic t te verwerven 1n e zm en e p aa s I _, i _

van de liturgie in het algemeen, in de Kerk en in ons leven. De temberi Rllflsburgerweg 20, Leldefl 01710 - 22044; Waaraan 31$
' ' t d A Keller Schae manweg 8 Debeoefening en de studie van o.a. de Gregoriaans en de polyfone a<5_lJ'un°t-Secretarls 15 °egeV°eg - - P >

kerkmuziek en van het kerklatijn zullen door de leden zoveel ' Bllt 030 - 762231; mevr. prof. dr. E. Allard, van Schaek Mathon-
mogelijk Zelf ter hand moeten Worden genomen_ Z0 kan Worden 2 singel 83, Nljmegen 08800 - -32348; drs. J. van Beekum, Venestraat
meegewerkt aan een vernieuwing en aan een bloei van het litur- . 1‘ 1» Zwolle 05200 ' 13869-
gisch leven in Nederland.

Uit het vorenstaande komt wellicht al naar voren dat de ver- Het is goed gezien van het Bestum. Om zich niet negatilef af te
eniging haar kracht niet zal zoeken in polemiseren of in het zich _ _

afzetten tegen andere vormen van liturgie of vernieuwingen. Het zetten tegen het gebrmk van dc landSt3'al' Want Vatlcanum H
programma is zonder dat al ambitieus genoeg; en van een nega-
tief uitgangspunt is Weinig heil te verwachten.

heeft het (mede) gebruik van de landstaal toegestaan. Vooral
voor de (schaarse) gelovigen, die in de week heilige missen hij-
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wonen in de intimiteit van een kleine gemeenschap rond een zij- C f '
altaar, en het latijn niet of moeilijk kunnen volgen, is een devoot -

en duidelijk gesproken mistekst een groot goed Jammer is echter
. . ' met rof. v. Laarhovendat de gebrulkte Nederlandse mlsteksten meestal een beetje, soms , p

heel erg verminkt zijn . . . .

Jammer is ook, dat over het algemeen weinig gevolg gegeven
A In de Tijd van 12 augustus kon men het volgende ’Ingez0nden

wordt aan art. 54 van de Liturgie-constitutie van Vaticanum II: ‘ stuk’ lezen van Prof. dr. J. van Laarhoven, pr.:

Art. 54: Er moet voor gezorgd warden, dat de christengel0- Confrontatie
' J 1; his - -- - Ln het laatste numrner van et ege ense rnaan a

Zizlzene s..u ‘”Z”.“”£“"£“s’§? deel mm £llf3.kMés’ waar zy m’ be ' eindigt een anoniem artikeltje aldusz ,,Een van de bron-
Z11", 00 1" Qt atljn gezamen U unnen zeggen of nen van vrijzinnigheid en dualisme in de Kerkprovincie

Zmgem zijn de docentenkorpsen - behoudens de goede - van de
V serninaries en soortgelijke instituten é~n professoren van

Men kan nog een ’0nvervalste’ latijnse mis bijwonen waarin al- da/.UtmVers1teg vgn Ngégeggig Egqrgiirigifggéz
’ ,, a er van e eml ,

leen te VERMOEDEN valt, dat priester en misdienaars de voet- als de universiteit, de seminayia _en vergelijkbare institu-
gebeden hidden en vvaarin zelfs niet verwacht vvordt dat de kerk- geeriijiogggzinn hun Vmzmnlgheld kan men gemab
gangers luidop antwoorden en hun Confiteor zeggen. Dit blad da'-5 zoveel citaten in zijn kopij doet, onder

andere uit verkeerd geciteerde artikelen van collegae
\ (in dit nummer; Schi11ebeeckx,’Haarsma en Van de P01;
\ Schoonenberg moet het deze keer alleen met de Corriere

J_ A_ Q della Sera doen), veroordeelt thans rustig het grootste
,L deel van de huidige _en toekqmstige priesteropleiding.

Deze grove, natuurhgk anomeme, aanklacht tegen het
vvetenschappelijk kader van de katholieke theologie in

e Nederland, 1i_s_kna§1We1Hksten1plfott Wé}£8.1‘d. HetGargL%-
men name 13 , at a e eo 0g1e- ocen en van r00 -
seminaries, Concentraties en Theologische Faculteiten

k k d dI door de er elijke overhei benoem zijn en Worden,
zou wellicht een groep aan kunnen spreken, die zo uit-

' drukkelijk ,,gezagstr0uW” in haar vaandel voert. Maar
F als men da-n in hetzelfde nummer leestz ,,We kunnen

V elke dag weer merken, aan Wat voor figuren het ho0g-
vvaardig episcopaat zoal sleutelposities heeft t0ever-

‘ trouwd” (39), vergaat de lust! Dat velen van deze colle-
= gae hun wetenschappelijke opleiding aan een pauselijk
I instituut te Rome ontvingen, zal voor dr. Den Otto1an-

der hoogstens een pikante bijzonderheid zijn.
Wat ik nauwelijks begrijp, is dat dit slecht geredigeerde

I blaadje een oplage van negenduizend haalt en dat een
aantal mensen nog steeds hun naam lenen aan deze per-
manente verzameling van verdachtmakingen.

Q Zonder blikken of blozenleggen wij dat proza onverkort aan
onze lezers voor: zij weten, dat des hoogleraars beschuldi-
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. . . .. .
° 1; ” ' h 3311591gende lnslnuatle, als zouden W1] cltaten vervalsen, zonder - . Indefdaad heeft Confrntatl »g§Za§§ 1°°uW 1:11 _“;a1('):bekend

meer vals is. En ook de hoogleraar weet dat natuurllgk. H13 Stfmn’ maar bet kan een kerkhlstoncus t0cKm; Geloof
herhaalt slechts een gemene gemeenplaats, zo nu en dan < ziJn, (lat trouw aan het.Hoogste Gezagiitaan telr en install-,
sluw gehanteerd door tegenstanders, als bewijzen of argu- helaas n°§§1 een? conmten veroorzaa e me agere
menten totaal ontbreken. Zijn klakkeloze beweringen scha- ’ ties Ger hlemrchle?
den zijn reputatie als objectief (kerk)historicus méér, dan
dat zij Confrontatie kwaad doen. ,_ .. .Q De professor vond zelf z13n protest ,,nauWe113ks de moelte

waard". Méér dan (lat: ’t is Wetenschappelijk waardeloos. Bij
00k Ziill illsillllatie ,,al10l1i%m” 611 ,,l1atllll1’1i§k 511101116111” £6“ ‘ rusti e overwe in zal hij dat zelf moeten toegeven. Kortg
tuigt allerminst van 0pre@htheid= de hoogleraar Weet lmmers overleg met zijn huisgenoot des geloofs en mede-bewoner dr.
¢11'01T1me1S 80611, at in Elke krallt Of in elk bl-M1 Z-g- »a110- ‘ Haarsma, zou de professor er voor behoed hebben. zé onbe-
nieme”, niet—gesig'neerde stukken voorkomen, waarvoor dan heel-st uit zijn wetenschappelijke S105 $9 Shietell
de wél bekende, geenszins anonieme, redactie-leiding ver-

antwoordeluk ls‘ Q En wat betreft ,,de lust die hem vergaan is" en waarvan hij
' op het EIND van zijn artikeltje gewaagt, moge 116111 Vortaan

Inderdaad hebben verschillende docenten in Rome gestu- niet NADAT, maar V66R hij geschreven heeft, de ,,lust” om
deefd, ml‘ at Zegt héél Weillig Omtrent hull hllidige i11- zo te schrijven vergaan, vooral als hij zelf zijn protest niet
stelling; zwakke persoonlijkheden ondergaan in het Neder- de moeite waard acht.
landse geestelijk klimaat spoedig een mentale mimicrie. De J- A-hoogleraar is daarvan in hoogst eigen persoon een klaar -
en in casu sprekend - bewijs.

Wij weten, dat wij redactionele sukkels zijn, die ons blaadje
slechts slecht kunnen redigeren. Maar als de hoogleraar neer-
pent: ,,Dat blad, dat zoveel citaten in zijn kopy doet, onder
andere uit verkeerd geciteerde artikelen” - hebben wij enige
moeite om te bepalen of dit nu een pleonastisclie tautologie
of een tautologisch pleonasme is -, en twijfelen wij aan des
hoogleraars eigen super-bevoegdheid inzake het redigeren. . %%‘%’

De professor noemt Confrontatie ,,een permanente verzame-
ling verdachtmakingen”. Permanent betekent ,,duurzaam”.
Hjj bedoelt echter waarschijnlijk continu, in plaats van duur-
zaam. En dan zou hij gelijk hebben, als hij dan maar zou
willen erkennen, dat hei: verdachtmakingen zijn, die wél
door Confrontatie Worden opgesomd en gesignaleerd, maar
die d o o r a n d e r e n rijkelijk Worden gespuid tegen
"Rome". Het vorige nummer van C. - het enige, dat de pro-
fessor ooit las? - is daarvan o.a. een afdoend bewijs.
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Vreemd Standpunt
De Tijd (14 aug.) verheugt zich - terecht - over het pauselijk
Motu proprio van 6 aug., waarin bepaald Wordt, dat elke Congre

  
_ 0 0 I

gatie van de curie zal Worden uitgebreid met zeven residerende
- I

bisschoppen, die door de Paus benoemd Worden op voordracht
van de Congregatie-prefecten, die op hun beurt adviezen krijgen
van de nationale bisschoppen-conferenties.

De Tijd meent, dat zulks zal leiden tot een beter begrip in Rome

'
 

\

v ' C f 1; t’ -nummervan wat er zo al in de wereld leeft. Wij zijn het daarmee roerend 4 1' Op pag 43 en Volgende Van het Vonge on ran 8} le . .
\ (24_25) is bjj het stuk Waar gaat het heen”, zovvel 1n1e1d1ng alseons. Vreemd is het echter, dat De Tijd de goede inbreng van
< ” - H f d ktcommentaar door een m1sverstand Weggevallen. et a ge ru eresiderende bisschoppen blijkbaar toch niet hoog aanslaat. Want Stuk Stond in ”De Boortoren" van mei 1967 (Contactblad V811 <16zij toornt tegen een Concilie-besluit, waarmee meer dan 2000 parochie van de H, Pastoor van Ars, te ’s-Gravenhage). Ons cc>1n:1l-;

residerende bisschoppen hun instemming betuigden: het hand- mentaar - dat dus niet mee Werd afgedrukt " stond nawuf 11

scher -kritisch tegenover de daarin uiteengezette ,,rnoderne” op-h . . . ptavaen) van het prlester cellbaat (slechts 4 bmsschoppen stemden huwelijk’
egn

De celibaats-encycliek heeft volgens De Tijd in brede kringen

Hoewel W1] na het bemerken van de omissie direct een ,,Rectifi-
catie" lieten uitgaan, leggen Wij d<-‘Z9 00k Swag 1108 eens 1n dlt
nummer vast.onbehagen en bevreemding gewekt, maar het wekt bij nog veel

bredere kringen bevreemding en onbehagen, als De Tijd dat
onbehagen, het wakker houdende aanmoedigt, tégen de wens van
,,brede lagen” (2000) van de residerende bisschoppen, van de
Paus en van vele priesters in.

II.Op pag. 42, na de eerste regel van het artikel ,,Is dat nog ka-
tholiek” is de 2e regel weggevallen. Iedereen zal mtussen be-

Oak hoopt De Tijd’ dat met behulp Van de residerende bissch°p' grepen hebben, dat men moest lezen: ,,. . . . na lezing va=n de af-
pen, meer begrip zal Worden opgebracht voor onze Ni,euWe Kafe- gchejdgrede van do Nijmeegse hoogleraar Dr. W. H. van de Pol.”
chismus. Blijkt dat eventueel niet zo te zijn, dat zal De Tijd
waarschijnlijk wel dezelfde houding aannemen als tegenover het
besluit van 2000 residerende bisschoppen ten opzichte van het
celibaat en het inzicht van de zogenaame ,,brede” kringen van in
Nijmegen residerende nederlandse theologen laten prevaleren
boven die van residerende bisschoppen.
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Aangezien het ons niet meer mogelijk is CONFRON—
TATIE ratis te bli'ven toezendemvm en wi'van onzeg .1 g J
lezers - voor zover due ons met reeds met rotere badm-

u u on g
gen steunden - een mzmmum-bljdrage van f6,— per
jaar te storten op

Adolfs O.S.A.

Eater Adolfs o.s.a., nog steeds prior van de Augustijnen in Ein-
ovennen een van de zwaarst verantwoordelijke gangmaikers van POSTGIRO 848700 VAN DE AMRO BANK N.V.

het Vi'l_jZH'1n|g6 kathoiicisme in Nederiand en elders, wiens boek
V'V:}|e(1;g<;af van Q?" %n;ag$S door Rome terecht gedisquanceerd BUHCHTSTRAAT, NIJMEGEN, MET VERMELDING

i "Q69 Z0" 89 . . weer eens een ikeer de Mis op voor ~CON|:RON-|-A-"E"
de t.v. Wie Adolfs boeken en artikelen gelezen heeft kan alleen
maar vragen:
IS DAT NIET EEN PROVOCATIE?

Helaas zijn alle reeds verschenen nummers van Confrontatie

P"0V00aiie totaal uitverkocht, zodat wij deze niet meer lcunnen nazenden.

Drs. IR. J. Bunnik, ieraar aan -het Apeldoornse ‘Klein-Seminarie(!)
en lid ‘van het tegen het verpiichte priestercelibaat gerichte
Comite Adresn Celrbaat”, voorts brutaal "commentaar" van de Tot dusver pubhceefden in 'c0nfmntaue';

recente pauseiuke encycliek over 'het celibaat, had men ondanks , _

alles tech maar mgeschakeld als Vertaler op ‘het Noordwijlkse Dem R. Allard M. B., Vaais; Prof. dr. Zacharias Ai'i13i"lOn|SS8 O.F.M.Cap.,

symposium. Was dit een blunder van de functionarissen, of een Numegen; J‘ Brouwem pastoon Smeermaas (Belgle); E' Buys 80'0"
provocatie? Oudenbosch; Anne Dessers, Sittard; Prof. ir. M. J. Granpré Moliere, Was-

. senaar; Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; Zr. M.

Johanna, per adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Wassenaar; Prof. Mag. dr.

V. M. Kuiper O.P., Fribourg (Zwitserland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk;

Echt Qetuigenis Fr. Loots, pastoor, Lauwin-Planque (Fr.); Ir. W. A. Molengraaff S.S.C.C.,

Bavel; Dr. Ch. Niederer S.J., Nijmegen; Dr. P. den Ottolander, Arnhem;

In de KHO'9id$ 6-12-8-67 Staaf diti Prof. Mag. dr. J. v. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden

(D|d.); Dr. Fr.‘ v.‘Ri_iniand, p. adres redactie; J. M. v. Schaik, em. past., Her-

t-V-'b‘issch°P wen; P. ter Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J., Schalkwijk; J. Thywis-

’Mgr. Bluyssen meent, dat Nederland na Mgr. Bekkgrs weer sen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres redactie; B. J. Visser, pr., Weeze
Eeen: t.v.-bisschop nodig heeft_ Een echt getuigenis van geloof (Duitsland); B. Voets, pastoor, Amsterdam; W. Westerhoven, pastoor, g-

zs lets waar de mensen om dragen, zei hij in een intey-view_’ mond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O.Carm., Dordrecht; Drs. R. Wiidenborg

A.A., Essen (Duitsland); iDr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; ‘rDr. H.

v. Zunderen M.S.C., Stein en anderen.

Melt dat echte getuigenis voor de K-R-O-t.v. en radio, daar zat het Red'aktie=
heel vaak nieit goed mee, toén, n nOg niet. J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.
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