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In hex l‘ . .

nezendeliharnnkvan kde Kerk woedt een hevzge znfectze en g9-
zze ma ende krachten strgden om de voorrang.

ggrantze voor de genezing is er wat de Kerk in ham tomli
lent Qt - .. “

d Qefihen ze ZS van goddelyke oorsprong. Dat neemt met
’ ll wt] met grote zorg vervuld moeten zn om de schade,

Mededeiingen

Gezien het uiterst lage abonnementsgeld kunnen wij in de loop
(lie intugs .. .. _

moeten bl?) bemkkend worm" D“t_“”J b7J?°"d‘fT QT"-“lg bezlg _, van het abonnementsjaar, dat van april tot april loopt, nieuwe

J en met Onze Kerkpramnae» die Prim-all‘ ons eigen 7 abonnees niet garanderen, dat reeds verschenen nummers nog ge-

l l .
:42; zgn de Wereldkerk uztmaakv: In deze Kerhprovincie zijn

5 oren, getogen en zullen wg sterven.
leverd Worden. Eventueel zenden W1] 1n de plaats nog voorradlge

oudere nummers (jan., febr., maart ’68).

%%% i Het abonnementsgeld (minimaal f6,-- per jaar) kan Worden

Het is - .

toengiiheggend, dat zovele Insschoppen ult de Wereldkerk
ligen den 6 mflte Tnet woond en daad de orthodoxie bevei-

e vermeuwmg ontwllckelen. Dre categorie bissch0p-
U ons ook vertegenwoordzgd.

0 ' -

macht °x§_b‘$§ch_°PP9", Prlesters en leken - een zeer sterke
lenen zn nog grotere solzdarztezt, de strrgjd voort te

, le m een steeds beslzssender fase lcomt.

vzltfifse" een waar krui-9, maar het kruis is niet alleen telsen
J en en $m¢lTI?> Ooh van hoop en overwinning.

<X* %

Door d8 afval aan cle en "d £2 hzde d e_ Z1] 9, et stand. ouden aan de andere
Z1; e grate zuwermg en vermeuwmg voort kunnen gaan

61? gestelde doel berezken.
I en " ' . . ,

no-git totwy mill-95871 alles wat eaitreem ZS. Extremzsme lezdt
succeg. gef schzet over zyn doel heen in de ruimte.

m~ Brper e TZSZSD1/UOTdt, des te klemmender de noodzaaic
Ct en zelfbeheersmg.

% %
%

Er wordt van ons door het le
Z b ergezag vertronvaen gevraagd en

jfis-£eZ}£l9:£(~tr;i.nPe komende maanden van dzt Jaar lcunnen be-

]. BONGAARTS

overgemaakt:
op de bankrekening bij de Amrobank te Nijmegen (van bank-

rekening bij elke bank)
of gestort bij een van de kantoren van de Amrobank‘ (gratis)

of op postgiro 848700 van de Amrobank, Nijmegen met vermel-

ding ,,C0nfr0ntatie”. (ook vanuit het buitenland).
Ook van buitenlandse bankrekeningen kan worden overgeboekt

op de rekening bij de Amrobank, Nijmegen.
Buitenlandse abonnees verzoeken wij een gulden meer over to

maken dan het minimum (vanwegev de deviezenkosten).

Extra-bedragen zijn zeer Welkom om onze aktie steviger te kun-

nen voeren. Redaktie - administratie en medewerkers helpen

ook een handje door zonder honorarium te werken.

Niet ondertekende stukken zijn van de redactie.

%a/M
Nogmaals onze meest hartelke dank aan degenen, die ons

spiritueel, moreel, financieel, technisch, kritisch, dokumentair

helpen en geholpen hebben.
Mogen degenen, die niet persoonlijk hebben kunnen dan-

lcen hiervan goede nota nemen.
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Contactgmepe" ~
Een noodkreet van Pa.u1us VI

Contactgroepen;
Regelmatig Worden er bi-een In de Osservatore Romano van 26 april 1968 staat ‘op de eerste

den Op data, die te vroegl liggelmjgii ‘lgirgliccoggictgroepeg gehou- bladzijde de tehst.van_een toespraak die de H. Vader 0p_ de
den in de betreffende Zia de gea 0nneer- m-orgen van 25 aprzl drlemaal heeft gehouden voor de pelgrlms,
Caekaart Verwitgd‘ J an per c0nvo- due vanwege hun grate massa in drze groepen moesten worden

verdeeld. Driemaal heeft Paulus VI de woorden gesproken,

Contagtgroep Amsterdam: waalzvgn de veétaling hieé volgt. Pbloewsl p;£¢u22llijke toesplzaken

Naast het besta vaa 00r an eren wor en voor erei 0 aargemaa t op
beinstraat 14, Aalljiieigszi ‘£2? ii-7§1?S9$1;eoI;DLlyS11ngs, H01- grond van aanwijzingen, krijgt men de indruk dar hier Pans
komenz J. Tesser, en ee nog ge- Paulus alléén aan het woord is. De Italzaanse tekst rs hennelljk

’ ' niet gepasseerd langs enig taalhundig bureau dat hem heeft

St. Adelbel-¢uS_k1.ing’ Nijmegen bezien of bijgewerht, want dan had hij er naar de vorm eeker

Op 15 augustus a_S_ (Maria Hemelvaart) Zal Ma anders uitgezien. Na vindt men_er herhaaldelgh onaffe zmnen
OP. in de CaniSiuS_kerk d§.Hr.M.. . Maltha Ln, onregelmange zmsconstructzes, zelfs met geheel hlare urt-
uur Celebreren 1s van 19.00 drukhmgen. Het lijht er sterh op dat Paulus VI deze woorden

In september of oktober zal Prof. Mag Dr 1] ‘P. M zelf In horte td op papzer heeft gezet en ze zo heeft urtge-

Ploeg @_P_ V001. Ons Spreken Um ' ' ' ' Va_n der sprohen en zn de Osservatore laten verschynen.

Dogma”, D.V. => 68 van H. Schnft en Om deze reden zijn zij een ontroerende noodkreet, ja een

. reeks noodhreten, van de opperste Herder der Kerk die zijn

Credogroep Arnhem en omgevihg
. kudde in groot gevaar ziet. Hij wil niemand dwingen en be-

Het adres van de hear J_ C_ M_ Langendam is th . C .
zweert allen op haast dramatische wzjze toch trouw te blijven

Loudonlaan 11= Rozend-381 Gld Tel 08302-5649
ans_ Qnstantla aan geloof en Kerk. Zijn hoofdgedachte is: vernieuwing moet

' ' ' er zrjn, geen vernieling (EVERSIONE), geen VERANDERING
Credogroep Tj1burg_EnSchOt_G0irle_ van geloof of Kerk. Men vergelzjhe hiermee wat vicaris-gene-

Sekretariaat; MeJ~_ SmitS_ Korvelsevéeg 142 Tub raal H. Ruygers nog niet lang geleden aan de Volkshrant heeft

' ’ mg‘ verhlaard: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk moet ver-
anderen, radicaal. H6e precies, weet ih nog niet, maar ih ben
er zeher van dat we pas aan het eerste begin staan” (zie de
Vkr. van 9.2.1968).
Deze taal is bepaald niet die van Ruygers alleen. De opperste
Herder der Kerk homt er tegen in verzet en vraagt de gel0vi-

/1‘ gen hem hierin te volgen en bij te staan.
‘ Wi]' hebben de telcst van de redevoering uit het Italiaans ver-

G * gs, Q taald, hetgeen niet overal gemahhelijh was. Op sommzge plaat-
GD sen hebben wij de oneffenheden bijgeschaafd, op andere

plaatsen niet, om zo een betere indruk te geven van de 00r-

*7 spronhelhe tehst. De ondertitels zijn die van de Osservatore
Romano.

J. P. M. VAN DER PLOEG O.P.
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TOESPRAAK
van onze menselijke persoon voelen en tevens de grootheiol van

onze hoeclanigheid van Plaatsbekleder van Christus.

K h ' - -

ligiieollekell’ due” veremgd m hetzelfde geloof en dezelfde /Ian de Kerk een bewijs van kinderlijke

' aanhanlcelijkheid geven.

Geliefde Zone” en Dochtersj '
Daarom bereidt gij ons vreugde, grote vreugde. Nooit moe dat

schouwspel te ‘bewonderen van onze pelgrims en onze bezoekers,

zeggen wij de Heer dank met de woorden van David: ”lk heb hetUw bezoek vervult ons met vreu
* gde en ‘hoop. De woorden "Vreu -

d H " ' ' " . . 9 hier aanwezige volk met grote vreugcle zijn gaven zien brengen"e en oo , d
p '6 de me’ ZUH van een beroemde Constitutie van

[1 Kron 29 l7)- de gaven van zijn geloof en van zijn vroomheid.het Concilie ikunnen wi'l _j tot de onze maken. Vreugde: wa t " ' ’ '

n WU Met de vreugole is daar de hoop; cle hoop clat deze aanwezigheiolzien U hier in zo groten geta|e. Vandaa - ..
1 g IS de basiliek van Sint Pie-

t ‘
__ van zeer veel waarde is voor de zaak van het Rijk Gods, d.w.z.

er met 9'00’! 9e"°e9 Om cle bezoekers te ontvangen, zodat WI
J voor de zaak van Christus, van zijn Ker-k en van U zelf. Nu gaan

gedwongen ZUF1 hen in drie verschillenole audién 'ties te d I

ver e en Wi_j U een woord zeggen dat U te denken moet geven: Wij ‘neb-Deze toevloed is voor ons een Fade“ mt Weugde; wij zien er als
h " - " ' -- .. ben U nodig! Zeker, gij zijt hier om een daad van geloof te stellen,

et Ware het bUbels woord Die allen 2|- in rondom U b|_]een -
ge om aan de Kerk het bewijs te leveren van Uw kinderlijike toewij-komen Jerusalem ‘U

1 . wzonen zullen van verre komen en uw doch-
ding om hier Uw voornemen te bevestigen een Ch|’iSlI6|l_jK leven

tars lune“ Van alle Zljden 0iOStaan Dan z "- ult 9|; toezien en door d '

e te leiden l-let zijn juist die geestelijke gaven die Wij nodig hebben:toevloed van lhet VO|k zult ge verbaasd staan en uw hart zal zich '
U nieuw ontwaakt katholiek bewustzijn, Uw trouw aan de hei~verruimen“ (ls. 60, 4~5). En in deze concentratie, niet gemakkelijk W op
lige Kerk van God. Dit lijkt vanzelfsprekend en al verdisconteerdte verwezenlijken noch gemak bren ' ‘

1 gend, lS l€'ES gelegen dat "
meer in -uw godsdienstige toewijding en ole oprechtheid van de gevoe—is clan alleen maar het verschinsel v ‘ . -

sleohts het dankbare gevoel hieJr te zij:,nd:=1(i:eirslshri:t <:l|le<ete:|iendt.heL:
lens die U hierheen leiden. En dat is, wat U betreft, onze hoop.

gleorafisch centrum van de Kerk, maar op het oanonieke histo-
rise e en zichtbar " ' - 'aangrijpejdiesjrilgilj E>ir\eri"nt/VstiekE>_ Punt van haar i~onoler-

,
f£mdar,nenzata;!r|;;c;:1;i:;:grZf+l;eqvi;1'olt van lik zeg dit omdat 91] weet clat het historisoh en Qeestelijk uur dat

heimzinnig bouwwerk, de Kerk; hier, waar het zo goed
mU 96- de Kerk moet meemaken, in het bijzonder in enkele landen, niet

van aiie ianden te ontmoeten bmederensien sereen is. Voor de Herders der Kerk en voor Ons is dit een reden

alien Veremgd is zun, van ernstige bezorgdheiol en verdriet en soms van grote smart.

kathohekl e ie e, dat IS. alien (grande amarezza) Dit is niet sleohts het geval omdat heel de mo-

En dit schouwspel is niet toevallig, het is niet Opgecommand
derne werelcl zich losmaakt van het Godsbegripn (del senso di

maar het is door ‘U Spontaan gewndi Soheer » D10)’ Qeheel in besla9 Qenomen als Zlj is door de rukclom van haar

Spa] te douw- overwinnmgen OD wetenschappelijk en teohnisoh gebied; niet

Ons te horen en een zegen van Ons te ontvangen zodatr _?/go
slechts omdat sommigen "de dood van ‘God’ eisen, zoals iemand

deze en dergelijke Omstandigiheden nooit . ’
WU in dit met een oppervlakkige uitdrukking heeft aangeduid; men komt

zozeer de geringheid in feite op voor een atheistische mentaliteit, die ver afstaat van
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elke godsdienst D ' - . . .z:u"::r:'t9an9 d|e zo karaktenstlek IS voor de de Kerk, metals gevolg ole gehoorzaamheid aan het ambt van het
r e *r moeten VGFGISGH, dat men tot een herolerlijk bestuur dat Christus heeft ingesteld en dat de wijsheid

» n m - - - .eer tot aanblddmg brengend GOdSb<-BQFID der Kerk Iheeft ontwikkeld en uitgebreid in de verschillende Ieden
1 O ' - . .Op de toppen een Z]?!/erder en meer I9‘/9999 99d$dIeSf, van het mystiek en zichtbaar lichaam van de ‘Kerk, tot leldmg en

[T] .99?:/U Zweten. Onze smart wordt met aI- bijstand van de veelvormige geledingen van het volk God.
~ 9999 U, Oor deze zozeer verbreide fe't - -

hike godsdienstige afval, maar ook en zelfs speciaal (met betrei Daamm.kmg tot de gevoeligheid van wie In de Kerk verantwoordelijkheid Q vernieuwing, ja; moedwillige veranolering, neen;

qraagt) als gevolg Van de Onrust die enkele sectoren van de -katho-‘ .lleke wereld Zelf in Verwamng brengt Q altijd levende en nieuwe geschiedenis van de Kerk, ja; his-
Aggiomamento en Uerm-euwing’ vemieling torisme 1) dat de verpliohting te niet doet zich aan de dogma-
De k ' " . . ' tisohe tradite te houden, neren; 'VanZ:: ‘LS mletkonbekend. Na het Concnhe heeft de Kerk genoten I ‘

n eer" - ' - . .

doet OHS 908% 5? F;;aCht'9 Few", en Qemet dlf "99 $teed$- Het Q theologisohe integratie volgens de leer van het Concilie, ja;
Ifta elieerlst te erkennen en 'het te bevorderen. theologie conform aan vrije, subjectieve theorieén, dikwijls

\ te ..
velwmd idee? 0° 99 fden 99 |U9t 999 a1tU9| 999" een Wei“ ontleend aan bronnen van tegenstanolers (a fonti avversarie),

en en van eiten die zeker niet in overeenstem- ' nee"-
7

mmg Zun met 99 999016 Geest, en die geen belofte inhouden van
die vitale vernieuwing die het Conoilie heeft beloofd en bevorderd P Q een Kerk die open staat voor oecumenisohe liefde, voor een
Een gedachte met dubbel effect heeft zich ook in zekere katho-’ verantwoorde dialoog en voor ole erkenning van de ohristelijke

d b d ‘a irenisme dat afstand
lieke kringen een weg gebaand: de geclachte van verandering, die waarden bij de geschei en roe ers, | ;

bU sommigen die van aggiornamento: (modernisering, up to date doet van de rwaarheden van het geloof of dat geneigd is
brengen; vd PL), aangekondigd door Paus Joannes, eerbiedwaay. zekere negatieve beginselen over te nemen die de afsohei-

I hristeli'ke broeders vandiger nagedachtenis, heeft vervangen. Op die manier schrijft men 9|i99 999999999 hebbe" \/an Z0\/ee 9 J
aan deze zo bijzondere trouwe Herder der Kerk, het centrum der eenheid van de katholieke gemeenschap,

evidentie en met de "e°htVaa"di9‘heid, criteria toe die niet meer nee"?van vernieuwing zijn, maar andere die s0mti'd d t - ..

J S es ructlef Zun \ Q godsdienstige vrijheid voor allen op het terrein van de burger-voor de leer en de tucht van de Kerk zelf
I lijke maatsohappij, ja, zoals ook de vrijheid van het persoonlijkEl’ Ziln \/eel dingen die in het katholieke leven k n d _

beterd en veranolerd, veel opvattingen (dottrine)u2|i:n\/:1/Zqes:
Juenrn aanvaarden van de godsolienst volgens de weloverwogen keu-

"en Worden, 99'9te9T“eel'd 6" in begrijpelijker termen kunnen wor-
h' ' ‘ bedoeld de opvatting die alle ver-

ge: ultgelegd, veel normen CH6 vereenvoudigd kunnen Worden en 1) met ,, zstorzsme” zs ,, ,
e er aa"‘9eDast aan de behoeften van onze tijd. Maar twee zaken schijnselen der cultuur (mcl. recht, zedelijkheid en godsdienst)

in het bijzonderkunnen niet in disoussie worden gebraoht de waar- ‘ louter “ls produkten mm de hist' ontwikkeling en dus als yer"
D anderlijh beschouwt en alle absolute en vaststaande regels,'heden van het geloof op geza *

-- ., ghebbende
~ rb t d . ,,eI:\/gzegroenvj-Vielgendoor

wetten er; normen daarm verwerpt (Kath. Enc., Zde druk;
1 van F. Sassen .
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ze van het eigen geweten, ja; vrijheid van geweten als criterium
van goclsohenstlge waarheid, niet gesteund door de authen-
tncrtert van een ernstig en geautoriseerd onderricht, neen- en

"Niets in minder waar"
’ De Woorden van Z. H. Paus Paulus tijdens de audiéntie vanzo voorts.

De Paus vraagt om onderscheid en trouw.

3 april j.1. laten aan duidelijkheid niets te Wensen over. Hij
keerde zich scherp tegen de onhoudbare verklaringen en ver-
draaiingen:

D - ,,Bi]' de poging om aan het katholieke geloof een uitdruk-aarom, zeer gehefde zonen, heeft de Kerk vandaag uw
onderscheidingsvermogen (discernimento) nodig en uw trouw.
Dit is de hoop die Ons uw bezoek verschaft, tot onze grote
troost. De Kerk heeft de helderheid van geest van haar zonen
nodig; zij heeft hun Iiefdevolle en vaste trouw nodig. Zeer
geliefden, ‘brengt gij Ons deze helclerheid van gedachten met
betrekking tot de vernieuwing van het Ieven der ‘Kerk? Brengt
gij Ons de grote, de kostbare, de allerdierbaarste gave van uw
trouw? ‘Wij hopen ‘het op vaolerlijke wijze. En daarom, met de
ziel vol vreugde en hoop, zegenen Wij U alien van ganser
harte.

wee

king te geven, die meer in overeenstemming is met het
moderne spraakgebruik en de heersende mentaliteit, clat
wil zeggen om het godsdienstonderricht ,,aan de tijd aan
te passen”, zwordt helaas vaak de diepste werkelijkheid
ervan aangetast. Men probeert om deze ,,begrijpel@jlc” te
malcen en verandert clan eerst de formulering, waarmede
cle onderrichtende Kerk haar heeft belcleed en als het
ware gezegeld. .. om vervolgens de inhoud zelf van de
overgeleverde leer te verancleren en te onderwerpen aan
de heersende wet van het ,,hist0ricisme”, dat alles ver-
andert . . ..

Men zal zeggen, dat het Concilie begonnen is met een
dergelke behandeling van het traditionele gel00fs0nder-
richt en deze heeft goedgekeurd. NIETS IS MINDER
WAAR als we willen denken aan het magistrale woord
van Paus Joannes, onze geéerde Voorganger en uit-
vinder - als wij ons zo mogen uitclrulcken - van dit ,,ag-
giornamento”, in naam waarvan velen het ,wagen van het
katholieke dogma gevaarlijke en soms onhoudbare ver-
klaringen en verdraaiingen te geven.
Paus Joannes heeft in zijn beroemde openingsrede van
het tweede Vaticaans Concilie duidelijk verklaard, dat
het Concilie zelf de gehele katholieke geloofsleer opnieuw
moest bevestigen, ,,nulla parte inde cletracta’, zonder daar
oolc maar iets aan te onttrekken. . . .

(L.Oss. Rom. dd. 4-4-1968).
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D 0 0 rn In de TIJD van 1 1nei kan men een verslag lezen van
een vergadering in Doorn. Er staat boven: ,,Confrontatie”
mikpunt van scherpe verwijten. Progressief en Conserva-

De op 20 mei j_1_, op instigatie Van kardinaal Al,frink_ ge01_gani_ nef (we Zullen gemakshalve dle termen ooh gebruzken)
seerde ontmoeting tussen een beperkt aantal (32 in totaal) per- m £95197"?
sonen Van ”pmgl.essieve” en ”c0nserVatieVe,, richting is Ondergevekende was een van ae aanwefzgen. Gesproken

fiasco uitgelopen .Niemand der aanwezigen zal redelijkerwijs ge- heeft ht] met’ wel goed gelmSterd' Hy meem’ dat hml h lhtbk ti zeer oedde an vanhoopt hebben dat er ,bekeringen” d 1 1; ' d ~ vers ag, oewe e e nop s, g g g

, zou en p aa S vm em Wel had zalcen weergeeft en daardoor duidelzjk maakt, dat vanmen mogen hopen, dat een wederzijdse persoonli' ' ' ‘]k€ kenmsmakm . .. . , , . .

" g de met een serzeuze 0 zn tot t0enade-blggedragen zou hebben tot een wederzijds verlangen naar meer \ progressleve P g g
1" ring gedaan zspersoon 13k contact, dat op de duur de monol d ' - '

oog er ”progreSS1e Het willen 0 drin en (0 het einde van de vergadering)ven” tot een werkelijke dialoog met de ,,c0nserva.tieven” zou P .g P . .

hebb k (1 -t - - H .. van een tdschrzft voor dzaloog lean men toch met alsen unnen oen u1 groelen. Een dlaloo zoals v d b - .
g Oor e 13 zodamg beschouwen Men moet toch weten, dat zz] dze

°enk°m5¢ OP de meest prettige wijze in persoonlijke sfee t '
d1~_ W_ (;0dd"n e 0 d d ’ r’ me artikelen in Confrontatie schrijven en geen klezne kin-

. . . ,1,1 g v er wer .

Maar W13 gelovelf, dat ook die hoop volkomen beschaamd is. deren zyn, op ,,l1:last_orale begelezdmg’ door cle pT0gTes_

De door de kardmaal bedoelde menselijke ontmoeting werd ge- Steven met geste zun" .

De gesprekken zijn meermalen op ,,emotz0nele exclama-frusteerd door een mentaliteit die geen ersoonl"k t d '
p 13 e Dena ermg ti ” 't l n lezen wi' De lezer moet dan wel wetenzocht. In deze sfeer lag het voor de hand dai; Confrontatie spreek- es W ge ope ’ 1' ’

’ dat die zinloze exclamaties niet alleen van de kant vanbuis van het verzet tegen de verwo t‘ (1 d‘ ' '
en zedelijk gebied, dc V0116 laag k1.eeg:e?m::cg;3ld;);n§:nS (ggiltéf de conservatieven lcwarnen. M12)‘ klinkt nog ole uitroep in
zwegm van bewijs), tot beledingen toe_ Wij zouden er confuus de oren over progresszeve theologen Jze zzch ,,dag en

" - - - ht” ' s annen!van geworden z1;|n, lndlen wig er al lan n" t "ac 1" P
t ((3 11 (1 t B g le aan gewoon Ware“ Waarom die dramatisering? Om eerbied en bewonderinggewees. 0 ega-re ac eur ongaart kt , (1 " _

plakboeken vol had met schimpscheutinnage (g(I:nfr(2):t:tliJe)al 6 te wekkefl? als bewijs voor g‘.)ede bedoelingen. en
' rechtzznnzghezd? Dat bewijs lean zlc voor mljn ezgen

\
goede bedoelingen en rechtzinnigheid niet aanvoeren. Ila

% <23; moet tot mljn ,,schande” bekennen, dat ik in de dertig
x, jaren waarin ik aan theologanten de H. Schrift heb mogen

verklaren, zo ws ben geweest om mij niet dag en nacht
in te spanncn. En dan een ernstig mens in zelfverzekerd-
heid te horen beweren, dat Confrontatie de oorzaak isUitvoerig werd besproken dat er een algemeen comm ' '

d ’ . .. umque aan van de onrust in de Nederlandse Kerkprovincie! Leefte pers zou Worden verstrekt. Het d dd ll k _
wer onml e 1] na dc Vet hi‘ clan o een eiland9 Heeft hy noozt gehoord vangadering opgemaakt (door Herman Divendal) en geamendeerd J P “ ' . ..

door de n - H h , . .. , ouders die in onrust leven om het godsdzenstonderunjs dataa Wezlgen et verse een echter h D '1‘

in de Volkskrant. Die namen liever een gglfzijillgg geingigrtig hun kmderen OP Mlddelbllre Sclholen ontvangen? Heeft
h" noo't hoord van convertzeten dze aangetrokken,,verslag” op. Beide dagbladen wei e d _ ‘J L 59 ’

gesghrift van enkele tel. vergaderiigrazzvégzgzgx Van een tegen door de eenheid van e Katholieke Kerk olnder de Pans,

De bekende exegeet d1._A_ D1. bb 1M_s_C_ t . katholzek zyn gewor en en nu geen raa meer weten
" - u e ’ er vergadermg aan met de Kerk? Dat er van hen de Katholieke Kerk ver-Wezlg, zond een mgezonden st k D T"d. H ' -

- u azgl e U et Werd met Op laten hebben zonder naar hun uitgangspunt terug te ke-t - .genomen en nle teruggezonden. W1] laten het hler volgen. in het luchtledige leven?

12
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D .

mi tzzg Zizncgzfrigiggjvgeet vfrguéderenl Maar waar- 20 mei werd in Doorn ’n biieenkomst georganiseerd naar
kend? ar z e en als zodanzg er- aanlezdmg van streven en werken der z.g. C0nfrontatze-

Lmag; vat? mljn te vroeg 3?“ gT¢_J9_P- Reactzes daaroverhzn de Pers vermeladen o.a._v.felle

momaltheologie (dat-artljkel Zn ergn» Professor zn krztzek tegen de redalcrze van C0nfrontatre”. _Het“zs een

weigerd); arzgzsl oor e Volkskant gef daad van oloodeenvoudlge rechtvaarcqghezd hzerbU €_"-fge

V. M. Kuyper O.P. van Prof 1|; enlgan P"Of- -/1_4¢1g- Dr. kanttekemngen te maken, omdat by deze_ felle krztzek
OP.’ S”-dter eh a5. r. _2.‘van de Ploeg Kwaarover straks) hoegenaamd geen rekenmg _gehouden

-ee-n $012111 lversc zllenele andere werd met de moed en de durf, dze twee katholleke men-
theologie hebbgn (2) Jongens dle znzake sen, dre nog wel awat anders aan het hoofd hadden dan
Men kan udef. het uztgeven van ,,scheldblaa_d]€s” en »P'1mfletten==, ge-

Confroitatie LO a altel: Oosternuzs dreven door z0r5,_ong€rusthezd en ooh door verontwaar-

(he; is my om dat bli.Uen” grnagne U gal blyven dzgzng om al?erlez excessen m geloofsleer en morele op-
vantle ingest oeln fliinctzoneren als vattzngen ,1/vzsten 0P te brengen om het OP te nemen

Ontewedenheid mncunes” i;‘;7Pe1be vormen van tegen een overmaeht van pressure groepen, .dze zn de

bewust, hoeveel goede mense1.1-hi.
éler osterhrazs zzch katholzeke" pers praktisch de slentelposztzes zn handen

beledigt? Is hij daarvoor on evoelji 9aarmee m een Map hadden. Z0, dat’ cle vrge menmgsuztzng geblolckeerd was.

Ik had 00% Tevergeefs wacntten verontruste gelovzgen, die overstelpt
Alfrink e wens van Karclrnaal werden met twljfels, onzekerheden, terwzjl zy het lcerke-
elkaar velnlken pgogresszeven lzc leergevag hoorden afbreken, waarby de Paus zelf als

over het wel de 1% eg U_ Z011‘ 9" 5P'@k@11 een angstzge £_'fUl]]‘e.laar werd voorgesteld, een gedeelte

wee gesprolcen en zelfs hartstocnt Zr"? we Over‘ wel en
van de geestelzchezd, onzeker geworden, met do pred1.-

het made U 1 msar met over kmg geen raad meer wzst.
,COnf r otver Zt Ivan enzge Men dacht daarenboveni dat vele rntellectuelen, dze had-

voeleni ron rztze e edzgd ge— den lcnnnen $Prekem__uzt angst met voor vol te worden
hartstocht Piaatsberzlertzi et mgt dezelfde aangezzen Of belachelk gemaalct te worolen, verstelc lzetlen

aarde, er; Zzgcvanl hgstus op gaan. De tooni waar01o men werd aangevallen was duk-

persoon en in zn werk (ens kliei 13 blgledfln zn zljn wljls hooghartlg beledzgend.
Ben ik mncuneus? meen/van en 56 lgd wogdt. De oprzchters van Confrontatze, gedreven door een vol-

weet het m-er wel bedroefd met- "’te'”'ed9"- "9 komen begrljpelljke onrust, menend, dat er toch lets

’ ' moest gedaan worden, begonnen ,,z0 maar” met een ge-

stencild blaadje, op hoop van zegen . . , David tegenover
Beek (Li) DR- ADR. DRUBBEL M.S.C. Goliath. Aanvankelijk werd het blaadje genegeerd. Toen

het blijkbaar succes had, werd het gesignaleerd als een

,,pamflet”, waarbij men vergat, dat pamfletten niet zon-

% % der meer verwerpelrjlc Onder de oorlog hielden

x; <
pamfletten de moed er in. Het ,,pamflet” groeide gaande-
weg uit tot een gedrukt tijdschriftje, dat duizenden lezers
lcreeg.

Wij laten r _ " Voor mij, behorend tot cle afgemarcheerde oude garde,

aan het w§0§:,gn1;_0i_I:I::indielgrggjgeozrOizriigferlfg ienodlgde ! was het, trgjdens de bijeenkomst in Doorn, plotseling een

dachten” bescheiden steflen. a s ,, 00fdver- onverklaarbaar raadsel wat er gezien ole laaiende hefti€'
' heid van Pater Oosterhuis en de buitensporige verzeke-
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ring van Prof. Schillebeechx, daf hij het ,,vo0r zifn ge_ reden om de z.g. fouten van de Confrontatieredalctie mild
d h

weten”(!) niet verantwoord zou achten in Confr¢;n¢,,;¢i@ te beoordelen. Men zou bijna de indruh lcrijgen, at et

te schrven, nu eigenlijlc aan de hand was Want, tenslgtté een crime de lése majesté is, als men het wazgt met de

was wat Confrontatie dan ooh aan hritieh en vorm mm z.g. tegenpartij van mening te verschillen. Is un positie

van _kri_tielc ten oeste had gegeven nog maar een slaap- dan zo sacrosanct, dat lcrltlek op de excesszen daarvan een

ll€Cl]€ m vergelykmg met de hoon de verachtin het onbegrgpelylce ge-zrnteerdhezd te weeg rengt.
.. ’ 5

_

sarcasme en de hatelylsheden, waarmede de an’clers- Een van de genodzgden lzet my een artzkel zzen m een
.

. . . . D
denkenden dan de z.g, progressleven de z.g. c0n$er1;atie_ lcatholzelce publlcatze, waarm te lezen stond. ,, e man

ven te gingen. Niemand, ooh prof. Stlhillebeegkx niet van het Vaticaan weet er niets van.” Ila ken de naam

zal oozt vergeten hoe mevrouw Hermans de uitlatingerl niet van de schrljver - een man uit Deventer, of Den

vim Cle professor beantwoordde. Haag, of Leeuwarden - ik lean hem verzeheren, dat hij
Pater Oosterhuis ging in hevige bewoordingen re keer door zo te schrijven duizenden katholielcen tegen zich in

Z?:g»e:‘lZ 1Ji¢;£nZ€0n]Zontatie. benadrukle dat mm- het harnas jaagt. Op een dergelijke ,,stijl”, die al meer

Jn artstochtelyke bezwerm en oed dan tlen Jaar an de mode rs, werd heftzg an Confrontatze
' . 5 ‘

.

begrepen heb, gaat de grzef over het feit, dat de redgctie geantwoord. Terecht! Deze zzn zou b.v. zonder commen-
. . .

d
- OM DE EXCESSEN TE BEWIJZEN - deze excesse taar zn Confrontatze afgedrukt hebben kunnen wor en.
- " n
zn woorden en voorbeelden, feiten en gebeurtenissen ge_ Deze man uit Deventer of Den Haag, etc. moet weten,

lwoon achter elkaar afdrulst, dikwls zonder enig com- dat ,,de man van het Vaticaan” er oneindig vee meer van

mentaar. Ze sprehen voor zich zel . Is deze meth - a weet dan hz .

k ~ 9 " O e al J . .. .

eurenswaardlg. Ilc neem gaarne aan dat er misschien Het werd ook duzdelzjk, dat noch Pater Oosterhuzs noch
. a

hzer of daar ontactzsch geczteerd werd, maar dat had in Professor Schlllebeeckx alle nummers van Confrontatze
M l

6811 rustige kritiek besproken kunnen warden Meme; hadden gelezen. Dat verwachtte ooh niemand, aar a s

dze met przmztzeve mzddelen moeten werken, geen loop: ze dat wel hadden gedaan, zouclen ze gezzen hebben, dat
' l

Jongen en assistenten om zich heen hebben om allerlei er ooh nog heel wat anders in de vorzge nummers te ezen

Perfonen nvg eens op te bellen, binnengehomen lcranten- stond, b.v. de prachtige artzlcelen van prof. mag. dr. Kun-
.

. l d H
berzchten te verzfleren, geen beroepsapparaat hebben en per O.P., hoogleraar te Frzbourg, en ve e an eren et

ll d ' '
Z1 hoort 66h tot de STIJL van de redalctze dzt soort bl]-

;-15 es moeten oen Ln vrzje uren - mahen allicht fouten. ‘) 9

6' Onopgeloste vraag ZS echter: waarvan die hartstochte- dragen OP te nemem
lkheid. Wie een bloem('?)-lezing zou samenstellen uit Als professor Schillebeechx het voor geweten niet

. h .. h d h..
grofheden - omtrent de Pans, geestelijhe gezagsdrager5_ verantwoord acht in Confrontatze te sc ryven, a 14

ouderwetse katholieken - van de laatste 10 jaar heefz allé voorheen nooit in de Bazuin moeten schrrjven, waarin

1) Natuurlijk naast vele praehtige artilcelen van prof. Congar e.a., bele-

Wonoin nan atle ook IOLltBl’l maken. Maar zolang dlgende, pynlglce schzmpscheuten stonden aan het adres

er oven wonder toevalllg maar twee maal van z.g. opponenten.

tificeerd bi P 61;; gevalletges werden onmlddellijk ge1‘ec- Teleurstellencl was het te horen hoe een begaafd ]on'g

Daarentegen l;elt)ag- » 110- 35)- drchter en-‘een gfote 51-Zleerde, van wze wljshezd en matr-

iansai loze, onbewezen beschuldigingen legio, glng, hegrzp en znzloht verwacht worden, op geien enlcele

0 .h t; oonenberg eerst ter_ vergadering Op 20 wzjze zn han vermetzgend oordeel over de ,,styl , de durf,

Confro tver e tlg zelfs tegen een ultvoerig artikel van de moed, de opofferzng hehben verdzsconteerd van men-

zonder 3 Efljan MEI $966, terw1Jl de professor in mei "66 sen, dze nzet zoals de cntlcz, een dagtaah, een werklcrzng

1‘ 6 1.‘! dank ze1 voor de toezendlng van het num_ hebben ex professo als theoloog en aalmoezenzer, maar m
hun vrlje tijd bij een aanstormende correspondentie en
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,.

17



telefoongesprekken v ‘an veront 5 ' -

nnar de mate van hun kunnenrzzzfigiglzp m de n-acht’ november 1966 no. 15-16, pag. 43-41) geschreven door een
l d d ’ J un 0ntwzklce- anonieme maar, Wordt gezegd, ,,v00raanstaande theoloog”).lg e en wat ze konden en J
om de waarheid t d d. meen en te MOETEN doen Wie deze man 00k moge wezen, hij kan moe1l1_]k theoloog

e ver e 1 e , b 'recht g n ge ruzk maken van hun Worden genoemd aangezien dit stukje literatuur er blijkOP memngsuztzng
Zij verdienen

.
f 1: th d‘ h b ' 1 13h l -geen 1,00,,’ ma d - van geet de eers e me 0 lsc e egmse en van eo ogl

t l k l “T WW1? erlng. De hartst0ch- sche interpretatie (gekend door eerstejaars theologen) niet8 U 9, iefdeloze rea ' "
A

ctzes daarop zy,.- _]n me vollcomen on- t k enbegrklpelijk. e enn .

T9 en h t ' d . Dit stuk is het reinste integralisme, dat in Nederland a1g e em 8 verbaasde P. ater Oosterhuzs
k ons met de eeuwen meer verontrustmg brengt dan het doorslaan vanverze erzng, dat de bi’ .Jeenkomst met h d , . .

geopend met Z; d -
ll mtleten warden sommigen, voor Wie het kritische geloofsdenken met ver-

-- - av
89 8 en met had ,1moe en gesloten warden loopt binnen de kerkehjke rulmtemet een schriftlezin . ..g omdat - als zk ' ' '

begre en heb cl , zyn motwerlng goed Mijne dames en heren, dit nemen Wij niet meer. ObjectiefP — e inhoud va h t Z; ' *1

d ' ' n e ..ge ed T1-let lclopt met is dit een loopje nemen met de Heilige Geest, die c0nci1ie-e realztezt van de vecht
. .. ende art» en. Ila kmee moezlzls 'veren' P J an me daar- uitspraken bijstaat.”

_ J lgen.
N00” l b" -- .. ,,B0naventura heeft eens geschreven: ,,Zu1ke uitlatingenZ“ een lddend mens zo zz n l h_] , zoas 1] het wenst z"n des te gevaarhjker, omdat Z1] een Sp1€C€S pietatis 1nen zou. hopen, dat hi’ " 1.. ] zou zz n. M d " ' ~ 3hr . O d J ~ Mr aarom Jmst bldt zich dragen”, dit is de schijn van vroomheid, onderwerpingJ P 8 grond van elk eb d l J

g 0 lgt e hoop aan het hoogste gezag in de Kerk en verdedlging van de
orthodoxie. In feite zullen zij dit hoogste gezag zo lang die-
nen, als dit ook achter hun opvattingen staat; een lager

Typisch is voorts dat 5 . . | .. . .
, oms Jmst 1-ustige ak 1--k . maar ook reeel gezag hebben ze lmmers mtussen al afge-

van $011-theolo . .1 Z e 13 e artikelen schreven. Het is overigens geen geheim, dat deze herengen - Waarin elk perso0.nl1 k
Zreekt '_ "°°1‘We1‘P Zijn van 5che1dpartijen_ Z30 h1;f§e;:)TegEhfH1t_ \ ook niet goed raad weten met sommige teksten van Vatica-

eeckx 1“ dc V lk k . . '. 1 6' num II en ijverig een selectief beroep doen op die teksten0 S rant van 22 nov. 1966 ee f 11 fl
een Prominent theoloog. n e e I lpplca tegen daari-n, die hun het best passen.

Wij zijn Z0 Vrij 9111 61‘ Ik ben binnen de Kerk voor een verstandige opposltle tegeneen stukje van af te drukk d i
men ' ' en’ an ers zegt kerkelijke vernieuvvingen, maar laat zij verstandig zijn,W661‘ dat het met waar 1s Men kon

. ~ dus 1 ' _krant van 23.11.1966: ezen In dc Volks met open vizier vechten, haar verdachtmakingen en ver-
ketteringen, het liefdeloze lichten van teksten uit hun ver-
band staken en zich ‘sevens Wat meer verdiepen in de even-
eens oude katholieke leer, dat een dogmatische definitie

,,Letterknechten zijn zij, die naast de uits rak ~ d. . een zinvolle en Ware vervvijzing is naar het steeds ontsnap_

Zefggen de Zeer VO01‘Zichtjg tastende ’}orn§u1e?n ( It W11 pende mysterie en dat daarom in een andere cultuur, een
Nleuvve Katechismus om het rnysterie althansntng Van de louter Woordelijk herhalen van oude dogmatische formules,
rem) enkele Hitspraken phatsen Van concie e iuf,gere' in de plaats van een geloofs-affirmatie, die ons allen ter
van Dentliiger, alsof men 110g nooit had gehoofjd (:,an1(;1V;r’ | harte gaat, te beveiligen, deze vaak ontwaart tot Sint
meneu 1e of i ' . ' i '

D 1; " n dlt g°V"tlaV?“1°“te’e tekst_mterpretatie'” l\;71;i‘a?is;:b§g:1. de haard van verontrusting in Nederland?” e ettemen aa11gedu1d 1n het co. . nce t d _
bnef (Z16 Dag 3 R d p voor e Rome Niet bij hen die, evenzeer uit bewogenheid voor het echte
. _ ' ‘ 6 -) vinden we all i

111 het 11 fd I - - e gqesumeerd teljug geloof in hun zoeken a1 eens mistasten, maar bij hen, bije e oze blaadge, dat sinds ee t d »zaa1t1n Nederland en ' 11 n U Yelromrustmg de ,,Confrontatie”-mentaliteit (dat woord is een aanflu1-
Z16 n°emt,,C0nf tt ’ _ronale (oktober ting) evenzeer als bl] hen, d1e hun kritische denken
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. d ta:
,,The problem is that this malces no moral 1"‘ gmen ’,,so1istisch” opzetten, buiten de kerkelijke ruimte, Waarin de Father Schillebeegkx declared. ,,Many theologians nowGeest Gods zoekende voert naar de juiste herinterpretatie h. k h uld sa that in some situations for somevan het ware geloof” t in we 8 0 Y ’ l d b

',¢ is the
'

_ Z‘; ' a mora goo ecause i,,Het is niet omdat elders onbekookte of onverantvvoorde men homo sexua Z y 1-S lit »- - sexua y-
stukken Worden geschreven, dat men zelf in de agressieve Only manner m which they can exp:-Zen? hes the Ortho-
hoek moet gaan staan met kennelijk al de insignes van een He also said that although the catec ism arasachte Thompson, waar Nederland nu nog bij siddert.” dox Catholic position of opposing abortion, he an 077 97‘

' olo ians in the Netherlands now believe thatHet jaar des Geloofs, dat in Nederland, ondanlss de dringende Cgtholw ze ulj be permitted in some cases for melillen geconcretiseerde verzoeken van de Paus, zo onopvallend a when S 0mogelijls ,,gevierd” is, is 29 juni ten einde. Maar wij gaan een reasons"nieltw jaar des Geloofs tegemoet. Ooh claarin zal Confrontatieop de bres staan om in geloofs- en gezagstrouw de goede strijdte voeren.

J. ASBERG

Authentiek en niet vervalst

In Doorn zullen verschillende genodigden uit de woorden van
Prof. Schillebeeckx hebben opgemaakt, dat Confrontatie het ver-
slag in The New York Times van 19-11-1967 (ook weer!) ver-
valst heeft weergegeven. Wij laten daarom de bedoelde passage
over de homo-sexualiteit letterlijk uit de N. Y. Times 0verdruk-
ken. Men kan dan de Engelse tekst vergelijken met de onze op
pag. 19 van Confr. no. 35.

___}/
,,There are many people, including the theologians who / \wrote it (,,it” is de Nieuwe Katechismus) who say that
the catechism is old-fashioned and must be reworked, the
53 year old Dominican scholar said

Approved in Some Cases

He cited the section on homosexuality, for instance which
l

says that it is ,,not the fault of the individual if he or she F‘
is not attracted to the other sex.”

H
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.. " H. Geest de Kerk en Petrus
Z1311 het Geloof en de bustand van de _,_

_

Ell (ms dan gegeven, opdat ,,ieder van ons dle llglggagsdillli-V
' NIET PRECIES MEER VYEET W1}T NU ‘X of . e ended om

NIET” de last van DIT liyden op zlch neme-ht

In
g nkelbare’ _ . - ' ' 1; 1‘ en onwaPas dezer dagen zond iemand mij een exemplaar van de Vasten- 0115 In de dulstermssen van dlt leven pus 10 1. de leraars die_ , _ _ - 1 lulsteren naabrlef 1968 van de Nederlandse Blsschoppen over ,,Vern1euw111g' Zeke;-held te geven? A1: W4; 111;?:;rnaar

en Verwarring”. Merkwaardig, dat ik uit de vele knipsels geen daarV001‘ Ziill aangeste ’ e t fab815,,
enkele echo ervan vernomen had! Toch roept hij ernstige vragen naar eigen smaak, de oren strelen Hie inzetéen
op; niet natuurlijk omtrent het goede en ware dat erin staat, en W331‘ 01110 Bi55°h°1?pef} zlch Z0 reso lugs het te hopen dat ze 001;
ook niet om de, zo niet passende, toch wel toepasselijke ,,duize- Wing” 0m »"e1'5tarrmg te voorkomen’ eens gmndig zuuen ver-lende” illustraties; maar om de twijfelachtige filosofie, die erin hun college van leraars en raad,<l;1eve1':)evertmuwde
tot uitdrukking komt. Al is de stijl anders, het lijkt toch niet nieuwen, and-0175 drelgt er m deh VerStan_ing~_
moeilijk te raden, door wie ,,De Bisschoppen van Nederland” zich 0i6 een 1101101010 en "°°r velen el oz ”
nu weer op sleeptouw lieten n.emen.

VINCENT M. KUIPER 0-1’-Hoe jammer, dat zij zich telkens weer baseren op de privé-opi-
nies van enkele ,,theologen” i.p.v. op de uitdrukkelijke en duide—
lijke leer van de Kerk, ,,de Paus en het Wereldepiskopaat” - zoals Fribllrg, T1101 1968
Dr. Striter SJ in C. nr. 35 bondig en overtuigend heeft uiteen-~
gezet.

Het eenvoudige betoog, dat ook een verantwoord GELOOF evi-
dentie en dus ZEKERHEID veronderstelt (cf. ,,Hauptsiinden des
NK”, Kap. 4), is blijkbaar nutteloos aan hen voorbijgegaan. Dat
is natuurlijk niet erg. Maar hoe vaak heeft het hoogste LEER-
GEZAG niet nadrukkelijk de mogelijkheid van echte en volko-
men zekerheid, 66k voor het natuurlijk kermen, gevorderd en
verdedigd, in het bijzonder t.o.v. het Godsbestaan en het feit der
Openbaring, om de eenvoudige reden dat anders - als we ,,in dit
aardse leven over NIETS een laatste en beslissend woord kunnen
spreken” en ,,ALLE menselijke zekerheden slechts een VO0R-
LOPIG karakter hebben” (aldus de Vastenbrief) - ook het Ge-
loof en de Moraal volledig op losse schroeven komen te staan
(cf. De Bazuin!, 31.3.68, blz. 7).

Hoe kunnen onze Bisschoppen ,,c0llectief” zo iets schrijven? en
er dan logisch en onbekommerd aan toevoegen, dat ,,vernieuwing
niet mégelijk is zonder VERWARRING en 0NZEKERHEID”!?
Wat kan Z0’N vernieuwing dan Waard zijn? Neemt de architekt
of restaurateur, naar wie zij verwijzen, een dergelijk levensge-

1

vaarlijk risico? Is verwarring niet veeleer ,,uit den boze”, zoals ‘

hun Duitse collega’s menen (SCHREIBEN..., sept. 67, nr. 1'5)? ‘
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I I tegen de valse slagzinnen waarmee men het ongestraft overstelpt.

Versta ons goed. Het is niet de bedoeling om te ontkennen, dat de

Christenen de plicht hebben zich vastbesloten in te zetten 1n de

' ' t Yd voor een meer rechtvaardige samenleving. Wanneer Mgr.Cri de coeur van Damelou Sr]
Helder Camara herinnert aan die plicht juichen wij dit zonder

meer toe. Maar vvij kunnen niet dulden, dat deze oproep ver-

Onder bovenstaande ho ch f d b In d f h l bonden vvordt met een snerttheologie. Wij vinden het erg, dat
J D _, P s_ ree e e en e ranse t eo oog

- 315161011 rle volgende crz de coeur in het dagblad La Croix deze oproep tot inzet voor het t13de113ke gepaard gaat met een

mm me‘ J-L onderwaardering van de inzet voor het geestelijke. Wij kunnen

niet toelaten dat men zegt: ,,U deed er beter aan deel te nemen

aan een betoging voor Vietnam, dan naar Chartres te gaan.” Wij

,,Een stroom van pessimisme gaat op het ogenblik door de Kerk kunnen niet toestaan dat men zegt, dat het gebed niet even
Z" d' doen

9 P11651615 Z1111 VeI‘0I1t1‘uSt Over een afgekeerdheld ten opzjchte vvezenlnk 1s als handelen op were1d11]k gebied. 1], 1e zo ,

van de Mis en de Sacramenten. Alarmerende berichten komen van ondermijnefl het Christendom V311 b111119111111- W1] hebben 5911098

11116 kanten Wat betreft de achteruitgang van het aantal priests-rs, van die droeve doodgravers, die de dood van God aanzeggen als

en constateert, men Jammert. Men z1et 1n deze omstandigheid ’_n het vvezenlnke van de Paasboodschap.

gevolg Van een Onvermijdelijke saecularisatie Dat is zich er
goedkoop Van afmaken, 911 Weigeren om door te stoten tot de
Ware oorzaken. Men hoeft niet ver te gaan om die oorzaken te Waar drijft men de spot mee‘? Als God niet is de almachtige

vinden‘
Vader, Schepper van. hemel en aarde, dan moet het eerste artikel

Op Weg naar Chartres, tijdens de pelgrimstochten der studenten van de geloofsbelijdenis geschrapt Worden. Als de Zoon van God
Maa d' dlt Jaar " heeft men Ongestraft een gestencild papier uitgedeeld niet ontvangen is van de H. Geest in de schoot van een g ,

met als opschrift: Chartres, brevet van zelfvoldaanheid en an dan moet het tweede artikel geschrapt Worden. Als het stoffelijk
77

V

een goed gevveten . Dlt pamflet, Opgesteld in een welbekende lichaam van Christus niet uit de doden is opgestaan als eerstehng

5,5131’ maakte de Pe1S1‘im$t0¢h’c belachelijk, en nodigde aan ’t slot van onze eigen lichamelijke verrijzenis, dan moet men het derde

1;: Qpstand. Studentenndie ik ken, hebben dit vod verscheurd. artikel schrappen.

J 811111611 8e110eg te krugen van deze stompzinnige slagzinnen, Toch is dig het vvat men thans ongestraft zegt en schrijft. Maar

In het begin V811 0111 jaar he-eft in de Vendée een ander papier als het Christendom niet 1s het mgaan van God 1n de gesch1eden1s

geC1rcu1eerd1 dat uitnodigde tot lezen met de vvoorden: God is van het mensdom, daarbij omverwerpend iedere redenering en

£11-‘$101"Vef1 in J6Z11s Christus”. Er werd in verteld dat het goede bewering dat dit binnendringen van G-od onmogehgk 1s en als een
. . d . t

:21 Kgrstrinis 1s: d‘e dood van God ,,van de eeuwige, 31- rnythe beschouwd moet Worden, dan 1s het christen om n1e s meer

8 od 1e ~e Wereld geschapen heeft”. Men voegde er aan dan een vaag humanisme, Christus een zedenleraar en de liefde

toe! "het iS haast onnodig erbij te vermelden dat het hiernamaals een handigheid.
' t ” '

.. .

me bestaat . Het Christendom betekent de permanente revo- W13 dulden n1et meer dat men onder voorwendsel van te handelen

1 ' ” -’.’ . ,, . .. .

11119 - "Er bestaat slechts dat Wat mense11Jk 1S .
op binnenwereldhgkterre1n,het geestelnk leven afbreekt; dat men

n nr 51 Van 9911 Tlldschrlft 1965 1k Van een bekende hand: ,,De onder voorwendsel van de posltie van de mens te benadrukken,

gebeden die de centrale handeling van de Mis voorbereiden of de aanbidding van God afbreekt; dat men onder voorwendsel van

1 ' - - .
.

v0 gen, rlchten z1ch tot een heidense God, die men gunstig moat profetisme de Sacramenten kapot maakt; dat men onder voor-
t .

s emmen door het aanbieden van een offer, kortom, een a1mach- wendsel van saecularisatie het priesterschap afbreekt.
d h ‘dt' .

.

189, Oflgenaakbare monarch. De taal van d1t gebed is die van De grote massa van het christenvolk, de overgrote meer er e1

ff ' ' . .
.

0 eren en Vragell of 11118181" gelegd, van horigheld.” van de priesters heeft genoeg van d1e enkehngen, priesters of

Het Wordt tijd, dat het volk van God zijn vvoed‘e uitschreeuwt leken, die het geloof verrnoorden.”
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Want in de hieronder afgedrukte Volkskrant-correspondentie
dD '' kan men lezen hoe opvallend, de paginering van de Nederlan s-

Dultse edltle overeenkomt met de ,,u1tgave voor stud1e-doel-

einden” die Herder verleden jaar in een oplage van 400 ex.

rond de afdrukte.

N‘ -leu hm Veelal staat in uitgeverseontracten, dat de uitgever gereehtigd

is zijn uitgaaf-rechten geheel of gedeeltellyk over te dragen aan

een andere uitgever.
Als dat geschiedt - zoals schijnbaar gebeurd is - dan moet de

iV’Ieli; behulp van een driehoeksverhouding is ,,men” er in geslaagd andere uitgever zich vanzelfsprekend houden aan de verplich-
00 een Dultse vertahng te laten verschijnen van de nag niet tingen ten opzichte van de auteur, in casu het Nederlands

t d dat als Dekker en v.gewrrigeerde Nederlandse Nieuwe Katechismus. Episcopaat of het H.K.I. Dat beteken us, ,

De Duitse Bissclropnen Wilden zoals bekend, slechts hun Impri_ d. Vegt ALS andere uitgever optreedt, h1J ook gelionden is aan de
. - ' K d‘ l. Maar de firma D. en v. dmatur - . .

V61’1611611, lndlen de door Rome geelste w1;|z1g1ngen zguden verelste toestemmmg van de ar maa .

' tZijll llgebracht. En Kardinaal Alfrink heeft meermalen publiek V. zal er wel op (kunnen) rekenen, dat het H.K.I. het haar me

' " ‘ ' ' h t H.K.I. uitgegeven communiqueYegllaagfl, deft er contractueel geen vertalmgen moge verschlgnen, al te lastlg zal maken. het door e

3261911 dz: Illiet $1001‘ de Kardinaal zijn goedgekgul-d_ En dat hij laat daar praktisch geen twijfel over bestaan.
oe

laatsgte wcigrfdng ook NIET zou geven’ zoling Rome nog niet hetfesproken heeft. Rome heeft wel gesproken, en
GEE?“ 1S ,d1:aar_het laatste Woord 1s nog niet geva1len_ Er 5% %;$

goe eurlng vloor een (ongecorrlgeerde) Duitse vel-_ <X>

lng oor Kardlnaal Alfrmk gegeven_

Herder is Duitse Bisschoppen .l_1ebben’ tegen dit gedoe geprotesteerd en

e‘; gr eril eeft de Nederlandse ultgeverij hebben Herder openl1,]k gedesavoueerd. - De goede reputatle van

(01; ~ec0 g on en et spel rnee_ te spelen, Herder het hu1s Herder kreeg er een gevoellge knak mee. Dat Dekker
g rlilgeerde) 1n felte wel mt, heeft echter niet en v. d. Vegt zlch voor dit Deutschland-Splel leende, is ons een

ajmdaé ultgever 1n hetnboek vermeld, mam de naam raadsel. Het Hoger Katechetisch Instituut, dat het §Piel, zo\niet

Eenkt Herder- 31- Peftt - Nr]-megen 1s _daar1n gedrukt, Daarmeg met innig Welbehagen, dan toch via een waarschi3nl1;|k niet al te

V’ 5V 1 3 11$, Z1311 hlfflen 1n onschuld te wassem passieve rol heeft meegespeeld, voe_lt zich na1:uurli'j}< de lachende

-de-H Cit zel 1'12.13l.lll1‘11Jk wel een .st.ipendium gehad derde: het doordrukken (in letterlljke en figuurhgke zin) heeft

e1‘ erlllke (Pastorale) begeleldlng en tracht op succes gehad. Maar het zou ook wel eens een Pyrrhus-overwin-
r eur ook haar handen te wassen, door te verklaren, dat ning kunnen zijn: ,,nog één z0’n overwinnig en ik ben verloren.”

d t n in Rome niet zegt:men het »11itb1‘6I1g6l1” van de Duitse vertaling zuiver a1s‘een Want men kan zich niet indenken, a me

6XP0rt-order beschouWt(!). In een boek dat men alleen drukt, zet ,.,nu is het welletjes.” -

llglzlgkjfhgil‘ Z133 léflam als UITGEV]:]_R niet. Bovendien heeft En wij verwachten ,dat ook Kardinaal Alfrink hetzelfde zal

exporhdrulz-)rd-e ”e§t1g§BI1 druklierlg en zal de zogenaamde denken... en zeggen.

zverk 1‘ _“/'6’ ePe1‘ktZ1Jn gebleven tot het z,g, V001-_ Wij laten hieronder volgen, Wat de pers rond deze kwestie
, If eerste paglna s van elk boek, Waarop titel, voorwogrd, schreef; het is goed dat een en ander in Confrontatie vastgelegd

enz. afgedrukt Worden. Wordt

2
6
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Het Hoger Katechetisch Institu t:
u Duitse bisschoppen protesteren:

NI-TMEGEN, 30 me' _ . .

in Nijmegen beef’; i,a(nI§;E;bei:1tdI;:;aEat§‘;he§‘s°§ I_nstitu_u'° FREIBURG, 5 juni - Op de verschijning van de Nederlandse

gave V811 de Nieuwe Katechismus Verschenén is b? Du1tse u1t- katechismus in het Duits is van bissch0PPe1ijke zijde onrniddellijk

v. d. Vegt te Nijmegen/Utrecht. De uitgeveri' Herd 11 ekkér en
gereageerd. Het episcopaat beschouwt deze uitgave, die verzorgd

bericht daarbij’ dat Zij het Jtivd elgrte Frelbarg is door de Nederlandse uitgeverij Dekker en Van de Vegt te

uitbrengen, die door het Duitse epdscopaat wordtm le vertahilg Nijmegen’ als illegal"

Intussen’ Z0 Vervolgt het bericht kan de uit e gfjedgekeurd u

De uitgeverij Herder, die de Duitse publikatierechten heeft, kreeg

Obstakel Worden hat Duitsi verrg flerder geen Van twee aartgbigschoppen, kardinaal Frings van Keulen en mgr.

door het Nederlands episcopaat goedgekeu 5 Va-r -a mg Van hét Schaeufele van Freiburg, te horen, dat zij niet langer bescherm-

ceerd. vvordt. r de Ongmeel gepubh“ heer vvillen zijn van een standaardwerk dat bij deze uitgeverij

De heer van Rossum van de uitgeverij Dekk
verschijnt: het commentaar op het Tweede Vaticaans Concilie,

deelde Op de vraag of de uitgave in Nederland efi elf; V. d‘ Vegt Waarvan reeds twee delen Zijn uitgekomen
dat men het ujtbrengen van de Vertahn ge Tu t was mede, GEEN IMPRIMATUR

.

o/vrder besch0uwt”_
g ,,Zu1ver als een eXp0rt- De katechismus verschijnt in Duitsland zonder kerkelijk druk-

afl de zi'd . - .
verlof ,,im rimatur” orndat dit as e even zou Worden wan-

Opgemerkil, iigtaliiehitegiqifrvI§j;ei11:;et;Z,1:aE:‘t;‘;‘I§
Vgordf hierbrj neer b€(k91’1(31?W3S of h)et overleg tu2sengR€Jme en het Nederlandse

Herder gegeven zijn voordat daar enige s rak e ultgeveliu
episcopaat tot vvijzigingen in de tekst zal leiden. Het lijkt erop dat

hjkheden met Rome’ DO e was van moe1- de bisschoppen Herder er op aanzien, dat deze uitgeverij de hand

lglerder het recht heeft, om voor een Z0 goed ‘;:11o(;i1;i€f<1:O\I:ei:i)rC1]ft hee gehad in de uitgave’ die verzorgd Werd door Dekker en

mg van het b0 ' ~- . 1“ Van de Ve t.
igufgiirie1;g§ex(;eé"11:1na'1ete sflhakelen. Deze af- Opvallend gis dat de paginerin-g van de Duitse uitgave uit

’ VET ragen van Herder Nijmegen geheel overeenkomt met die van de ,,uitgave voor

V00rk°mt' Zij heeft de uit’ gave van Dekk ~-er en v. d. Vegt moge11Jk smdiedoeleinden”, die Herder ruim een jaar geleden in een

gernaakt. > oplage van nog geen vierhonderd exemplaren en voorzien van

een inleiding van prof. P. Schoonenberg, heeft laten verschijnen.

Deze oplage is nooit in de normale handel geweest.

1 heeft kardinaal Alf ' r‘ ' -

De thans verschenen oplage telt slechts tienduizend exemplaren.

Om ‘Be Wachten tot de 0;g:;h‘;(n%d§1iJr?;<:naliretdlgolrlritgeyers Verzocht
(Van de Nederlandse uitgave zijn tot nog toe alle vierhonderd-

d? uitgeverij heeft gemeend op basis van het e Zun afgesloten’
duizend exemplaren verkocht). Toen de katechismus vorige week

ultgave gerechtjgd te Zijn_ Deze gang Zakencintrfct tot d§Fe in de winkels verscheen, was er zeer grote belangstelling voor.

Oéprettige kanten elke heeft zeker z13n Een boekhandel in Hannover, die driehonderd exemplaren had

dlt Voordeel: De Duitssprekende ku-nneln fie t eehter ook ontvangen, Was de hele voorraad binnen drie uur kwijt.

n_emen van de Oorspronkehjke tekst Gehjk het ‘if; f kennls Reeds voordat de katechismus in Nederland verscheen, had

mtgave gegaan is’ kan Ook hier bf; T Engelse Herder zich verzekerd van de Duitse rechten. Toen rond de

brengen die het 6 Ze f de rust Nederlandse publikatie rurnoer ontstond, waar Rome in gemoeid

'
Werd, blokkeerde kardinaal Alfrink alle buitenlandse uitgaven

‘
door gebruik te maken van de contractuele bepaling dat uitgave

in een vreemde taal pas was toegestaan Wanneer de vertaling van

de zijde van het Nederlands episcopaat was goedgekeurd. In het

(De Gelderlander’ 30 mei 1968) contract met de Amerikaanse uitgeverij Herder and Herler kwam
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.. .
" ldbek nde en traditierijkedeze bepaling niet voor en zo kon de katechismus in de Verenig- llqken Hlf-:’B dat hun Sanctlegfgeg ieafegt afstjan rechten

de Staten toch verschijnen, ondanks het verzet van de kant Van u1tgever1] Herder een gev g —;v h t . cOmmen_
1 k h t e 1n eende kerke11Jke 1e1d1ng: een reeds verleend drukverlof door een aan Dekker & Van <iI§e;;ee_grt.i:e;tZ1;rg iie

Amerikaanse bisschop werd ter elfder ure ingetrokken, maar dit taar: ,,De.u1tgever$J
kon de verkoop niet meer tegenhouden.

de Veftahng VanN ed landse uitgeverij afgestaan om zo VOOY he‘?VCLGZAAM tijdehgk aan een e .er
- ' deze kate—

. . .. . .
' 11n en over een rev1s1e vanDe twee Du1tse aartsblsschoppen wlgzen er 1n‘een offlclele ver- elnde van de onderhande g‘ tt n,,_t d rte ze eklarmg op, dat Z1] hun goedkeuring aan de vertaling niet hebben ch1s1nus de druk van een Dmtse u1 gave 00

vvillen geven vanvvege de bezwaren die vanuit Rome tegen de
- -l d , 5 nz 1968)tekst waren ingebracht. Over die bezvvaren is het overleg tussen (De Gelder an er JuRome en Utrecht, zoals bekend, nog aan de gang. In hun verklaring

verwijzen de prelaten naar de conciliejconstitutie over de kerk.
Daarin Wordt onder artikel 25 gezegd dat in zaken van geloof en
zeden op bijzondere Wijze volgzaamheid aan de paus verschuldigd h_is, ook als die geen plechtige uitspraak doet. Herder Verweert zlc 'Herder heeft intussen laten Weten dat zij de katechismus te zijner

_ .. H d hee het Verwijt vantijd zal uitbrengen in de vertaling die door het Duitse e i c t FREIBURG, 5 Jum ' De mtgevem er er .p S opaa
' ' t b ss hop van KeulenW01-dt goedgekeul-d_

de hand gewezen van kardlnaal Frmgs, aar S 1 C

en mgr Schaufele aartsbisschop van Freiburg, dat Zij een °nge'
_ _ -~ - - ' h IE D ‘t van de omstreden Nederlandse

we 5 de
. - dverzorging van deze D1l1tS6 ultgave over te dragen aan e

Nederlandse uitgeverij Dekker en v. d. Vegt 1n N1;1megen-
_ _ ._ . , _ - - “ 1' t t dat zij de vertaling in hot DllitsBONN, 5 Jum - De verschumng van de Du1tse vertahng van de De Dultse u1tgever13 1e we en

Nederlandse katechismus bij de Nijmeegse uitgever Dekker & niet onder de naarn Herder heeft ultgggiven B11

Van de Vegt heeft tot- een strafmaatregel van Duitse bisschoppen geen enkel Ve1‘WlJt gemaakt kan W0‘ e -

tegen uitgeverij Herder in Freiburg geleid. Kardinaal Jozef Frings
, . -

r ‘ aansevan Keulen en aartsbisschop <Hermann Schéiufele van Freiburg Zij zal een vertahng pub11ceren, vvcailggn vgfzggigeie ei/;a€;nVu1_legden uit protest tegen het feit dat Herder de rechten voor de commissie Van kardmalen Vooriesli like lutoriteiten in WeSt_Duitse uitgave aan Dekker & Van de Vegt heeft afgestaan het lingen z13n verwerkt, zodra de if e Jit
beschermheerschap over de commentaren op het Vatikaanse con- Duitsland hun goedkeurlng Voor eze u . Z.. Zegt datcilie neer. Tot nu toe zijn bij Herder twee boekwerken ver- \ De Duitse uitgeverl] gaf een v1erkla1r1n.g ‘illtvziijgégteltitgave inschenen, vvaarin uitvoerig commentaar vvordt gegeven op de zij op den duur de door zeer ve e g}6{0V1g}fiSmuS
decreten en besluiten van het concilie. Beide delen stonden onder he’; Duits van de Nederlandse ate‘?
het beschermheerschap van de aartsbisschoppen Frings en kunnen verhlnderen. juni)
Schéiufele, maar het binnenkort verschijnende derde deel zal het

,zonder dit protectoraat moeten doen.
In bevoegde kringen kon men vernemen dat de bisschoppen ver-

1
r - . -;:vZvri?rI(l1I1egrf3deZr,JndiiviicIfehféfrileiagrjieensmgztloeliil‘£1312 ggnuge Inderdaad: Herder heeft de 1\£Kl;kT116¢erlll1:7g1:ige:7:1;t03?? 3332:?

bisschoppen op een terrein begeven heeft, Waarop alleen zij Herder, maar onder de naam e er - - - ”
competent zijn. Kardinaal Frings en mgr. Schéiufele verheime- is een aanklacht op zlch.
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OPENLIJKE STELLIN
..

TEGEN KGA1\'TrAE1\é23H;71i§SMGR. GRABER (1 darin, dass er neben mancher begrussenswerten Darstellung auch

‘
Texte enthéilt, welche die Glaubenslehre der Kirche nicht richtig

De bisscho van R wiedergebgn und geeignet sind, Verwirrung unter den Gléiubigen

Regensburgir Bistul;ii1;:zP:;§n1\:€1‘(~; (;:a.berkheef1;.1n het zu stiften. Schon bald nach dem Erscheinen des Holliindischen

Duitse ”z0genaamd”- ‘-rersche . .1nzg"e Qe lllegale Katechismus hat eine Gruppe hollndischer Katholiken in einer.

V- d- Vegf een openlijke verklaring afgele ntfn ls bu Dekker en
Bittschrift an Pap§t Paul VI. jene Punkte he-:rausge_s_t§_l‘lt, die

Teneinde te voorkomen’ dat Wederom is; dringlichst einer Uberarbtiitung bedurftfn (u.“a. der Te'x-1;~.uber

Confmntatie heeftgw ggereerd wordt, daft-E die heilfgste Eucharistic, uber die Erbsunde, uber die Jungfrau

hieronder de authemieke eergegeven, laten WIJ Maria, llber die Auferstehung des Leibes etc.). Der holliindische

' Universitéitsprofessor P. Kuiper 0.P. hat in einer eigen_en Schriit

.,Hauptsnden” des Holléindischen Katechismus” ’(Th_oma_s-¥Yer-

Stenungnahme Bischof DR Grabers lefg, Ziirich 1967) ’SBh1:.kl21l' Stellung bezogen .Zude_m. ist._,picht

des honindischen e zung emmal der uns B1schofen anfangs 1968 zugegangene- ,,Nachtrag'

zur Studienausgabe” (als Manuskript gedruckt im Vgrlag IZIICITICI‘)

1n del. Kontmverse .
in der vorliegenden deutschen Ausgabe beriicksichtigt. _In diesem

dischen Erwachsenenellahiglizlltzc:1;BA;iga2l; :2: silflellglt; lgljilgiz-Zg war versucht Worden, einige ,,Verdeutlichungen” zu

Bischof Dr. Rudolf Graber ' . _ _, 1 -

Kasrtgilgggf %1ili1£11;m:n.dDg: EI‘Zb1§Ch0fB Weder Rom noch der deutsche Episkopat hat" ein generelles

haben, wie schon kurz berichtet f0lgendegE1-k?" r‘ schaufele
Verbot ausgesprochen, sondern nur, aber auscirucklich verlangt,

"Der Verlag Freiburg» :;1l1;ung abggitjtbenz dass die festgestellten Unk!arheiten, missvfrstagdlichen Darstel-

setzung irc E1<?wz:;hc::1;leU:(¢:- lungsn ulld Ausdruckswelsen bzw. Irrtumer ‘zue1'$|5_ ybeseitigt

ber ehen - . .. . - wer en mussen. : - -

var ibschliszndZnégrgrzjlsggglisglgzlg Qgzglgg Efbgetrefen, um so Abschliessend weise ich hin auf die bedeutungsvolle, Ansprache

chismus t:1\lr)1s10(111d1<;ses Kate- unseres I-Ieiligen Ivaters. vom 25. AI1l.‘i1 .1968, die leidier n.icht so

Dadurch hat Vatikafisc 1;-c ZFISBEZGI1. beac_l?tet_ und verbffenfl1cht wurdt: wle Jetzt die Pub}1kat1on des

das d.es wig demlngizcggz: :'I0l:aI;g;S(13é1Bl’11g§at6(3hlSIIll1S. In dleser Ansprache he1sS'? es u. a.

(ngm. Konst. iiber d‘ ' - . Vg ' r‘ z
-

des Papstes, Selbstlgiiillggziftza;1:'z;n1?;::;)chtet. Qzls Leliramt ,,. . gibt viele Dinge, die im katholischen Leben kcfrrigicrt und

dieses Katechismus eingesetzt hat Lehra1:tz";U 91‘Pl'llf1111g Il'l0d1.f1Zlel‘t werdenuktinnen, viele Lehren, die vertleft, iirgéinzt

Bischéfe die nut im Einvernehmel; er deu_t5'3heI1 u¥1d 1n bo?sser verstandlichen Begriffen dargelegt, viele Normen,

niedermndischen a1;§_t u§d mlt dem dle veremfacht und den Bedurfnissen unsererv Zeit besser

tjbersetzung Erzbscznpur 1e dfeutsche a1_1gepasst uferden. kiinnen. éber zwei Dinge insbesonde-rs knnen

Freiburg Proteidorat gm vIt_)In Koln und n1cht.z.ur D1skuss1on, nicht 1n Frag? gestellt werden: dle von der

Konzilskommentar en aérdenschen Tradltlon und vom Lehramt der Klrche massgeblich festgelegten

niederp ergo lenene“ drltten Band Wahrheiten des Glaubens und die Verfassungsgrundgesetze der

”1ch Schliesse mich di __

Kirche mit dem daraus folgenden Gehorsam gegeniiber dem

Graber erblickzsizgrklézzgsgxs ;nSfE1hI‘elb‘1; Blschof Dr. Di4?nst der pastoralen Leitung", dem Dienstamt der oberhirtlichen

Verlags Herder de:mL horgehen des Leltung, die Christus festgelegt und die die Weisheit der Kirche

papstes und del, Bischfa e ramtes 1165 entwicklflt uni egzialtet aui dig vegschiecizneh Gliederd e?

Der Gmnd n, die Zurck mystisc en un sic aren Lei es e en ieser irc e ausge e n

l;:lte1I:Ic:31"E:11}stellung des deutsc}1en hat, zur Leitung und zum Trost des vielféiltigen Gemeinschafts_

g' an lschen Katechlsmus llegt gefiiges des Gottesvolkes.
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Deshalb: Erneuerung - ja willk" 1' 11 V ~ ..

nach eigenem Ermessen 1 ‘ “$1304 e emnderung, Abanderungnem. eologische Integration Er in
Zl1I1gimG'td - . . . 1 $-lillfofziielgéjfn des Konz1l.s - Ja, eme frelen sub,]ekt1ven

nomm . ’ ‘ V011 gegnerlschen Quellen zu leihen ge_
ene und lhnen angepasste Theologie - nein!” -

1

\

1
~

Kort geknoopt

Ds. N. K. van den Akker en de Oecumene
< 1 i

Wij noteren enkele eigenaardige uitspraken van deze ddniinee,

(herv.), een van de voorzitters van het pastoraal beraad der

kerken in Noord-Brabarit -en Limburg, uit een interview me’; het

Limb. Dagblad, d.d. 8.5.68:

,,Ikzelf ga ter communie waar ik wil, ook bij de ro0ms-katho-

lieken."
,,Er ligt hier in Brabant een allerplezierigst stuk oecumene braak.

Er zijn geen Wrijvingen, er is geen rooms-katholieke overheersing,

alleen maar tegemoetkoming. Er is een klimaat van haast over-

dreven vriendelijkheid.” ' i ' ‘ " ~

,,D"e kerken gaan rekening houden met de mensen, die in de

vveekeinden komen en met de grote vakantie. lk vind_persoon~

lijk, dat het Wel eens christelijker kan )zijn‘om mélisen te laten

biljarten dan ze naar de kerk te halen, om ANWB-burden neer

te zetten in plaats van kapelletjes.” V

,,A1s het humanistische verbond mee zou kunnen doen b.v. in de

recreatie dan graag. Het is welkom, het gasit om dienstbaarheid,

niet om een nieuw triumfalisme. Wij exeuseren ons v00r onze

kerkelijkheid.”
v

A

Press-pressure .

,,Van bevriende zijde ontving ik Confrontatie ter inzage. Mijn
mening over 'Uvv blad viel na lezing GEHEEL ANDERS UIT dan

ik uit pers en radio had gekregen. Ik gireer... daar ik een

abonnement erg op prijs stel”, aldus een 'lezer. ‘ -

Het is niet de eerste keer, dat wij zulke brieven krijgen. Hopen-'

lijk wordt de publiciteit iets objectiever, zodat te zijner tijd de

iaatste brief van dat soort zal binnen komen.
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Priesterréfugiés Confrontatie als om-ustverwekker

’ V
D

Prof. Schillebeeckx zei op 20 mei in Doorn, dat er maar één

Wij lazen in het Limb. Dagblad van 11.3.1968; onrustverwekker was in de Kerkprovincie en dat zou dan Con-

V
, l '

frontatie z11n. " ‘-

H" neemt ons als onrustverwekker dan toch au sérieux, niet zo
Ex-"pastoor M. Leclerq van de St. Jozefparochie in Brun.s- 11

l ' iets als maar een klein keffertje. . “
sum za overzgens'z1;]'n priesterambt niet n l H" " - —

'

eer eggem g H t Dr A v d Wey O Carmv die toen het juiste antwoord
zal de zielzorg in Duitsland hervatten H" h t b e Was ' ' ' ' ' ’

d ' Z] eef esloten gaf Dr A v d Wey schreef nl 6 januari 1965 in een artikelin
tot e emzgratie, omdat hi' ’ - - - - - --

J gen/vetensbezwaren h t - .

eej de Ti'd Onrust en Prudentie” over de onrust en slgnaleerde
tegen de vernieuwingen, die de laatste jaren zijn d0orge- J ” \

d H h tevens het onbekende toen pas verschenen stencil (oplage novem-
voer . eeft de parochianen zonda v "
op de hoogte ge_q1:eld_ Ex_pa5tOO,. Leclefq jurzszrggljseztgc ber 1964 175 ex. . . .) van Confrontatie, - V.

In Brunssum en stand voorheen als kapelaan in de St Dr. v. d. Wey zei in Doorn, de onrust was er en daarom kwam

Zjxgzgsparochie te Maastricht. In 1937 werd hij priester: Confrontatm '

Natuurlijk leze men voor vernieuwingen, vernielingen,
Vele pastoors en kapelaans hebben het erg moeilijk. Immers als Protestant“ stem ‘

confraters van vrijzinnige signatuur Weer afbreken, Wat Zjj Qp_

'
” ' ' . c r"t e r0

bouwen, en met zelden 1n dezelfde kerk dan komt men klem t In "Protestants Nederland Jum pag ’ S 13

zitten. Geraadpleegde overheden gevenvherhaaldelijk zo Weini; theoloog DY» M- J- Arntzeni ‘ .

' k - V der P011, om maa:steun. Wat hebben orthodoxe priesters eraan als zij horen dat ,,Zou de geest van Sch111ebeec x, ung, an

Wij nu eenmaal in een overgangstijd leven. Dat het allemaal Z0 dezen te noemen, de overhand krugen 1n de R.K. Kerk, dan wa$

moeiliik is, 6111-
net rnet haar gedaan. ~

Er zou niet meer overblijven dan een humanitair genootschap.

Daar leek de Nederlandse R.K. Kerk trouwens veel op in de

onlangs gehouden zittingen van het pastoraal concilie.”

Tijd voor sex '

In de Tijd, die best weet, dat he-1; nu tjjd voor sex is en Zich Confrontatie achter het raster

d ' .

Haar Op lnstelt, koll men OD 16.4 een stuk lezen van Anna Blegel. _

et ‘gaat 0V@1" het dragen door vrguwen van een soon maZen_ W1] menen u1t bepaalde u1t1ngen 1n Doorn te mogen opmaken,

kledlng, waaronder dam de borsten Zonder beha,s Zichtbaar Zijn dat men liever zou zien ,dat Confrontatie rustige, zachtaardige

De Tijd haalt allerlei argurnenten en schijnargumenten aan om. arkelen schreef
bezwaren daartegen te bagatelliseren. Demokratisch als men is, zou men d.a't natuurlijk wel accepteren.

Dn toch, er is een begrip, dat heet Christelijke eerbaarhejd Sex Overigens de ,,conservatieven”._sterven van zelf wel uit.

15 -jnameliluk gfled en kwaad te gebr1,1jken_ En goed gebrugen is Wat voor r01 zou Confrontatie dan rnoeten gaan spelen?

altljdt nauwverbonden met zijn fundamente-n, Die van religieus natuurreservaat. ‘

In het Oflderhavige stukje is die binding er met’ maar Wordt het Buiten het raster gaat het leven zijn gang, het spontane leven.

Maar Confrontatie vertegenwoordigt iets dat niet achter r-asters
ee_n buigen V001‘ de lust, sex als louter lust. Hoe mooi je dat ook .

’

vv11t camoueren. te vangen is, de orthodoxie en devvernieuwing in geloofstrouw.
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reglernenten. Het is een SP011 aan onWe lazen in het Nieuwsblad v. h. Zuiden van 13 mei 1968 het Ond een b1ad_
pV°1ge1'1d-93 ,. , .» v~ , '

I 11;/laar Confrontatie funktioneert desondanks en tegen de Verdr'"(1ik'
king in, En wij kunnen ons niet aan de infiruk onttrekkeré daft gt

TILBURG, 13 mei - Het experiment in de parochie van de heren zorgen maakte. Zij begfllpen I11e_t dat 1etS_ aés ozileloenpastoor Van Ars, cle jeugd ‘zelfde eucharistieviering te tatie groeit tot een macht, vvaardoor ze z1ch bedrelgl Vconfrom
laten samenstellen, is zondag in alle opzichten een succes die ze niet imeer overzien kunnen. Waarom nders, a s
gebleken, De misviering kreeg daardoor een apart lcarak- tame een quantité négigable was,_ deze k0m$t‘-
ter en sprak bij de aanwezigen sterk aan.

~ ~
.

‘Jongeren uit_de parochie hielden de lezingen uit de l
‘nieuwe katechismusen ~het evangelie, terwijl meisjes als

Tmisdienaars fungeerden .H. Krol hield een preek, waarin Een manco van onze theologiehij het thema ,,G0d 0 enbaart zich in mijn meclemens”
' y, . ~op bevattelijlse wijze blehandelde. Daarbij stond moeder- Dr. M. Jeuken S.J. schreef in ,,Streven van m]e1 19618 t>I\17eI‘a§Z_

dag centraal. Hiervoor had hij de lceuze laten vallen OP noemd onderwerp een uitstekend aptlkeli voera ltert elilain
een bekend N00r_s sprookje, waarin de liefde van de geboden aan hen die nog zwerjen bi] <18 lnmld-de 5 S ermoeder tot het kind en omgelceerd duidelijk tot uitdruk- verouderen zijnde eXis’te1’1’ie-f11°5°f1e-king komt.
Dat hij aan het slot zijn eigen moeder een geschenk voor

'moederdag aanbood, gaf het geheel ’n bijzonder cachet.
Een lcoortje van jongeren, onder leiding van Eric Prince V1-agen en wedervragenzong ti'dens deze eucharistievierin voornamelijk Ame- "

. .rikaansje gospels, claarbij begeleid iloor een bandje. De PrQf_ Schoonenberg vraagt 111 de Tlld Van _19 ]un1kk1968Zi.I1:i:i1gsolo van Hannie Prince in Ev’ry time I feel the spirit, bijzonderheden over ,,Romeinse” persenen, dleuloetlrqt eofzr (J)

mag zelser genoemd worden. Aan het einde van de mis- het onderzoek van de Nieuwe Katech1sInus. H13 19 91 V pvierin klonlc een s ontaan a laus van de talri'ke aan- heid,
. -wezigegm p 1 pp J Wanneer pleit Prof. Schoonenberg eens voor oQenhe1ddEnN1?:§>£;

catie van rneer bijzonderheden over personen, dle aan

Katechismus hebben meegewerkt?

De structuur van Confrontatie
' . ‘ e

‘ Vraag van een lezer uit Tilburg
'Van ,,pr0gressieve” zijde werd er indringend kritiek geleverd op

V

'de structuur van Confrontatié-,V die niet duidelijk en funktioneel Nog een andere vraag moet mij Van het hart HeeftbP,:01f' Dial;zou zijn. Bij die critici waren er minstens een aantal, vvaarvan Schoonenberg aan de Tijd ook 4800 gulden moeten e a en z
men rustig mag vervvachten, dat ze Confrontatie liever vandaag , destijds Confrontatie moest betalent aan de Votkskrantlggg’
dan morgen zouden zien verdwijnen.

zelfde katechismus, of vvordt dit art1ke1 1n de T115! (19-5- gHun zorg was dus verdacht, Want hoe slechter immers C0nfron- aan Prof. Schoonenberg gehonoreerd? Dat zou 1k graag W1 en
tatie zou funktioneren, des te beter. Y Weten, als U in staat bent daarachter te komen.
Wat schuilde achter die ,,bekommernis”?

\ Antwoord; De Tijd zendt nog a1 Wat mgezonden stuk en erug. .. ..
. - ‘ - f -De- redaktle is bekend, de rnedewerkers z1Jn bekend. Natuur11]k naar Qnze vrij u1tgebre1d.e ervarlngen V18 abmlees Van Con ron
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tatie. Daarom zal het artikel van Prof. Schoonenberg Wel geen KROOTJE NAM KIJKERS IN HET OOTJEingezonden stuk zijn geweest. Ook is het geen advertentie zo te
zien. Wat.de rest betreft tasten Wij in het duister.

.. (Crisis onder religieuzen. TV. 18;6)

Adolfs insinueert Twee priesters: prof. Maltha O.P. en deken Joosten van Echt en
" ~ verder af en toe een leek (?) moesten spitsroede lopen onderDe min of meer uit het ambt getreden ex-augustijn Robert Adolfs, gejoel en applaus van een claque _van ,,pr0gressieve” priesters endie onlangs nog verwikkeld was in een rel met zijn vroegere vermoedelijk ex-priesters. De informatie was niet zo duidelijklprovinciaal pater van Mijnsbergen, die na jaren en jaren Robert Cok waren er enkele dames (priestervrouvven of a.s. priester-Adolfs, ,,to1erant” zijn gang te hebben laten gaan, nu bittere vrouvven?) Frits van der'P0e1 maakte de enorme. opmerking, datvrnohten oogstte, schrijft in de Nieuwe Linie van 22 juni de vo1- het bestuderen van de stukken over het celibaat (pauselijk schrij-génde insinuatie neer;

» ven en Vaticanum II) mogelijk niet plaats vond door bestrijders.,,De handige kardinaal Alfrink heeft Rome een postconciliaire van de celibaatsplicht, omdat DE TAAL niet bij de/cijd Was. Pastpoets gebakken door zo lang mogelijk te traineren met concessies. de heer van der Poel die maafstaf ookv toe op stukken van b.v. deTerwijl aan de voordeur Werd onderhandeld, vlogen de edities Tvveede Kamer? Dan moet hij' maar NOOIT parlementair ver-_-‘door de achterdeur de wereld in. Het kan blijkbaar nuttig zijn 's1aggever Worden.
om zo’n katechismus-dispuut op de lange Maliebaan te schuiven.”

.
"*

. Ex-officiaal Meijers van Den Bosch (gehuwd) en provinciaal vanDit stukje verdient door de Maliebaan behandeld te Worden niet 'Mijnsbergen (een ,,progressief” kopstuk) trachtten met krommeop de lange, maar op de korte Maliebaan. redenaties de celibaatskwestie recht te trekken .Vergeefs! Hoewel
deken Joosten zijn woord kon spreken - en hij deed dat uitste-

= kend! - verhinderde men prof. Maltha om zijn standpunt a1 wasMeldet Euch, Kameraden! het dan kort behoorlijk uiteen te\;.zetten.f

In hetzelfde artikel roept Robert Adolfs op tot vorming van een Het ism een uiting van zwakte ‘om eenoverweldigende meerder-vijfde kolonne, die er overigens a1 lang is in de Kerkprovincie. heid in het veld te brengen aan de ene zijde -en handjevol aan de(En dat ondanks die reeks van kreten alsz authenticiteit, 0pen- andere zijde. Als men geen gelijke partners op kan stellen, moetheid, eerlijkheid, Warsheid van stiekurn gedoe, enz. men gewoon de sterkere groep reduceren. Overigens staaty het,,De establishment-kerken rnoeten eerst sterven alsvorens nieuwe gelijk niet per se aan de zijde van de grootste groep.
‘vormen van christelijk geloof kunnen verrijzen. Deze verrijzenis

kunnen wij ondertussen voorbereiden. Waarom kunnen We niet
g

1<0men ‘Bot een ,,kI"i’iS¢he l<el“k” (let Wel: het woord Kritische Dr. H. Goddijn gaf nadien /een ergeprnisv/ekkend staaltje vanUniversiteit is ,,in”, red. C.). Geen nieuwe kerk alstublieft! Ker- hineininterpretierung weg, W8.t‘I1’1€I1_\i’€t zeggen kan van de na-ken hebben We a1 genoeg. Nee, ieder blijft formeel en nominaal
~ dien sprekende zuster van Alkemade en een drietal broeders,lid van zijn kerk, maar negeert het ambtelijk apparaat en ge-

.vestigde systeem. Met allen, die bekommerd zijn om de toekomst
van het christendom vormen wij een gemeenschap, een echte
profetische gemeenschap met een minimum aan struciuren. ;..
Iemand? . . . .”

Meldet Euch, Kameraden! Profeten? Onheilsprofetenl
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,,VEl{ ACIIT [I E l{LlJl\”

In het Informatie-bulletin van het Bisdom Haarlem, (Ze jaar-
gang no. 7) kwam het volgendemoor: ~ » .' ._

GOEDE WEEK-LITURGIE

,,In aansluiting op de verklaring van de . gezamenlijke
‘ bisschoppen op pg. 10 van dit Informatiebulletin en naar

‘ aanleiding van verschillende verzoeken‘ om inlichtingen,
wil ik U meedeleng ‘dat ik het bezwaar tegen het gezamen-
lijke hidden (zingen) van de Canon volledig onderstreep.
Met deze beperking kunnen beide teksten (zowel van N.C.L.
als van de werkgroep) -gebruikt Worden.” -.

Aldus schreef de Bisschop‘ op pag. 11 van het Informatie—
bulletin 1968. ‘ -

Zodra nu blijkt dat een aantal priesters daardoor in twijfel
komt te verkeren of deze niet-goedgekeurde teksten ge-
bruikt kunnen Worden, verduidelijkt Mgr. Zwartkruis Wat
het punt is waar het in genoemd communiqué eigenlijk
om gaat (n. 1) en licht hij_ punt 2 toe. Er wordt geen woord
gezegd over intrekken van hezwaren.
Nu Mgr. Zwartkruis een Confrontatie onwelgevallige ver-
duidelijking geeft van een mede door hem uitgegeven com-
muniqué, heet dat oncollegiaal, onelegant en doorkruist dat
de officiéle waarschuwing van de Bisschoppen.
Toen Mgr. Moors op het Pastoraal Concilie iets zei, waarvan
Confrontatie meende, dat het in haar straatje te pas kwam,
heette dat ,,gewetensvo1 optreden” en ,,een onverwacht
eerlijk geluid” (n.b.: ONVERWACHT eerlijk!!). (Confr. 35
pg. 33). _

Wij vinden deze benadering van Confrontatie verwacht
oneerl"k ' ’ "13.

t »

<X> <2?

£2?

CONFRONTATIE. D l ende woorden ontlenen wij aan
Confrontatie (april-m::iV(;9€i8) p. 39. Deze offieiele waar- W13 plaatsen hlerb1JV00RL0PIG enkele kanttekemngem
schuwing van De Bisschoppen van Nederland” werd na-” ’ 1. Als de GEZAMENLIJKE Bisschoppen van Nederland eendien echter, weinig elegant, doorkruist door Bisschop

d .. b t dc me ale mur ische communiqué uitgeven (zie pag. 39 van het vorige nummer vanZ artk 's, ie z1Jn ezwaren ege g g , _ _ - -_ _
tevlzstenrilitrok

Confrontatle) 1s het onnodlg te p_ubl1ceren, dat ook de Blsschop

cratie Woorden niet luidop mee te laten zeggen of zingen van Haarlem met de inhoud van at communiqué akkoord
gaat.door het kerkvolk. '

- ,, .. . h
Jammerdat hij daarmee apert sanctie gaf aan teksten die 2‘ De gezamenluke B155“ oppen Wezen -er Op‘
buiten de Bisschoppen om en zonder goedkeuring van de
Nederlandse Commissie V001, murgie aan de gelovigen 1. dat voor de door Gooi en Sticht verspreide teksten voor
Worden opgedrongen. de laatste dagen van de Goede Week geen goedkeurmg

gevraagd is (zoals vereist is, Red. C0nfr.).
Wie het communiqué van de Bisschoppen onbevooroordeeld 2- dat Zowel deze “ls ‘mdere telfsten Pan de Werkgmep

. Amsterdam geheel voor rekenmg blrjven van de samen-
Z .

leest, zal eruit begrijpen ,dat de Bisschoppen.
1. Niet verheugd zijn over het feit dat voor de betreffende stel em

uitgaven geen goedkeuring 1s gevraagd.
2. Er echter ook geen verbodsbepaling tegen willen nit-

dat 001-: de Nederlandse Commissie voor Liturgie met
genoemde teksten geen bemoeienis heeft gehad.

"“‘“‘ge“' Een duidelijker verklaring an de teksten ILLEGAAL zijn is3. Dat ze met name wel bezwaar hebben tegen een geza-
. . '1' 'k 1 .menlijk uitspreken van Canon met mstellmgsverhaal en $25151 éfsjrzgiietr

consecratiewoorden.
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hebben ,,d_at de canon met instellingsverhaal en COI1S8CI‘2l.ti0—W00l‘-—
. at de conc1l1e-leden, maar was een houvast en bemoediging voor deden niet door de priester, maar door alle aanwezlgen wor ge-

zegd (reSp_ gezongen)» duet niets af aan hetfeit’ dat de GE_ EI‘0t6.Il'l681‘d€.I‘h(-Bld der Nederlandse kathoheken. Het sloeg in als
ZAMENLIJKE Bisschoppen nadrukkelijk als illegaal hebben ge- de b1‘,kS‘_*‘¥‘ ‘P 6° Babelse *°"*"- Van Spraakvellwarrilm

. Moors f1l1pp1ca tegen het gezagsdocument kwam totaal onver-brandmerkt (zie 1, 2, 3). De gehele formulerlng van het gezamen-
d t ll. d t d wacht en was zo openhartlg, eerl1Jk en positief, dat men hetlijke communique rechtvaardigt de veron ers e mg, a e .. .. .

. nauweluks voor mogellgk had gehouden dat een Bisschop op dézeBisschoppen heus nog wel andere bezwaren tegen bepaalde l1tur- _,
.. 1 .,l b t . te w1;|ze - zonder 6I'llg"Bl‘l6l slag om de arm - 1n een ,,Drogressief”gische teksten hadden (er z13n n.. vee ezwaren egen 1n _ _

. m1l1eu de moed had ze ult te spreken.brengen) dan alleen het meebidden of zmgen van canon etc. door
Iedereen natuurlljk, ook het ,,Bisdom Haarlem”, heeft de woordende gelovigen.

De Bisschop van Haarlem echter gaf een communiqué nit, waar— Van 0ttQ,HermanS In Confr‘ a1d.uS hegrepen’ mam het ”Bi5d°min hij wel het GEZAMENLUK BIDDEN VAN DE CANON VER_ Haarlem heeft desondanks willens en wetens gesuggereerd, dat
WIERP’ Waarin hij, uitsluitend met deze beperking’ positief Confrontatle (Otto Hermans!) Mgr. Moors eerst als ,,oneerlijk”
toestemming gaf de illegale liturgie—teksten te gebruiken. had beschouwi
Bovendien zou het voor de hand hebben gelegen, wanneer het 7% % a

uitsluitend om dat meebidden (zingen) zou hebben gegaan - een ‘X’
nieuw communiqué der GEZAMENLIJKE Bisschoppen uit to De laatste zm: _

geven. Dan zou het communiqué van één Bisschop het c0mmu- "~ - -

niqué der gezamenlijke Bisschoppen niet hebben doorkruist. >>Wij fizden deze benadering Wm Confrontatie Uerwllht
oneer 1] ” ~

<2‘ 42% . . . _
ax, 1s zwaar grlevend en beledlgend. Het ,,B1sdom” zegt daarmee van

- Confrontatie
Het Bisdom schrijft: niets anclers Jan oneerlijkheid te verwachten . '

Misschien voelt Mgr .Zwartkruis de diepte van die belediging als

,,T0en Mgr. Moors op het Pastoraal Concilie iets zei, voorstelt’ dat iema-nd ' Wie an 00k ' geschreven Z0"
waarvan Confrontatie meende (lat het in haar straatje te
pas kwam, heette dat ,,ge1/vetensvol optreden” en ,,een __ _

omjerwlwht eerhjk geluid» (n_b_ Onverwacht eerli]-k_;) ,,Wg1 vmden de benadermg van Mgr. Zwartkruzs ver-
wacht oneerlijk”.Confr. 35 pug. 33)?’ Y ' V

In genoemd nummer van Confrontatie schreef Otto Hermans (hij Het Bisdom heeft deze belediging en Verdachtmaking d°°1‘ OP-
C L name in het Mededelingenblad ter kennis gebracht van heel deondertekende, maar ‘het komt het Bisdom beter uit alleen ,, on- '

‘ g‘66StBll,]kh9ld van het blsdom Bovendien was te voorzien datfrontatie” te brandmerken) een zéér Waarderend artikel over ' ,
enkele dagbladen d1e belediging en verdachtmaking, met groteMgr. Moors, waarin o.a. voorkomt: *

koppen, graag zouden clteren en weergeven, Waardoor Confron-
_ tatie, d.W.z. haar redacteuren landelijk aan de episcopale schan-,,het gewetensvolle optreden van bzsschop Moors op de paal Warden geslagen:

eerste zitting van het Ned. Pastoraal Conczlze was op-

nieuw een Onverwacht eerlijk geluid” Het spreekt welhaast vanzelf dat terzake behal d C d ' 'Y ve e o ex ]ll1‘lS

Dat eerlijke geluid kwam echt niet alleen in het ,,straatje van feitgnigi Egg efnliele andlere wetboeken kunnen Worden gehan'
Confrontatie” te pas; het imponeerde en beheerste niet alleen ' Jn nu eenmaa grenzen '

J. ASBERG
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\/an veel zijden wordt de stelling geponeerd dat het verplichte

Zilid-Amerika: .

het eeuwig leven” (J0. 6, 69).”

(I/Oss. Rom. dd, 9-5368)

celibaat voor de seculiere Epriester een achterhaalde zaak is. Als
Z.H. Paus Paulus VI, over het doel van zijn a.s.'reis naar men dit telkens 'ho0rt ve1"kBndige_n,_za1 zulks niet nalaten bij

sommigen de indruk te vestigen dat de afschaffing een kvvestie
van tijd is.~I-Iet is dan moeilijk te vermijden dat de een of ander

»Dit $31103 0'15 1100'" O89": de hedendaagse bevestiging ernstig-rekeningwgaat houden met de rnogelijkheid dat hem te
van de eucharist-ische l€BT, Ben leérvlln 01167‘heer-“send 179- zijner tijd de keuze Wordt ‘gelaten om met behoud van zijn pries-
lung in de Kerk» Fegenvver le afwijzende howling» de "ter1ijke functie het huvvelijk te kiezen. i , "

dubbelzinnighgid en de dwalinge" waaman een belmald Hoe men ook denktover de Wenselijkheid‘ van een ontkoppeling
gedeelte "an onze genemtie ldt ten aanzien "an het van priesterschap enlcelibaat, het is naar mijn mening niet juist
¢9"t"lle M3’\-sterie van Onze altaren. Het Eucharistisch de onrust te vergroten door te suggereren dat‘ deze ontkoppeling
Cvngres lest 0'18 en wile” die‘ in vereising Zullen Zij" ook binnen afzienbare tijd een feit Zal zijn. ‘Het is mijn diepe
met 0'18 de belijdenis “an Petrus OP de 'liPPe"-' =>HeeT= overtuigingi en ik weet dat difde overtuiging is van het overgrote
mt 1/vie Zulle" gaan? Gij alleen hébt de Woorden Wm gedeelte van het Wereldepiscopaatdat ‘het, zomin als in de O0s-

’ terse Kerk, in die Westerse Kerk aan‘ hen die priester gewijd zijn,
‘ zal Worden toegestaan te huwen met behoud van hun priester-

lijke funotie. l -. , -.

Over de 21 Limburgse priesters§
V

die de celibaats-velrplichting schriftelrjk opzegden:Mgr’ Het feit ligt er dat de. brief begint met de mededeling dat de
‘ onderte-kenaars de verplichte binding. van priesterschap en celi-

1" het Limburgse Parochieblad wonderweg” van 31 mei baafniet meer kunnen accepteren, hetgeen volgens de mondelinge
1968 troffen de Uolledige tekst aan van de toespraak door toelichting betekent dat de ondertekenaars zich niet meer ge-
de Bisschop van Roermond gelwuden OP 116 jvngste vergad@- bon"den achten aan de gelofte die zij bij ‘het sub-diaconaat hebben
ring van d6 Di06~@$l1"@ Pl1$'70Tale Raad- W73 imipten 9" enkele afgelegd. ]Qat~betekent niet dat zij ieder voor de praktijk van hun
zeer belangrrjlce passages uit. ‘ eigen leven het celibaat zullen opgeven.‘ De keuze zal afhangen

van hun. persoonlijke levenssituatie.
§:“i:_;p$::lfd€:r'1ijk dat somknige priesters in Verwarring raken Daarnaast delen de ondertekenaars mij mee dat de maatregelen

1 - die door mij tot nu toe genomen zijn op hun de indruk makenoverspoeld als zij Worden met uitingen van vrijzinn-ige theo ogie,
-als Zij daarnaast telkens horen verkondigen dat hun per_ dat mun be1e1d;_1n deze stoelt op een v1s1e die de hunne met 1S.

hun handelen Daarin zien W1] - aldus de brief - een niet onderkennen van de‘oo-n1i'k eweten de eni e norm is vo ._ ’f ' w . tb 1 g g Ie1te11Jke s1tuat1e en een miskenning van onze persoon.” Over de
Oprecht getuigen i J" particuliere benadering vande afzonderlijke personen Waren er
Moeten wij de priesters niet steunen door een oprecht getuigen geen klachten. Hoe pijnlijk het voor mij ook is, ik voel mij ver-
van ons geloof. Moeten vvij onze priesters niet laten weten dat plicht uitdrukkelijk te verklaren dat ik mij met de stellingname
wij ook voor hen bidden en dat het onze overtuiging is dat het van de opzegging van decelibaatsverplichting niet kan verenigen.
smeekgebed ookin onze geseculariseerde wereld past. Ik betreur in hoge mat_e dé publicatie van deze brief ook omdat

' ' daardoor aan hen die het ambt hebben neergelegd een zeer
Geen ontlcoppeling van het celibaat' ' slechte dienst isvbewezen. De publieke beschuldiging dat ik de
Zouden Wij de priesters $9611 grote dlenst bewllzen door te V91?‘ persoon van de ondertekenaars misken omdat ik naar hun indrukmijden verwachtingen voor hun staat in‘ de toekornst te wekken hun Visie met deel neem ik Zeer ern_Stig_
die niet gerealiseerd zulfen Worden.
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~ <1N<3FZ9NDEN> Huwelijk en Celibaat ‘?NGEZ°NDE.N>
= ' _ 099 > Dat de eigenlijke 1-eden voor het verplichte celibaat der riesters

te zoeken is in de onderwaardering van huwelijk en sex, an niet
Worden afgeleid uit hetgeen omtrent het huwelijk door de rooms-

'
1 kaiholieke kerk steeds werd geleerd. De kerk heeft altijd het

Onderstaande beschouwing heb ik aan De Tijd ter plaatsing aan- huwelijk als nat1111l‘11.ik 8-"0011 V01'110111g¢1, 501115 Z0110111g 11101; grim-geb0den_ De 1-edactie heeft mij _ na twee wekeh "‘_'" doen Weten, migheid, zoals tegen de Manicheeén. Nooit heefj; de kerk het vlees
dat ze de plaatsing Weigert, daarbij o.a. yermeldend, (dat haar V0l’110011l11; 801100111118 1100 110 S0111111? 11013 a311Wa55011 011 V01‘1110111g-
verslaggever sterk afhankelijk is geweest van"een ‘door het V111¢1ig011 100501111311 08111 0011 l1a111‘111<k011jke Z0g011111g G0115
Pastoraal Instituut uitgegeven zeer beperkt perscommuniqué. (Genesis) heeft zij het werk van het vlees altijd heilig genoemd
Daarom stel ik er prijs op U mijn beschouvving reéhtstreeks toe 811 110t Z0W01 i0g011 110 1110111010Z011 1105011111 11150011 1F0g011 11011’ 1110
te zenden. 1 '~ . voorgaven, mensen een engelenleven te kunnen afdwingen. De

Y ' aardse liefde is een beeld en gelijkenis van de hemelse liefde;
ONTMOETING

V hoe veel geringer ook, en hoe broos, en hoe lichtvgeschonden, zij
' deelt in waardigheid, vruchtbaarheid en geheimzinnigheid van die

Het verslag lezend in De Tijd van hedenavond (21-5-’68) over de goddelijke oerkracht, die alles beweegt. Meifdeze zinnen, die de
ontmoeting tussen ,,pr0gressieven” en verontrusten in de kerk 1611110110110 1061' W001‘g0V011, 15 01‘ 80011 P11111110 V001‘ ,,1101‘Wa1‘f10-
van Nederland, krijg ik de indruk met een eenzijdige Weergave ring” van de lichamelijkheid en van het huwelijk. - Niettegen—
te doen te hebben. De schrijver staat duidelijk aan één. kant. 513311110 1011011 011 gezondheid goederen V311 110 110°-3510 Waa1'd0
Mocht er in Doorn Werkelijk niets anders zijn verhandeld en zijn, hebben velen van de eerste christenen hun leven voor de
mocht er behalve in de geest, die spreekt uit het optreden van 001‘ V311 G011 g0g0V011, 011 00k 111 110 130g011W001'f11g0 151.111 P051 1101
Schillebeeckx, Schoonenberg en Oosterhuis, c1o0r""niemand in een 0115, W001‘1101‘111g 10 1101111011 V001‘ 11011, 1110 101‘W1110 V011 111111 g0~
andere geest zijn gesproken, dan is het in. hoge mate Wenselijk 100f50V01'1111g111g 111111 10V011 D1115 g0V011, 011 V001‘ 11011, 1110 0111
dat de ontrnoeting niet herhaald wordt. Ik lees alleen over het hogere motieven afzien van hethuwelijks§é1uk- A15 de in-Onstand
blad Confrontatie en een aan te vechten redactiebeleid; ik lees g0k0111011 P11051015 11101111001‘ 1J0I‘01f1‘Z1£il1 101‘W1110 V011 11011'1‘1jk G0115
niets over haar 9000 abonnees en de vele - wie kent hun getal? - 31 10 Z1011 V311 1101 1111W011;i115g0111k, 1100 Z01111011 Z0 112111 113111101011
andere verontrusten in Nederland. En orn deze verlatenen en op- 015 1101 01101’ V011 111111 1017011 W010 §0V1a§1€d? 111 110 11111 1101‘ 001510
gejaagden Was het de heroderlijk bezorgde bisschoppen met het 01111515011011 Z01l11011 Z0 1111 1103011011 1101111011 1101100111, 13110 W101‘001§Organiseren van deze Ontmoeting kennelijk toch te‘ dOen_ offerden voor de keizer. De een en twintig jonge priesters lnoestenHet is weer het Dude hedje geweest De machfigeh hebben er eens lezen, Wat Schopenhauer over het celibaat schrijft (Die Welt
weer eens iets eigens van gemaakt. Persoonlijke rancunes hebben 1115 W1110 111111 V01‘510111111g II 705)1 ,,H0t P1‘01I051a111151110 110611; 11001‘
Ze uitgeleefd in plaats van priesterlijke be-zorgdheid te t0nen_ het centrale punt der ascese, het celioaat, op te heffen feitelijk
Zij menen (de verslaggever zegt ,,men meent”!), dat ,,met de dui- reeds de kern van het christendom prijs gegeven.” Het tweede
zenden om Confrontatie gegroepeerde en behoudend ingestelde Vaticaance Concilie en Paus Paulus VI hebben zich overduidelijkkathoheken-1 geen gesprek mogelijk is Maar‘ Om hen en 31 die over het priesterlijk celibaat uitgesproken, en als priesters deze
andere naarnlozen, die tegenover de theologie der machtigen 11115111111100 110051 Z1011 110011088011, 11111111011 Z0 g0V00g011.11< g011115t
niets anders te stellen hebben dan hun geloof en hun doopsel, om W01‘11011- T01‘00111 W01‘110l1 1111501‘1110115011.ik0 V0l‘1101111111g011 0V0l‘g0-
HEN gaat het en niet om degenen die Inenen Op eigentijdse lawn aan Jurist, psycholovg, socivlvvg, maatschappelijk werkermanier het evangelie te moeten interpreteren_ of politie, maar de verkondiging van Christus leer en de toe-

diening d_er sacramenten blijven de taak van de priester.DEN HAAG DR’ F_ B_ M_ TANG]-ELDER Nijmegen 8 mei 1968 DR. R. BAHLMANN



letwat npenheid roml dead

3!. I
Nleuwe Katech|smus

He! Milanese Witboek i

, >_v -

De Volkskrant van 14 juni besteedde twee pagina’s aan een biii

De Paus schrijft daarin 0.a.

Zzj (d.w.z. de 2 door Rome afgevaardigde theologen
Red. Confr.) hebben opdracht 0m in al hun woorden en
meningen nauwgezet rekening te houden met het gewone
kerkelijke leergezag, met de leer zoals die is v0orgehou-
den door het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie,
en met onze verlclaringen die bij herhaling uit hoofde
van het ons opgelegde ambt hebben afgelegd om de dai-
delzjlce plicht tot onderwijzen, die de kerk als Moeder en
Leermeesteres heeft, te laten sprelcen”

Mondadori (Milaan) verschijnend ,,Witboek” over de Nede1'- Vrdr Shrijft de Pails,
landse Katechismus, daifbreedvoerig‘ de theologische discussie
weergeeft op verzoek van het Vaticaan te Gazzada (Italié) ge-
voerd tussen W. Bless S.J., Prof. Schoonenherg SJ. en Prof. Schil-
lebeeckx 0.P. enerzijdsen P. Dhanis'S-J-, P- Lemeer O-R en J-

,,dat geen enkele ruimte tot misverstand mag blijven be-
staan, bijvoorbeeld wat betreft de maagdelijke geboorte
van Jesus Christus, een dogma van het katholielce geloofg

Visser CSSR, afgevaardigden van Rome, anderzijds. Het volledige wat betreft de overtuiging, steunend op evangelie enverslag van die discussie is 45 pagina’s lang (de Volkskrant geeft kerkelijke traditie, waardoor geloven dat er engelendus slechts beknopte uittreksels). Het Witboek publiceert tevens zijn: en wat betreft de aard van de voldoening en hetnog andere documenten; zo' b.v.~het befaamde (of beruchte?) offer, dat Christus aan zijn hemelse Vader opdroeg omartikel dat Schillebeeckx in De Volkskrant van 22 nov. 1966 onze zonden te delgen en de mensen met de Vader te ver-schreef ter verdediging van de Nieuwe Katechismus, de brief van zoenen.”
de Nederlandse Bisschoppen aan kardinaal Ottaviani welke brief
zijdelings 66k de"N.K."‘verdedigde' en verschillende artikelen uit
de buitenlandse pets. 1' ' b

Als men leest dat de isedretaris-generaal van het IDOC, Altmg

<X><£i>

<2?

Von Geusau een der §a1nen5t"e]]_e'1'5‘Va,11 he: Witboek is, begrijpt De Volkskrant omgeeft de IDOC-publicatie met commentaar inmen dam het duel’ der uitgave waarschijnlijk is: verdediging van eigen stijl. Z0 schrijft zijn Romeinse correspondent bij herhaling,
de N.K. Het 1<an‘001< z'ijn, dat de bedoeling van het IDOC is de dat de Paus in bovengeciteerde brief ,,aandr0ng op verduidelij-
gezagskwestie rond de:'N.K'. op internationaal niveau levendig fe king V811 Slehts drie Punteli”, te_l‘Wijl Paus Pallllls Hitdrukkélijkhouden

a die drie voorname punten slechts ALS VOORBEELD aanhaalde.
Aan het Witboek ontbreekt het rapport van de Kardinalen-com- 00k (16 flillke R011 b0Vel1 bet artikel V2111 <16 R0m€iI'1SB Volks-
missie, Welke nég grotere bezwaren had tegen de inhoud van de kmllt-¢0l‘1‘e5P0l1den¢1 »KRITIEK GOLD NIET »KETTERI-TEN”,N.K., dan de door bovengenoemde drie ,,Romeinse” theologen DOCH PASTORALE METHODE”. Het tegendeel kan meniuit denaar voren gebrachte_ gepubliceerde Gazzada-discussies opmaken!
Wel is in extenso opgenomen in Witboek en Volkskrant, de per- a U"I1jl1iSt is (1311 00k Wat gellemd G01'1‘6SP0HdQnt schrijft, dat desoonlijke brief van Paus Paulus aan Kardinaal Alfrink dd. 30 Romeinse theologen zich ,,nie¢ hebben kunnen verenigen met demaart 1967, waarin hei; bezoek van de Paters Visser en Dhanis door de samenstellers gevolgde METHUDE” en at 91' géé dwa-werd aangekondigd. Hij spreekt boekdelen en elke lezer, katholiek lingen (,,ketterijen”) in geconstateerd waren. Zelfs de in de
01"" niet katholiek, kan er tiit opmaken, dat de N.K. gewijzigd dient Volkskrant verkri Weergegevell Galzada-discllssies Spreken itto Worden. tegen '
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Overigens is zéér j.uist, dat een volledig gehoor geven aan de cluidelijk opnieuw Worden geformuleerd (er zijn niet 3, maar 14

wensen van het Vaticaan zou neerkomen op ,,een totale herschrij- PI1I1tBl'l)- De biSS0h0PPe11 in Nedrland Zouden tegelijkertijd kiln-
ving en herformulering van het gehele werk”. (Het overleg tussen -

nen herhalen, dat de Nieuwe Katechismus geen officiéle gel0ofs-
President Fortmann z.g. en Visser en Dhanis leverde dan 00k een 1661‘ is, 1113511‘ 6611 661‘5te B11 V001‘ V6I‘b9|F¢1‘i11‘*g Vtbafe Poging 0111

wijzigings-document op van niet minder dan 150 pagina’s). tot een katechismus te komen (jammer dat het boek reeds de titel
Wij herinneren nog eens aan onze vroeger reeds enkele malen katechismlls dragt en 3115 Zodanig llitdfllkkelijk geDl‘0Dg6el‘d)-
geuite mening; gchoonenbet-g’s V1519 loom als een draad van De bisschoppen zouden ten overvloede hun trouw aan Rome kun-
Ariadne door het labyrinth van dc N_K_ (confl-_ 25 en 3g)_ nen herbevestigen (in woorden en daden), maar omgekeerd zou

dan 00k een solidariteitsverklaring van Rome met het Neder-
%, <2? landse episcopaat onontbee-rlijk zijn.»De derde mogelijke opl0s-

% sing zou zijn dat de Nederlandse bisschoppen aan de in andere
talen verschijnende edities van de Nieuwe Katechismus een korte

He; Ten Geleide in de Volkskl-ant van 14 juni Under de tel maar duidelijke geloofsbelijdenis vooraf zouden doen gaan en dat
,,Twee werelden” prikkelt in elke zin tot tegenspraak of c0mmen- Zij Zllden Vefklaren, I13-t het gehele ‘We1'k Vllllit adeze ge100'f5-
taal-_ 0p één vraag van de Volkskl-ant Willem Wij Gen positief belijdenis gelezen moet Worden (ondanks het feit, dat de inhoud
antwoord geven; ,,Is hier nu werkelijk het geloof van de Kerk hier 911 daal‘ botst met de allthentieke 16B1‘?)”-
in gevaar?” En daarop antwoorvden wij volmondigz ,,Ja”. ‘ '

Het standpunt van De Volkskrant leert men het best kennen uit <I1> %
het volgend citaat: ‘$3’

,,In Gazzada botsten twee werelden: de centrulistische Van de wvrijmoedige” reace Van De Tijd 0P de V°1k5k1'ant'
kerlwoo den die er mm" m-et we kunnen komgn te Mm_ publicatie begrijpen wij niet veel — evenmin als vele anderen.
vaarden dat de Jokale kerken» tot Uolwassenheid De T1;|d - dle bhgkbaar alleen v1a De Volkskrant van het _W1tb0ek
greet-en en vane enwoordigers mm een van die kerken kennis nam - schreef namelijk een (fel) artikel, waaruit de '1‘ijd-gdie hun recht Op zelfstandigheidg Ooh Op theologl-sch lezersvgeen andere 1ndruk kunnen krlggen, dan dat de pub11c_at1e

gebied, verdedigen, en duidelic geirriteerd ralcen onder Van het Witb°¢k gen ~1"diS¢P°'=° Zet is van "Rome ' Ma“ inane
een super”-sie die zij als bedl-Hen-ge bemoeizucht er_ Volkskrant heeft De Tijd gelezen, dat de directeur-generaal van

>> het IDOC Alting von Geusau een der drie samenstellers is vanvaren. ' ’ s *

, ‘ " het boekwerk; ‘En 'A1ting' vo_n~*Geusau ‘is UITERST progressief. Het
V % 5%, Tijd-artikel verzweeg echter éijn naam . .. Waarom? ’

$3?

' J. A.
Tot slot citeren wij nog Wat dc‘ Romeinse correspondent (Cor de
Grout) schrijft over de.,,0pl0ssingen", welke het Witboek v00r-
stelt, (de tussen haakjes geplaatste opmerkingen zijn van ons):

,,De eerste is, dag Rome een Werkelijk representatieve groep
theologen opdracht zou kunnen geven om met de nieuwe kate-
chismus als uitgangspunt een nog (dit Woordje ,,n0g” kan weg-
blijven) beter en evenwichtiger Werkstuk tot stand te brengen.
De tweede, eenvoudiger oplossing zou hierin bestaan, dat de door
de pans in zijn brief aan kardinaal Alfrink vermelde drie punten \
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Homilie uitgesproken door: lirllt dan gebeden i/vordt, Gods uitnodiging zo Weinigimeer rge-
hoord Wordt? W13 z13n, in onze waardering van aardse ‘Waarden.Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Petrus Moors mensen geworden die ons Welslagen bij voorkeur afme-"ten aan de.. . evol en die onze daden voor deontwikkelin van deze aardseBisschop van Roermond t||dens de plechtlge iaarfen hebben g

consecratie van de Abdijkerk van Het defaiti'smé|Waar1*nee Over de toekomst van’ de kloosters ge-
sproken en geschreven Wordt, zal zeker een verlammende invloedSt Beediefueberg Te Vaa|$ °P 4 me‘ 1953 kunnen hebben. Ik zou u an vvillen zeggen; JUIST IN EEN TIJD

» ALS DEZE heeft uvv aanwezigheid hier de grootst mogelijke be-" tekenis. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die de hiérarchie der
'

- vv>aardenV‘v0or ons levend houden. Getuigen, die ‘fegenbver ‘hetHet is niet (1811 met eflige eefzelig det ik OP deze .€l"0’Ee en heug- eindeloze teveel aan Woorden bij de mensen de innerlijke '0rnganglijke dag enkele Woorden tot u Wil Zeggen. ,,AeI‘Ze1i1‘lg” Omdat ik met God stellen; die tegenover het lawaai de stilte, teg'en0ver' deweet, geen Woorden te kunnen vinden die de betekenis van de Weeme en het comfort de ggberhejd durven pmatsen;
kerkconsecratie mooier en 1'1-1i$teI‘ 1S0t uitdfukking brengen dan de V001" velen is uw leven zinloos, een verspillen van talenten, tenzijliturgisehe ’Bek5te1”1 det d0eT1- De I11’El"0it1l$ Spfeekt Van een 01'1'Zag- u voibffleeft in belangrijke publicaties of werken vanpuw hand.Wekkeflde Dleets, een Wefliflg V311 G0d- Het gredllale Zegt OTIS? Die kunnen belangrijk zijn, maar _t0ch is dat het niet Wafuw leven
DeZe Plaats is door God zelf gemaakt; Zij is een 0I1$¢hatbaa1' 89- zinvol maakt. Die zin ligt in uvv voylkomen op God gericht staan,heim en zonder smet. op uw volkornen beschikbaarheid voor Hem om volgens zijn WilHet Ontzegwekkeflde, het geheim, bI‘e1’18e1'1 We niet dichter bij mede de Welreld. tot hvaar uitein-delijke voltooiing te brengen. Ditons d0Or”er Veel 0Ve1" te P1"eteY1- We Zullen el‘ eerdel" enigszins in leven is alleen te verstaan door het geloof, alleen vol te houdenmogen doordringen als wij er eerbiedig over nadenken. Aan de in de hoop Op Christus’ Wederkomst ”VO1 te houden"; (131; be_
Ziener J0&1I1neS Wefd geepenbeerdi ,,Dit iS de Weenpleets Van God tekent dat het de natuur sorns zwaar valt. Het zou dwaas zijn, datmet “de mensen, Want H13 Z81 met hen $emeI1W0I1en- EH Z13 Z1111e1’l te ontkennen. Maar nog dwazer zou het zijn te denken, dat nietZijn volk zijn en Hij, God met hen, Zel hull God ZijT1”- elk leven dat Werkelijk tot ontplooiing kornt, getekend is door hetNadat de Kerk getfeeht heeft, OHS in deZe tekstell te <i001"<11"i1“-gen kruis. Wie de mens van alles Wat hem zwaar valt Wil bevrijden,van bet Overweldigendei ,,G0d met OHS” breflgt Zij 011$ Op een bewijst hem, zelfs natuurlijk gezien, geen dienst. U heeft eenterrein Wear Wij 0115 meer vertr0uWd Veeleni OP hei ’Be1"l'ei11 Van bepaalde weg gekozen. Die keuze sluit andere mogelijkheden uit,
de kleine, Zedige me1"1S- Altijd Weer 0l1111"0e1"’E 011$ het dieP-meYl- zoals elke keuze een afstand-doen betekent. Maar een. afstand-
Selijke Vefheal Van Zaehells, die in een keel‘ breekt met datgelle doen om het gekozene vollediger ’ce bezitten. - Wil onze tijd nogWat hem het meeste Vesthelldt, Omdat hij Zich laat Taken door afstand doen? Wil men niet veeleer alles genieten? Ziet men in
C11ri5’l1l$- Zijn edelmeedig eI1'EW001"d OP Christlls’ Uitnodigiflg elke beperking niet een belemmering voor zijn zelfontplooiing?brengt in zijn leven een totale ommekeer. Men roept om zelfontplooiing en begrijpt niet dat Wij pas dan totGraag Wou ik daarover bijzonder tot u, feestvierende leden van de hoogste Ontplogjing kunnen komen 5115 Wij Gods normen tot
deze Abdij, vandaag nog iets zeggen. richtsnoer nemen. De Wereld is v01 kreten die nauwelijks of nietOok u heeft Chrisws’ uitnediging geheefd en 11 hee UW huis’ UW begrepen Worden. Het aggiornamento van Paus Joannes vertalen
b00II1, UW megelijkheden in de Wereld Verlaten U behoort mt velen op een wijze die zeker niet Overeenstemt met de bedoelingdegenen die wij in een zeer speciale betekenis ,,ger0epenen” noe- van deze Wjjze, biddende menS_
men. En Onder dele gereepenen neemt L1 31$ leden Van de be“ Wie met ,,aggi0rnament0” als vvapen d0gma’s aanvalt, traditiesgchouwende Benedictijnse orde 110g een bijZ01'1de1?e pleats in- belachelijk rnaakt, zich negatief opstelt ten aanzien van het gezag.Wij leven in een tijd Weafifl men Spreekt Veil een 1"0ePiI1geI1- breekt af maar vernieuwt niet. Vernieuwing in. de Kerk in (Ivcrisis, Moet het ons nog verbazen dat in een tijd Waerin meel" 59" geest van Christus levend maken in deze tijd. Vo1'nim|w|m4 In do
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kloosters _v1jaa'gt datde kloosterlingen bezield door de geest van
hun stichter in hun eigen tijd leven en werken. U zult nééit méérvruchtbaar kunnen werken dan Benedictus het deed in zijn tijd.Deze Wijze en Voorzichtige mens begreep de nood Van zijn jd. Op de laatste zlttlng van het ,,Past0raal Concllle der Nederlandseu moet de nood Van deze tijd Verstaan in deze Hood uw mede_ Kerkprovincie” is een resolutie aangenomen ,,betreffende de ver-mensen bijstaan. Dat doet u als zij hier bij u de rust kunnen vin- houding Nederlandse pmvincies religieuze gemeenschappen '. . . . ,,
den in het J-achtige leven; als Zij hier de leuzen kunnen achterlaten bultenlandse overheldslnstantles . Het stuk draagt het merktekenen van u het inhoudvolle Woord mogen meenemen. In dit hoekje P'C' 315’ d'd' 19 Maart’ 1968’ D0SSIER'Nr‘ 233" Er was een toe"Limbur kan men Zich 0 deze berg in letterlijke Zin Ori§n_ lichting van vier vel aan toegevoegd die op verbijsterende Wijze
van g p
teren Als de toeristen hem ontdekken Weten zij weer Waar zij getuigt van onkatholiek denken over de Kerk en over de Va"’

' t 1 1 a
zelf s'taan en in Welke richting zij verder moeten gaan. Moge dat plichting tot trouw Van een reh_gieus Om e even V0 gens e00k in figuurlijke zin waar zijn! Dan geldt voor deze abdij ,,0p gfloen die hij heeft a?gelegd' Hler Volgt de tekst van de inge'de ,,befg” het woord van de psalmistz ,,Lief1ijk verheft zich zijn dlende °ntWerp"reS°lut1e'
helhge be_rg' voor heel de aarde een Vreugde” In geheel de Kerk, maar wellicht op intensere wijze bijDan‘ heo 11? alle refien om u zeer dankbear te Z1_]I1 voor uw aan- de Tell-gieuzen, UL-nden een diep ingnjpende Uemnden-ngWez1ghe1d 1n het_L1mburgse d1OC€€S en met alleen u, de-i boawers, en Uerm-euwing plaamEaaar ook ons blsdom geluk te wensen met deze fraaue n1euwe De ewaring leert nu dat de realise”-ng mm de nOOdzake__erk'

lijke en door het tweede Vaticaanse concilie gewenste(‘ljaag W11 lk s1L_1_1t?n met een Vanatle Op het Offertolilum de verandering over het algemeen bij Nederlandse institutenM_]S Van Kerkwudmgr Met een Pprecht ha?‘ _WOrdt }_ner bm g0" op minder moeilijkheden stuit dan bij de NederlandseOerd en “W volk’ 0 Heer’ dat hler Efmwezlg ls’ _heb lk met Ote provincies van internationale instituten, die aan genera-vreugde eansclaouwd. God van Israel, bevvaar 1n deze abd1J de [men in het but-tenland gebonden Sommige prom-n_goede gezlndheld.
cies verkeren door het optreden van buitenlandse be-
stuursinstanties in een bestaansnood, waardoor hun
voortbestaan in Nederland bedreigd wordt.
Gezien het feit, dat de Kerk Zeeft in de plaatselzjke
Kerk 1), gezien ooh het feilt dat de religieuzen, op spe-
ciale wijze horend tot de diocesane kerk 2), moeten mee-
helpen aan de boaw van de plaatselljke kerlc, dient ernst
te worden gemaakt met het inzicht, dat de eenheid vanhet internationale geheel en de vernieuwingseisen slechts
te verzoenen zijn op basis van pluriformiteit en decen-
tralisatie_
Vele Nederlandse provincies van internationale groepe-% ringen dreigen achterop te raken b de vernieuwing,-—-i<O>>—
doordat niet-Nederlandse gezagsclragende instanties zich% onvoldoende kunnen inleven in de Nederlandse situatie.
Gelovigen en bisschoppen in gelovig beraad been doen
daarom een beroep op de verantwoordelijke instanties,
met name op de religieuzencongregatie, het staatssecre—
tariaat, de congregatie voor de geloofsleer, alsmede op do
generalaten, de romeinse unie van algemene ovorston on
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de Uer aderin en van ho ere ave,-sten in West_Eu,-Opa hehoren tot de clerus van dat diocees, waar zij onder de leiding5 g 5 #

dat zij - overeenkomstig de richtlijnen van het tweede Van (16 bisscholl hull aP0§1=01t llltefellell (l10- 34)-
Vaticaans concilie ' “He steun zulle” 5999" “an de Tali‘ De resolutie is opgesteld, ingediend en van een toelichting voor-
gieuzen van de Nederlandse keTkPT°”i"¢ie Om die "er" zien door een aan schrijver dezes onbekende commissie van negen
nieuwingen door 59 v°eTe"> die de Provinciale kaPittel-9 in personen. De inhoud van de toelichting is, kort samen gevat, de
5“me"5Pm‘1k met ePi5c0Pa“t en Overige gelovigen nodig volgende. In het volk Israel van het Oude Testament bestond
achten Om “an het Teligieuze 19119" in d9 Nederlamise gedurende de langste tijd van zijn bestaan geen centraal gezag
situatie een Zowel bijbels Uemntwoorde “ls hedendaagse en dit was zelfs overbodig. ,,De geesi; van saamhorigheid van het
gestalte Fe geven. ene Godsvolk is blijkbaar een voldoende waarborg tegen indivi-
1) c.f"- Cons‘? Over de Kerk, Tl» 26; deCT- 01191‘ het herdel“ dualiserend afdwalen. Het is diezelfde geest die overgedragen is

lijk “mbt "van de bi$s¢h0PPe"= "~ 115 op de oude christenheid”. Ook hier is dus een centraal gezag in
2) cf. decreet over het herderlijk ambt van de bisschop- dc regel niet n0dig_

pen’ n' 34' V t ' e n ve anderd isie 0 de ke kstructuur” ek m nKardinaal Alfrink heeft (volgens persberichten) wijselijk wat our S ls r ee ” r e V p r * g 0 e ’
olie op de golven gedaan door voor te stellen in de laatste alinea en ook daarom ”kan met reden gezegd Worden dat het optreden
de verantwoordelijke instanties” niet te noemen' dit voorstel is Van bepaalde generale besturen in Strijd is met de geest van het$3 9 ' ' !! ° '
aanvaard, en verder heeft men in de 2de alinea het woord ,,mede” Cogcllle ' "De Kerk Wolidt °pg°P°“Y"d mt‘ een eelheld van phat-ingeschoven zodat kwam te Staalr Sommige pmvincies Ver_ sel1Jke kerken en groeit vanuit die plaatsellgke kerken tot de

’ ' ” universele Kerk”. Er moet in de Kerk pluriformiteit en decen-keren MEDE door het optreden van bultenlandse bestuurs1nstan- tralisatie komem De Kerk ”Wordt bestuurd door het college
les In een bestaansnoo Waar Oor un voor estaan In e er Pans en Blsschoppeni . ,,D1t sluit de elgen plaats van de Paus met

t‘ ' d, d h tb ' N d - _ ,, _ , . ,. ,, .land bedreigd wordt . De resolutle werd aangenomen. nit (hij is het teken eenheid),,_
. t .

Alvorens erop m e gaan’ merk lk Op day; het.deareet PERFIFQTAE Waar de Kerk nu nog een . . . instelling is van goddeligk recht, deCARITATIS, ,,0ver de aangepaste vernieuwmg van het rellgleuze . .
» . .. .. .rellgleuze orden en congregatles z1Jn slechts I‘Il6I1S6ll]k6 organi-n - - -leven door het 2de Vatlkaans Concllie op 28.10.1965 goedgekeurd, saties daamm: ”Hetgeen zich hoog niveau in de Kerk

in de resolutie NIET wordt vermeld, noch ook de'in het Motu .. . . .. het verwerkellgken IS, dient met des te meer reden op lager nlveauProprio van 6.8.1966 voor religieuzen uitgevaardigde vern1eu- . . ., . . ..te gebeuren: autoritalr eenrichtlngverkeer, waarblg voor eenwingsnormen. W1aarom<dit~niet gebeurd is, kan uit het laatste deel .. . . . .. ,,
van an artikel blijken- er zijn er die an decreet en deze normen Werkemke d‘a1°°g gee“ Sprake ‘S’ ‘S af te wme“ '
maar knutselwerk vinden, die een radicale vernieuwing niet mo- D811 geefll (18 Cmmissie V811 Regen 110g halal‘ kijk Wee!‘ 011gelijk maken, 1~esp_ dezg in de wag staan gezag en gehoorzaamheid. Gezag is er alleen maar, zo heet het,
De decreten over de Kerk en het ambt der bisschoppen zijn niet als het algemeen Welzijn van de gemeenschap behartigd Wordt.uiSt ehaald In het eerste staat niet dat de Kerk LEEFT in Gebeurt dit laatste niet en is er b.v. ,,intense communicatie-
J g ' stoornis” tussen overste en onderdaan (,,in het aanvoelen van.. 1. . b . .de plaatsellgke kerk (de toe lchtmg rengt hlerover een foutleve Vela Verstandlge gel_eglstreel_d,,; buren spraken
fggzitlgngmgzi? V3222’lg::l:0:;n1sC::sti:e?SOvlserlgziijlzezjgezgg voor 1945 graag van ,,gesundes Volksempfinden”, vdPl.), dan is
(adest) ’in alle-vv’ettige vergaderingen van gelovigen . . .” enz. (no. er geen wettig gezag meer en zijn. zijn bevelen Onrecht Hie? haalt26’ begin). In bet deect de bisschoppen Swat, at elk men_z,elfs St. Thomas aan: ,,lex imusta non est lex at legls cor-
diocees een deel is van het volk Gods, waarin. de ene, heilige en rupho (S' The0l' Ia nae’ 95’ 2)'
apostolische Kerk van Christus aanwezig is (inest) en werkt (no. Aan het slot wordt de afscheiding der Nederlandse provincies van
11, begin). Verder staat er dat de priester-religieuzen op eniger- religieuze orden en congregaties onder ogen geziem Als ,,R<>me”
lei ware wijze (vera quadam ratione) moeten worden gezegd te met de eisen der Nederlandse religieuzen niet akkoord gaat, dan
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d h ,,d ...kl dfhtbl d
_ _ _gglljkt nzgnigair bmfegrzztg belangnlzn deo eeheig asinvaggeg worden goedgekeurd en bedlsseld), en ook hleraan 1s dat van de

. . . .. 0,0 1 , . a 1 r
religieuze gemeenschap” (p. 4, onderaan). Een troost echter is: Kerk g::kgl1?f:01:§n'e::i;: sieeglahit §i‘;ef1elf§;nV‘:,:3thta:;gstel;::
”De Nederlandse rehgleuzen voelen mets Voor een breuk; Z13 Zmlder meer Jdecent§alisat(ie” van het besiuur der Kerk te iisen1' 'hdt f h'd' b'd t" dl' "’. ” ’Qsjoisiiieghilf mégst izvicrdil ggggd el e par Hen na e lg ls en een nationale ,,pluriformiteit” door te voeren in het Latijnse

’ ' patriarchaat, dat is in de Kerk van het Westen. Zonder een sterkZoals gezegd 1s de toellchting niet aanvaard door de vergadering centraal gezag‘, dat als het moet ook met kl-acht Word; ui¢ge_
van Novrdwijkerhvut Natuurlijk niet, een resolutie neemt men oefend, valt de Kerk onherroepelijk uiteen, men make zich geenaan, de toelichting dient alleen om de stemmers te bewegen voor i11usie5_
de resolutie te stemmen. Er is mij gezegd dat de vergadering zich
er zelfs van heeft gedistancieerd. Best, maar niet is bekend of de V001“ 15 de ldee (lat de Kerk Word‘ °Pgeb°“Wd en gmelt VANd‘ 1"k t Ii hf ok in het ubliek ge_ UIT de locale kerken in strijd met de Waarheid, zowel de histori-opstellers van een erge 13 e oe c mg 0 p
désavoueerd en terechtgewezen zijn. Zijn zij soms naar huis ge- sche als de dogmatische. Chrlstus heeft een Kerk gestlcht waarvant t d d d n dat Z" emsti hebben gefaald en hij Petrus tot hoofd heeft aangesteld; deze ene Kerk is latersuurd me e me e e g 13 g
gedwaald? Daarvan hoort men niets. Mogelijk dokteren ze weer overal tel‘ Wereld gevestlgd en Z13 bestaat IN de Plaatselllke

- 1 ties kerken. Deze plaatselijke kerken zijn op geen enkele maniervoori; aan nieuwe reso u .

Kort gezegd is de Pans niet aueen maar een ”teken,, de primair, steeds ziin zij secundair. _].)e Kerk is eerst_é€-Zn, en wordt

enfundament van de eenheid” (Vaticanum I, Denzinger 1821, nieuwe V ', , _ _ _ _,
telling 3050). Deze eenheid is volgens de uitspraak zowel die van $15’ hlerfiist doordpaus an blsshoppen (In cgnclh blJeen)'h _d
de hele katholieke hiérarchie als van die van Paus en gelovigen. a dten S 0 defnfer __e aalr van he? gezag en edie oorziam el t
Dezelfde leer wordt letterlijk herhaald en opnieuw geleerd door gt? tlig?:12;iiengjiefilgiezziazvgzrElliavveigegemegVt. “L Gt. ’18_ ere 1 o e e r. 1 za

a lcanum ( umen en ) heeft het recht om te bevelen en de onderdaan moet daarom
En “""*l,P°* cenfraal pauseluk ge_zag betlie’ het ls eenvoudlg gehoorzamen, uitgezonderd wanneer iets wordt gevraagd dat inelache 13k om zlch voor de maat die men hleraan moet aanleggen strijd is met zijn gewetem Diem het gezag het algemeen belang
Op het Oude Testament te bemepen’ en dat dan nog Op amatew niet, en BLIJFT het daarin in gebreke, dan moet het door ’n anderrlstrsche mamer. Het moet bovendlen gezegd zlgn dat decentral1- Worden vervangen’ als het enigszins kan op normale Wijze_
satie van het bestuur der Kerk, waarin de Pans niet meer dan
TEKEN van eenheid zou zijn, tot haar ondergang zou leiden. Wij Biilolldel‘ gevaarlijk i5 ht zich daarbij te beroepen op een
leven in een tijd en een wereld Waarin naal. steeds grater een_ ,,gesundes Volksempfinden”, zoals de geschiedenis heeft geleerd.
Wording Wordt gestreefd, economisch en politiek, en waar men Als de toelichting S. Thomas aanhaalt, is het weer onjuist.
steeds meer gezag aan internationale organen Wil toekennen. 5- Thomas Spreekt in het gen°emde arkel met °"e1‘ een »°n'
Voor de Kerk zou men de klok Willen terugzetten en haar in een rechtvaardige Wet”: ma“ "gt: »i11dien (een menselijke Wet) in

iets afwijkt van de natuurwet is zij geen Wet maar bederf vanreeks nation-ale kerken doen uiteenvallen. In de tijd na Trente
1h -"|; d K k e n ate 1,1061 en een uitbreiding in vreemde de Wet”. Het artlkel handelt over de verhoudlng der mensehgkeeer e er e gr

werelddelen beleefd, zoals nooit tevoren. Dit was mede mogelijk Wet mt de natuurwet: mam‘ °mda* deze laatste tegenwomdlg met
' f h d 'et ders vervan en endoor het krachtige centrale bestuur waartegen men nu storm "1 de guns‘; Swat’ hee t men aar 001‘ 1 5 an gt citeert dan ook nog in het latijn, alsof S. Thomas het zelf zoloop .

. . . gezegd had. In feite suggereert de toelichting: als U in Rome onsZeker, een sterk centraal gezag heeft de neiglng zlch bevoegd- _ _ _ _ _geen democratic, decentrahsatie, plunformiteit wilt toestaan, zo-heden toe te eigenen die het ook wel aan ondergeschikte instanties ,_ _ __. als W1] dit wensen doet u ons onrecht aan en z1Jn W1] van onzekan laten (Wat moet er b.v. in Nederland al nlet door ,,Den Haag” ’
phcht tot gehoorzamen ontslagen.
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De 10611011151113 gaf Verde? 116113111331 V001‘bi.i aan de SPECIALE spelen, Welke zijn noden en aspiraties zijn . . .” enz. Men wil, kort
AARD 1161' religieuze gehflamheid, Waafte de kl00S¢81'1il1g en goed, verregaande secularisatie van het religieuze leven (dat
zich door een gelofte verplicht. Het decreet Perfectae Caritatis altijd als een leven bniten ,,de Vvgreld” is besghouwd). Aan het
Van Va_t1°a1111111 H Z681 daa1‘0Ve1‘i ,,D001‘ 119 gelofte V311 £61100!" slot komt men 0.a. tot de volgende conclusiesz ,,drastische be-
Zaamhld geve de religiellzen 111111818611 W11 Volledig OVBI‘ 3811 perking van bemoeiingen van kerkelijk recht en centraal gezag”;
God, als een offer van zichzelf, waardoor zij zich duurzamer en ”dege[11;rali§ae van bestnnl-”; ”de]'n()(3]_*ati§e['ing”; ”ge1neen5cnap..
Z°_k'31’de1‘ Ve1‘e111g6l1 11161 de goddelijke 1'19i15Wi1” (110 14, bBgiI1)- pen (te weten: in Nederland, vdPl) bepalen zelf in grote lijnen
H1B1‘0V61‘ Staat in de 1061161111113 11ie¢5- E1‘ Z011 1108” 111661‘ 18 Zeggll de inrichting van hun leven”; ,,plurif0rmiteit”; ,,gemeenschap
Z1311, 1119-31‘ W13 late" he‘ hierbij. Waarom echter wordt het decreet bepaalt zelf de eigen gebedsvormen”; men doet zijn geloften NIET
Perfectae Qaritatis 11001’! ill de resolutie, 110011 in de toelichting meer 31131-eel-st aan God, maar aan de gemeenschap (en alleen
maar met een enkel W°°1'd Vermelii? H913 Vlgende 11311 11181011 z6 aan God”; ,,het ontslaan van de geloften is ook een zaak van
Wenicht een antW°°rd gevem de gemeenschap"; enz. Met de twee laatstgenoemde eisen wordt

<53’ ‘Y5? zelfs het fundament van het religieuze leven: de aan God gedane
geloften, ondergraven, resp. Weggenomen.‘X’

In mei 1967 heeft de ,,Sectie Religieus Leven” van de SNPR
$1; ht N d 1 P 1i ~ d t- h Tegen al dit geschrijf en er mee gepaard gaand eindeloos gepraat( ic ing e er. riesterre gleuzen) een rapport aan ie s 1c -

ting uitgebracht getiteld ,,De vernieuwing van het religieuze hebben W13’ naast Vele andere’ een grunt centraal bezwaan
leven». hat is ondertekend door A_ Nu-- 0_S_B_ men no Wonend Religieuzen hebben aan God beloofd een leven te leiden volgens

9 1] , g
in S]a,11genb11rg_ In net V001-W001-d W01-at gezegd dat nae urgentie de drie geloften, zoals vastgelegd 1n hun regels en constltutles.

'td kk li'k elofte van eh0orzaam-van een radikale vernieuwing (van het kloosterleven) steeds Een Dominicaan b'v- doet "1 1'“ e 3 g g
duidelijker (is) geworden”. Via het Nederlands Pastoraal Beraad heid aan God’ de H- Maagd’ de H' Dominicus’ de MagiSter'Gene'
(zoals kardinaal Alfrink het ,,Nederlands Pastoraal C0ncilie” met mal Ger Orde ‘en zi-in opvolgers’ ‘mlgens dc in de Orde bestaande
recht net liefst znn noemen’ maar dit houdt aan zijn eenmaal regel en instellingen. Deze gehoorzaamheid kan hij niet meer

' - ' ht‘ t h" beloofd heeft tot aan de dood kangekozen naam vast) W11 men trachten te berelken ,,wat tot voor elgenmac lg opzeggen’ Wa 13

k 1; '1; 1; 1e k"_ A 11 t h bb t hij niet meer zelf terugnemen. Een religieus kan wel, om ernstigeor onul voer aar e an et rappor e en een ver egen-
woordiger van de Stichting Broedercongregaties in Nederland en Yedenell, 18 b6001‘dele11 door de overheld, om d1spensa.t1e vragen

-- - - " h b d ( stal de H. Qtoel‘,een van de Stichting Nederlandse VI‘0l.lWBll]k6 Rellgleuzen mee- Van Z13“ geloften aan at evoeg gezag me“ *' '
kg dat hij, wil hij loyaal zijn, niet onder pressie mag stellen. Hetgewer '. 1

O01; (111; is een verbijsterend Stuk (maar kan men in katholiek indienen van moties op een ,,Past0raal Concilie” dat geen enkele
Ned;-n-land nag van vet-bijstering SP1-ekenq), 20 bladzijden lang_ kanonieke bevoegdheid heeft, met nauwelijks verhulde dreige-
Hei; begint met te zeggen dat men zich deerlijk vergist Wanneel. menten in een toelichting, kan moeilijk anders worden gezien

men meent met de vernieuwing van het religieuze leven in dam als een middel om do H‘ Stoel onder druk te zettem
Nederland klaar te komen als men alleen maar het decreet van A15 dc religieug Vgrplichf, is volgens zijn beloften en de in zijn
het 2116 Vaticaans C0l1CiliB Perfectae Caritatis in toepassing gemgengghap geldende wettigg ngrmen te leven’ is gok zjjn over-
b1'e11gt~ ,,Hie1'1116e iS lie KERN VAN DE ZAAK 110% helemaal niet heid verplicht hem dit leven mogelijk te maken. De professie
gel‘?-3111” (1116 iS 11115 3811 Vatillm H V001‘bi;ig9€aP111)- NBBH, "6811 draagt 00k voor een deel het karakter van een contract, in zover
gehel 111611‘/V6 beZiI111il1g 011 1161 Wezen Van het religieuze leven men zich daardoor n.l. aan een bepaalde Orde of Congregatie
en een fundamentele St1‘uktHl11‘V61‘11d61‘i11g” Zijll ,,8bS01llut I100d— verbindt en deze dit aanvaardt. De religieus geeft zich niet met
Z21k.6ll]k”. Uit V€I‘SChill6Ild8 methoden 0111 ‘I011 861'! nieuwe ,,gr0nd- huid en haar Qver gm dan maar af te waghten Wat er Qver hgm
V1516” te komen is 861101611 die Van nllagaan Welke factoren in de zal Worden beslist, 00k buiten regel en constituties om. Daarom
b°5taa115e1‘V31‘i11g V311 (16 hededaagse 1119115 11° belangfijkste rol is het dat, als een 1-eligieus de trouw kan breken tegenover zijn

Orde, zijn overheid dit ook kan doen ten opzichte van hem. En
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dit gebeurt in Nederland, b.v. wanneer overheden toelaten dat de |q¢-,1 belangrijke Qorzaak waarom zovelen de 1l‘0l1W 11161 111661‘religieuzen zelf uitmaken welke voorschriften, zelfs belangrijke, Willem bewal-en is ongetwijfeld de verslapping" Van 111111 $61001-
V311 K6111 01 01116 1‘65D- C011g1‘6g3116 Z11 W111611 01111611101111611, llct is ook voor velen zeer moeilijk dit te behouden, wanneer dit
W33111001‘ 6611 1111111331 W01111 365611311611 W331111 Z11 1116 g611‘011W in de literatuur van kranten ,Weekbladen en tijdschriften die zij
W111611 1111.1V~611 11161 111661‘ 111 116 g6111661156113P g61111<k1€ 11111111611 dagelijks onder ogen krijgen regelmatig wordt afgebroken, be-
16V611- E1‘§61‘ 1103 15 1161 W31111661’ 116 6611116111 V311 $61001 15 V61‘101’611 streden of vals voorgesteld. Het is voor de jongeren moeilijk, zo
gegaan in een religieuze gemeenschap, en ook zulke gevallen niet haast onmogelijk het geloof te bewaren wanneer tot de
110111611 111 N61161131111 111331‘ 31 16 V661 V001‘- D311 11311 1161 V001’ docenten-corpora uitgesproken modernisten behoren of zelfs (en
1611131111 1116 11‘011W 3311 1161 861001 W11 1111Z1V611, 1131: 116 H- K6111 116111 ook dit komt voor) praktische atheisten. Een andere oorzaak is
voorhoudt uiterst zwaar Worden om in zulk een gemeenschap to de geest van de we;-eld, de verburgerlijking en verW6I'6l1111j1<111g
16V611- H11 Z011 Z1111 P10165516 011g61W1;i1611-1 11161 1161111611 §6113311 315 van vele kloosterlingen, het roepen om ,,secularisatie” van het
1111 Z01615 11311 V001‘Z1611- E611 g6111661150113P V311 1‘611g16l1Z611 1111111611 kloosterleven, dat daardoor zal ophouden te zijn Wat het altijd is
116 K-6111 111061 V001‘ 31165 6611 Z1111 111 1161 861001, Z0 11181: 11311 116611 geweest. Voor vele religieuze oversten, zo niet voor alle, zijn de
zij haar oorspronkelijke zin verloren want het geloof is de vaste pl-Oblemen gmoi; Mam zijn gr nieq; die zich deze oor hun toe-
basis Waarop het christelijk en dus wk het religieus leven mvet geeflijk beleid zelf op de hals hebben gehaald, minstens voor een
6Db1061611- belangrijk deel? Zij kunnen en mogen nooit Worden opgelost door
H61 g6V01g V311 13111 3116S1S 113t V616 g06116 N6d61‘1311d56 1‘611§ieuzen te doen Wat objectief onjuist is en in strijd met de eenmaal
veel verdriet lijden en dat er zelfs in grote nood verkeren. Ik plechtig aangegane verplichtingen.
weet het uit tal van confidenties, hetzij aan mij persoonlijk ge- 1;? 42$
daan, hetzij aan mij overgebracht. Een religieus is meestal 11>

1113611161005 1615 16 0111161116111611 165611 6611 116111 0Dg6111‘011g611 Volgens krantenberichten zou de aanvaarding der motie ,,betref-
511113116 H11 15 Z1111 16V6l1 13118 311131111611j11 g6W6651 V311 Z1111 0V61‘- fende de verhouding Nederlandse provincies, religieuze gemeen-
11611611, 116611 86611 613611 b6Z11, W661 11161 W31 111.1 Z0" 111061611 schappen - buitenlandse overheidsinstanties” (is Rome in de
3311V311g611 315 1111, 11161 V61101 V311 116 H- S1061» 01116 01 0011616“ Katholieke Kerk ,,buitenland”?) te Rome beroering hebben ver-
g3116 Z011 V61‘131611- 11111 Z011 6611Z33111 611 V61131611 111 116 W616111 wekt, 0.a. in de Congregatie voor de religieuzen, geleid door
swan, zonder middelen van bes1aan- Daarom blijft hij maar en kardinaal Antoniutti, over wie Dr. H. P. M. Goddijn grievendlijdt in stilte. Hij is misschien oud en zwak. Hij kan van verclriet Schreef in De Tijd van 27 april j.l. en Waarvor Wij 116 113111111331
en ergernis een hartinfarct krijgen (zulke gevallen zijn al v0or- 0]1Ze verontschuldigingen aanbieden; niet allen in Nederland
g61101116I1, 111661‘ 11311 e6l15)- V616l1 110111611 1113 D5y61113161'5 16166111 denken en schrijven zoals de Leidse lector, er zijn er nog die
611 Z61111W31‘15611- E1‘ Z1111 111165161‘-1‘611g16l1Z6l1 1116 1111W1Z1k611 11331‘ vertrouwen hebben in Rome en eerbied voor het door de Paus
Duitsland om daar de zorg van een verlaten parochie op zich te ingestelde gezag_
nemen. Hun getal groeit. Anderen die in het buitenland verblijf Over deze be!-Oering is men in Neda-land verontwaardigd ge_
houden en in een Nederlands klooster komen als boven geschetst, weest; de verontwaardiging kwam tot uitdrukking 111 31111161611zeggen: wij komen hier niet meer terug en blijven waar wij zijn. en gesprekken waarvan de inhoud varieerde van; wéar bemoeit
W31111661’ 111611 11166111 11161 111661‘ 16 11111111611 16V611 V01g6115 116 111- Rome zich mee? en: volhouden, jongens van het Pastoraal Con-
51611111§611 V311 116 1‘611g1611Z6 g6111661150113I1 W331106 111611 116110011 cilie! tot: Antoniutti is weer eens een keer verkeerd ingelicht
en Waarin men gehovrzaamheid heeft belwfd, vrage men 1115D611- geweest. Voor dit laatste beriep men zich dan (nu eens juridisch
53116 D311 11311 11111 Z1311 16V611 V611161‘ 111116111611 Z0315 111611 W11, 0011 gedacht) op het feit dat de toelichting toch niet was aangenomen,
53111611 11161 3111161‘611- M331‘ Z11 1116 11‘011W W111611 1111jV611 111061611 en in de ontwerp-resolutie veranderingen waren aangebracht,
allereerst Worden beschermd. Zij hebben daar recht op, ook als waardgor zij voor ,,Rome” minder ollpreiig 1110651 11111111611-
zizi ergens een minderheid, zelfs maar een kleine minderheid Hierdoor heeft men zich te'Rome hopelijk niet om de tuin laten
Z01111611 Z1j11- leiden. Wellicht heeft men er geweten dat resolutie + toelichting
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Een van ons beiden neeft uit de beste bron vernomen, dat de ledengevolgd zijn OD het revolutionnaire ra.. PP0 15 N , ' _

en vr d r uy w“§’."§, Vrfmk der door de ‘H. Vader benoemde commissie van kardinalen, en de
13 W91‘ gelegd dat men door het , Past 1 C 1

bereikell Wat op een angel-e mania. onmogggk 13:1? lsvazvllde theologen van naam, aan wie zij om advles hebben gevraagd, één-

Van ' d 18 tere en 32 -kleinere (maar toch ernstige) ‘bezwa-belang is is niet een tekst zoals die " i t, door een b 1; s emmlg e gro
“een omst zonder ren tegen de NK nebben aanvaard waarvan P. Sonoonenberg inenig kanoniek gezag is aangenomen maar d .

, e m t 1 ' - - '

en a mm the mt "n stuk ewa maakt Op grond niervan moeten bepaalde ver-aues Sllreekt en die er geen is van onv Z‘
_ o0rwaardel' ‘k t J 9 9 '

het 1n de 1- li ' ' U e muw aan anderingen in de tekst van de NK Worden aangebracnt, wil deze
e gleuze Pmfessle gegeven woord. En ho k d

e an eKerk nog met kerkelijk imprimatur versc-ni_]nen, netz|J 1n Nederland,Zich Vernieuwen (waar het nodi ' 'g IS, wel te versta ; "
an men krugt b I d D P ters Dnanis en Visser ‘hebben metzo nu en dan de indruk dat alles radikaal moet Word ' hetzu in ‘het uiten an ' e a

n d ' ' en vermeuwd Mgr Fortman beraadslaagd over de wijze waarop dit diende tee aar 1s nlets van aan) zonder deze trouw? De trouw niet alleen '
b " hebben bi‘ wi'ze van spreken een commissie vanvan de religieus aan zijn geloften van dc - e euren- z| t

, prlest d 9 Y J 1 J J 1

hem lecht - - er aan e door redactie gevormd, die gewerkt neeft op uitdruktkelijk verlangen,P lg aangegane verpllchtmgen van de ht t
’ cc gem) en s ‘bevel van de Paus Zij die de H Vader en "Rome trouwjegens elkander en van allen die vrijwilli ' ' reg verphchtln h bb p‘ ' '

aangegaan? gen e en willen blijven, kunnen dus gerust zijn. De oppositie die wordt ge-

PROF. DR. J_ 1>_ M_ VAN DER PLOEG 0 P voerd In Volkskrant en Tijd, door net [DOC te Rome en de samen-

' ' stellers van net aangekondigde witboek, zal niet slagen; nierin

P's" Achtefaf blijkt dat de MEERDERHEID van de Vergadering hebben wij alle vertrouwen.
*6 N°°1‘dWi.ikerhout er TEGEN wa - -s, mt de 1n het beg‘ (11stuk aangehaalde resolutie de door Kardinaal Alfrink ;::'1'::1{1imil- In het Voetspoor Van anderen Ste“ P‘ Schoonenberg het Wéér Z0
nfrde Passage Weg te laten. Dit is gebem-,1 Op Verlangen Van het voor alsof de nele strijd om de NK er slecnts een is van (verou-

- - t' meinse) tneolo ie tegenover (frisse, mo-§I1;15c°Pa9-t en W._van der Marck vraagt zlch 1n het tijdschrift van derde’ Conserva ‘eve’ F0 9
elbert af of dlt wel re le t ' ' v derne, vooruitstrevende, eigentijdse) tneologie. Dit is, zoals o.a.

- g men alr en wettlg was,
de tweede ondergetekende in De Gelderlander van 8 februarl j|.

neeft gescnreven, volstrekt niet net geval. Het gaat niet over vra-
gen die alleen van belan zijn voor een vri'e tneolo ie, en dear-

voor de zoveelste maal : mee over een eventueel agantasten van de reJchtmatig§ vrijneid van
de theoloog, maar om net kathoiiek geloof tegenover een tneolo-

' ' t bren en In zulk11 gie die daarmee niet in overeenstemmmg IS e g . .

een geval neeft net kerkelijk gezag de plicnt om in te grijpen, en

net is begrijpelijk dat net dan niet alleen maar vrome wensen uit,

:22? gsnvgiiskargj ‘,’,?\J"‘iettWéun}éJi- tn/fre votte tbladzyden had be- maar aanwijzingen en zelfs lbevelen geeft.

strijd die door net "Ho er ‘Kat :69 lsmus-' elf b'J°'T?‘9e in deQevoe def etlscn lnstltuut te Ngmegen en Nu kunnen P. Scnoonenberg c.s. wel denken dat Wat men te Rome

bekrmseerde boek heeat rTHde9e" net door net kerkelijk gezag voor "geloof" noudt, in feite een bepaalde tneologiscne kijk dear-
bladzijde Prof, l_J bvan 19 ;un| _||. meer dan een nele op is. Maar zolang “Rome” meent dat dit niet zo is (en dit is t.a.v.

Schikkmg gesteld ‘Z6;/eel Ian?“ §"9 \/00.1: hetzelfde doe! ter be- de NK evident net geval), heeft de Katnoliek zicn erbij neer te
Hek Homen WE)! a sgurgnte krugt lemanld d|e in katno- leggen, zeker waar net een boek betreft dat als ”\katecnismus" en

4800 gulden ‘bl-adz~_\é6F\;9 Ilgen met, tenzg ‘nij bereid is veilige gids voor net geloof aan alle gelovigen van een land wordt
redace l_| e 0 kskrant te betalen. Omdat de aanbevolen en dat men op grote scnaal in net buitenland wil ver-

on aha Ons heeft Qevfaagd om nog juist voor spreiden. Het is een jammerlijke zaak, dat men weigert hierin Rome
net ter e - - .

F’ F59 933" \/an dit Hummer n|eraan enlge woorden te wij- en de Paus loyaal te volgen. Als de nele affaire zolang duurt en
den, doe " 0|‘ .

n WU ‘L maar noodgedwongen In net 'k0rt. zo traineert, is dit niet allereerst de scnuld van Rome , maar van
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Neder|and- Beglllpen Wij het goed, dan is het kennellk o|e w ‘~ - I
valnl de H. Vader (in cleze zaak zoals in andere) dat mén hem frrif E¢ht5¢he|d|nQ
;’:g('ilnZ:tl<i3gar:ll agfggzfjrmé, rlespf. aan zijn uitdrukkelijke wensen

dz ru_ 0 dwang. Schoonenberg en vele Het ,,Bisd0mlo1ad” der bisdommen ’s-Hertogenbosch en Roermond

en It U baar met m- (nu éok Breda) bevatte op 26 april j.1. een uittreksel uit een

Een dogma als dat reportage over ,,echtscheiding en gescheiden vrouwen”, die ver-

twufelen (Waarmee meiw ‘C time Uke maagolelgkheld van Maria be- schenen was in het Brabants Dagblad van 20 april. In deze repor-
6 hl: Vint dayt het een dogma ls), of b,v, dat tage vvordt de vraag: ,,Hoe staat de Kerk tegenwoordig tegenover

5‘; 8 Oord llcloor Schoonenberg genoemd de echtscheiding?” beantvvoord door de onlangs benoemde offi-
JM, o om 4),H|s geenykwestre van vrije theologie, ciaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch, de 29-jarig_e drs. A.

hegeft eh darlat nog maagd noemen nadat zij sexuele Bressers, pr. Wat daar staat, maakt geruchten die SChI‘1]V6I‘ dezes

Ognoaelme een man (of mogelgkheld hiertoe Open a1 geruime tijd van links en rechts had vernomen, voor hem tot
éhzt <2 ptjaarhen in _strUd met -het geloof_ AIS -het zekerheid; op de kerkehgke rechtbank te ’s-Hertogenbosch is men
de re 0 feet ult de Vader geboren véér alle bezig op grote schaal het gebod des Heren en het‘erop berustend

hiemnde; ef\t/raag o het wel waar IS Wat de Christenheid kerkelijk rechrte verkrachten, door in. een groeiend aantal ge-

lhe fie vrstaan voor een kathollek geen 0ns<;hu|_ vallen ,,kerke113ke” huvvehgken toe te sthaan van katholieken die

hJ 0 oglsc e kW6SlIl8, maar een vraag naar de waar- vvel volgens de burgerluke, maar in str13d- met de kerkelnke wet

el Van et kathohek 9e'°°f- echtscheiding hebben verkregen. Drs. Bressers Windt er geen

doekjes om en schat het aantal ,,dispensaties” voor een ,,tWeede”
Pater Schoonenberg stelt in heel zijn lan artikel allenei kerkelijk huwelijk in het bisdom Den Bosch op meer dan 100

.
9 vragen

en keert ZlCh naar onze memng o.a. onbillijk tegen zijn ¢Qnfrater per jaar. Bovendien, zo zegt hij, streeft men er naar ,,dat daarover
Pater Dhanis, die 'hij als zondebok heeft uitverkoren en die Zich tussen a11e bisdommen in Nederland overeenkomst ontstaat om

met kan Verdedlgen omdat hij tot gehelmhoucling is verplicht Wij rechtsongelijkheid te voorkomen”. W1] citeren dit uit het B1sdom-

Zouéllen ‘met Qemakueen aahtal tegenvragen kunnen stellen, maar blad en niet uit Zijn bron, omdat het kerkblad omtrent kerkelijke
OP lt V ak V‘/‘Hen WU Ons met be9eVen- zaken natuurlijk veel beter is ingelicht dan het Brabants Dagblad.

Het is ontstellend het bovenstaande te lezen, omdat eruit blijkt
slog één punt. In zijn brief aan kardinaal Alfrink noemt cle H. Vader hoe een officiéle kerkelijke rechter, onder het oog van zijn bis-

ne voorbeelden van geloofspunten op, waarin de NK tekort schjet schop en bezwaarlijk zonder diens instemming, bezig is een

Met verdraaiing van de waarheid heeft de k th l‘ k “ h fundamentele regel van positief goddeligk, en daarmee van ker-
a o|e e pers 210

Prompt l'1leTO|O geworpen en heeft gezegd dat er dus alleen maar kelijk recht, te verkrachten. Deed men d1t nu maar door ronduit
grie echte geschilpunten zijn! Kan men olan niet lezen, of wll men te zeggen dat men zich niet wenst te houden aan de leer van

et met doen? Evangelie en Kerk, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn dat

zij die zo doen zich buiten de Kerk plaatsen. Hoe erg dit ook zijn
Het is te hopen dat aan heel de nare zaak spoeolig een einde komt zou, de scheiding der geesten die zich hierdoor zou voltrekken en

k dDit kan gemakkelijk en snel gebeuren wanneer men in Nederlancl aan het daglicht zou komen, zou een winstpunt unnen Wor en

doet Wat Paus Paulus VI, met het gezag van de Plaagsbemeder Van genoemd; iedereen zou weten Waaraan hij zich kan houden: trouvv
hChrlstus, heel oluidelijk wenst en verlangt. aan Christus en ole Kerk, of niet. Veel erger is et te Weigeren

openlijk kleur te bekennen en de Kerk van binnenuit uit te

Dr. P. den Ottolander h011eY1-

Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg Q_P_ De leer der Kerk over de onon.tloindbaar"heid van het huwelijk is

duidelijk en bekend; zij steunt op het evangelie. In Mattheiis
19, 1-9 kan men lezen hoe streng Jesus de praktijk der Joodse
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echtscheiding veroordeelt, toegelaten door de Wet van Mozes. Men ongedoopteis het sacrament of afwezig, of onvolledig (de onge
vindt er het beroemde woord: ,,Wat God heeft verenigd, mag de doopte ontvangt het niet).mens niet scheiden” (vs 6). Vs 9 is exegetisch moeilijkz ,,A1s He leer van de onverbrekelijkheid van de Christelijke h1lWe11Jk5-iemand zijn vrouw Wegzendt, buiten het geval van onkuisheid, hand is door het Concilie van Trente in zijn zevende canon over
en een ander huvvt, pleegt hij overspe1.” Welke ,,onkuisheid” is het huwelijk in de volgende woorden vastgelegdz
bedoeld? Een huvvelijk aangegaan in een door de Wet van Mozes ,,Indien iemand zegt dat de Kerk dWaa1’E 31$ Z11 Volgens deverboden graad van b1oed.- of aanverwantschap? Of echtbreuk, evangelische en apostolische leer geleerd heeft en leert
door een der beide partijen gepleegd? Indien het laatste, is echt- (MC. 10; 1 Cor. 7) dat de huwelijksband met kan Wordenbreuk dan alleen maar voldoende reden tot Wegzending (,,schei- ontbonden door overspel van een der beide echtgenoten,
ding van tafel en bed”), of wordt het huwelijk zelf erdoor en dat geen van beiden, ook niet de onschuldige Partij dieOntbonden? Alléén met deze tekst voor ogen komt men er niet geen aanleiding tot het overspel heeft gegeven, tijdens hetHit, doch dit is nog geen reden om onzeker te zijn. De katholiek leven van de andere partij een huwelijk kan sluiten, en dat
lee-st de H. Schrift in en met de Kerk; bijbel, kerkelijke over- hij die een overspelige vrouw verstoot en een andere huwt
levering en kerkelijk leergezag zijn voor hem onafscheidelijk overspel pleegt, zoals ook zij die een 0VeT5Pe1ige man heeftverbonden (aldus de dogmatische constitutie over de Openbaring verstoten en met een andere is gehuwdz hij Zij ill de ban-”v. h. 2de Vat. Con., no. 10, slot). De vraag is daarom niet: Wat Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Pius XI in zijn ency-
Kan men uit de tekst van Mattheiis opmaken zoals hij daar ligt, cliek over het huwelijk (C3511 Connubii 31-12-1930) OpgemerktZonder rekening te houden met andere teksten, de overlevering dat als de Kerk, met het bovenstaande te leren, niet heeft 89-
611 het leergezag der Kerk, maar: hoe leest de Kerk deze tekst, dvvaald en nog steeds niet dwaalt, (en het dus volkomen zeker is
Wat is haar leer omtrent de echtscheiding, zoals zij die van dat het huwelijk zelfs niet door overspel kan Word-en Qntbondemr
Christus Weet te hebben Ontvangen? het evident is dat de andere, zvvakkere argumenten die men voorIn de parallelle passage van Marcus (vgl. Mc. 10, 1-12) komt het echtscheiding pleegt aan te voeren, van veel minder betekenis,
voorbehoud ,,buiten het geval van onkuisheid” niet voor, het ver-- ja van nul en gener waarde zijn (aangehaald bij Denzinger-Sch.,
100d van echtscheiding is daar absoluut. In 1 Cor. 7, 10-11 zegt p. 416; zie ook Acta Apost. Sedis 1930, p. 574).
S. Paulus:,, De gehuv/den beveel ik - niet ik, maar de Heer - dat In overeenstemming hiermee heeft de Codex van het Kerkelijk
een vrouw niet mag scheiden van de man. Raakt zij toch geschei- Recht vastgesteldz ,,Wezen1ijke eigenschappen van het huweliik
den, dan moet zij ongehuwd blijven 6f zich verzoenen met de man. zijn eenheid en onverbrekelijkheid, die in het christelijk huWe1i]kEvenmin mag de man de vrouvv verstoten”. Ook dit is duidelijke een bijzondere vastheid krijgen omdat het ’een. sacra-ment is’taal, een uitzondering vermeldt de Apostel niet. Wel staat hij op (canon 1013, paragr. 2).
eigen gezag echtscheiding toe in een gemengd huwelijk (vvaar- Bovenstaande opvatting der Katholieke Kerk is algemeen bekend
van één partij ongedoopt, ongelovig vvas; andere gemengde en duidelijk; zij is er nooit van afgeweken en kon dit ook niethuwelijken kvvamen toen niet voor), in het geval dat de doen.Ve1en hebben de grootste offers gebracht om volgens deze
Qngelovige partij niet met de gelovige wil samenwonen (het z.g. leer te leven, het Woord van Christus indachtig. In een tijd van
Paulinisch privilege, 1 Cor. 7, 12-16). De Kerk staat verder nog verslapping van geloof en geloofsleven’ en Van 9¢h'Be Christelijkeechtscheiding toe indien een huwelijk rechtens voor de Kerk is deugd, zoals die bijzonder duidelijk in de na-conciliaire periode
ges1oten,maar de echtgenoten nog nooit geslachtelijk zijn samen- aan het licht treedt, behoeft het niet te verwonderen dat men
gekornen. In alle andere gevallen Wordt een geldig gesloten en gaat tornen aan de leer van onverbrekelijkheid van de huWe1ijks-
seXuee1 voltooid sacramenteel huwelijk slechts door de dood band. Deed men dit nu maar door ruiterlijk kleur ‘e bekemlenontbonden.We1 komt het voor dat de Kerk bepaalde huwelijken en zich van Evangelie en Kerk te distanciéren, dan zou tun-
Ongeldig verklaart; zij spreekt dan uit dat er tussen beide partijen minste een klare en doorzichtige situatie ontstaan. Maar dit is
(OP grond van ongeldig makendebeletselen) nooit of nimmer een helaas niet het geval in deze zaak zo min als in vele undorc.echt huvvelijk heeft bestaan. Bij het huwelijk tussen gedoopte en Bressers beroept zich (onjuist) op het Zde Vaticaans Concilie:
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,,Uitgangspunt is het Tvveede Vaticaans Concilie dat het huwelijk lvin w-|'<l<~1' smcekt dezelfde constitutie over de ,,onverbreke1ijke~
geen contract noemt, maar ’de intieme gemeenschap van leven w-ulu-id" (indissolubilis unitas) die de echtgenoten verbindt.
en echte liefde’ - en bij gebreke daarvan kun je dus besluiten tot In ah-zo w00r(l<‘.n vindt men de bekende leer over het christelijk
het afwezig Zijn Van een huwelijk. Het is n1. een serieuzeivraag huw:-Iijk terug: het komt tot stand door een overeenkomst tussen
of je in het licht van de concilie-uitspraken de codex nog‘ Wel in (Iv oi-htgenoten, in de latiinsetekst ,,f0edn$” genoefnd, een W°°1‘dal zijn onderdelen kunt laten gelden. Nu lijkt het meer Zin te nlnl. ,,verbond”, ,,verdrag” betekent (Wij gebruiken het woord
hebben uit te gaan van de Wezenlijke Waarde van het huwelijk en ._<'ontract”, dat in het klassieke latijn in deze zin niet bestaat;
van datgene Waarop een huwelijk is gestrand. Men komt hier 1-ontractus is daar iets anders). Deze overeenkomst, indien vrij
(d.W.z. bij de officiaal) doorgaans pas als de burgerlijke echt- on met persoonlijke instemming gesloten, is onherroepelijk. Of de
scheiding a1 is uitgesproken en men een tweede huwelijk ook voor vchtgenoten later ,,naar elkaar toegroeien” of ,,van elkaar af-
de kerk vvil aangaan”. Wanneer blijkt dat een van de partijen :l1“0@ien” d0@t Han deze Onherroepelijkheid Van nun hnWe1ijkS-duidelijk ontrouw is geweest, dan kunnen ze bij Bressers niet overeenkornst géén afbreuk. De onverbrekelijkheid van het
terecht: ,,Heb je b.v. te maken met een geval van duidelijke huwelijk Vindt Zijn 00I’5P1‘0ng in een goddelijke Ordening; Zijontrouvv, dan kun je als kerk moeilijk zo’n tweede kerkelijk bedoelt het welzijn van ouders en kinderen te bevorderen en dat
huwelijk toestaan zonder verraad te plegen aan het evangelisch van de gemeenschap. Dit laatste is slechts een verklaring van het
ideaal van het onverbrekelijk huwelijk. Maar als blijkt dat er waarom der goddelijke wet; deze zelf staat voorop.
geen groeiende integratie was maar een steeds verder uit elkaar Er is dus geen Sprake Van dat als later Z014 bliiiken dat Zekefevallen, dan moet je jezelf de vraag stellen of hier zo niet juri- echtelieden beter niét met elkaar waren getrouvvd, de huWelijks-
disch dan toch vvel menselijk-existentieel van een huvvelijk sprake overeenkomst ongeldig zou zijn geweest. Op zulk een Wijze zou
Wa$”(!) T0’ ZOVEI" 0115 BiSd0mb1ad (nu van drie diocesen), de geldigheid van elk contract op losse schroeven kunnen Worden
Tegen deze dl"0€Yed'e Inerken Wij allereerst op dat Bresserg het gezet: als straks blijkt dat men het beter niet had gesloten, dat het
2de Vaticaanse Concilie ten onrechte voor zijn Opvattjng en erg inoeilijk is het te onderhouden, zou de overeenkomst ongeldigpraktijk aanhaalt. Hij citeert het maar half en rukt de geciteerde Zijn! Met Z°ie'°$ '69 Stellen P199815 nlen een ernstige 881151513 OP detekst uit zijn verband. In de Constitutie Gaudium et Spes (De maatschappelijke orde. Geldige overeenkomsten kunnen vaak opKerk en de wereld van onze tijd), die zich uitvoerig met het Wettige wijze Worden ontbonden, althans; er bestaan. in de regel
huweliik be-Zighoudt, komt over het huwelijk géén leer voor die middelen om (111; te doen. Met het christelijk huvvelijk is an niet
Wezenlijk verschilt van de traditionele kerkleer, zoals die o.a. net geval Bressers Weet dit en Spreekt daarom niet Van Ont-door Pius XI is uiteengezet in de encycliek Casti Connubii (Over binding Van een Wettig nnwelijk, maar Van ,,0n§91di§ Ve1“k1a1‘in§”-het kuise huvvelijk) van 31.12.1930. De volledige, door de jonge Zijn praktijk, zoals ook die van zijn voorganger Meijers, gaat 1ijn-
Bossche officiaal rnaar half aangehaalde tekst luidt als volgt; recht in tegen kerkelijke wet en leer. Het laatste is verreweg het

ergste. Geldig voor de Kerk gesloten huwelijken ontbinden of
De intierne gemeenschap van leven en van echtelijke liefde, voor ongeldig verklaren is een stap op Weg naar het schisma van
door de Schepper ingesteld en door zijn wetten geregeld, de ,,nationa1e” kerk van Nederland, of liever (waarom het niet
komt tot Stand £1001‘ <19 HUWELIJKSOVEREENKOMST zeggen?) in het niet verklaarde schisma. Zich formeel en ofcieel
(foedere coniugii), dat is door een persoonlijke, onherroe- van de Kerk afscheiden (een ,,institutionee1 schisma”) is uit de
pelijke instemming. Zo komt door de menselijk daad, tijd, is er in Nederland gezegd en geschreven; in plaats daarvan
vvaardoor _de echtgenoten zich aan elkaar schenken en elkaar gaat men eenvoudig zijn gang in de nederlandse ,,nationale” kerk.
aanvaarden, een instelling tot stand die haar vastheid heeft Heer, hoe lang nog?
d00r goddelijke Ordening: deze gewijde band (vinculum Dat de absolute onontbindbaarheid van een gesloten en voltooid
sacrum) is, met hetoog op het vvelzijn (bonum) zowel van christelijk huwelijk het gehuvvden erg moeilijk kan maken, hetzij
echtgenoten en kinderen als van de maatschappij, niet af- door eigen schuld, hetzij buiten hun schuld, is duidelijk. Daarom
hankelijk van menselijk goeddunken. (no, 48). kennen alle oosterse niet-katholieke kerken en de meeste pro-
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testantse de echtscheiding, die daar op allerlei gronden kan W0r- ' _ ' 0

den uitgesproken Somtijds WOI‘dt alleen echtbreuk als geldig
motief van scheiding erkend, volgens de eigen interpretatie van
Mattheiis 19, 9, vaak echter kent men ook andere gronden, die
niet zelden door een gekunstelde exegese tot de grond ,,echt—
breuk” Worden teruggebracht. De katholieke Kerk heeft steeds WU geven hieronder een aanta] Citaten wt een Voordracht die
gebofd dat Zij aan Christust Woord trouw moest bmven en heeft Prof. ‘Dietricht von Hildebrand, auteur van het Iboek "The Trojan
in Mattheiis 19, 9 geen verlof tot echtscheiding gelezen. Het is Horse in the CitY of God", het Vorige jaar Op 6 augustus ‘meld in
begrijpelijk dat er gehuwden zijn die dit gebod en deze sch1"ift- SelZ‘b'~"'9-
uitleg te zvvaar vinden om te onderhouden. Het Zij zo. l\/laar men OP het boek “The Trojan Heree In the CIW of ‘God,’ ‘kemen WU

vrage niet van de Kerk te handelen in strijd met haar opdracht, neder terU9-
en een tweede huwelijk, na ontbinding van een eerste aangegaan,
00k ,,kerke1ijk” te erkennen. Zij veroordeelt het, maar laat, zoals Men ‘beweerty hetgeen enZInni9 IS: dat er geen Hetatieche Wear‘
altijd, het laatste oordeel over hen die handelen in strijd met heidn ZOU beeteem deze etetieehel eeUWi9e'Wee"'heid its een Griek'
hear (ggddglijke en menselijke) Wetten aan God Oven se uitvindlng, een scheppmg van Plato. Omdat er geen statlsche

f G d I ' -De Kerk kan haar eis in dezen alleen maar stellen in de 0vertui- Wearheid Zeu Zilnl ie de Drievuldigheid O 9 a S Pereeen m'e
ging dat het een eis van Christus is, in de overtuiging tevens dat semen voor de middeleeuwen Wear geweeel tegenweerdig e‘/en"
het einddoel van de mens niet hier op aarde ligt, maar in een We] is Ze tech met meel’ eeeeI9tebe|-
endere Were1d_ Z13" Weet, met de Apostd, dat het lijden dezer Vanzelfsprekend deeIt dat reIat|vIsme zonder tegenspraak het Iot

' "' ' - ' I k I d ' form leer-wereld n1et kan opwegen tegen de heer11Jkhe1d dle ons geopen- Van e|ke |e°ehenm9 Van abee Ute (en 9° a e Z9 emg U

beard Z311 Worden" (Rom. 3, 1g)_ wie dit diep christelijk geqoof bare) waarheid, I-Iet weerIegt zich zeIf al op ‘het ogenbIIk, dat het
niet deelt, zal ook rnoeilijk bereid Worden gevonden zware offers Uitgeepreken Word? dat W“ Zeggenl de Z3": dat er Qeen etetieehel
te brengen om trouvv te blijven aan het woord van Christus, dat absolute Weerheid ZOU Zilnv maekt er Zelf 3| aanepreak OP een
Hij deer Zijn Kerk de gelevigen vee1_~hOudt_ Bjj ve1en schort het objectieve, statische waarheid te zijn. Evenzeer maakt ook de vast-
Juist aan dat geloof; men denkt ,,h0rizontaal”, zoals dat heet, niet 5teHin9, ‘Wat OP het te9enW°°"dI9e egenbhk levendig is, er een"
,,verticaa1” (dat is aan God). Men is van mening dat men a1ler- epreak OP, ebjectief Wear te ZUII e"Z- - - --
eérst leeft voor deze wereld, of zelfs alleen voor deze Wereld. Wat
blijft er dan over den dat men Zoveel mggelijk a11e moeilijkheden Bovendien vernietigt het historische relativisme - ofschoon het
uit de Weg gaat, vooral de zware die het onderhouden der godde- zIc'h voortdurend op historiciteit beroept en de gesohiedenis tot
lijke en der kerkelijke wet met zich mee ken brengen? god maakt - in werkelijkheid de ware zin van de geschiedenis.
Het knoeien met de wet van de enentbindbaarheid van het Geschiedenis Ieeft volgens Ihaar wezen van de tradrtle. ZoaIs in
nuwelijk, zoals dat in ’s-Hertogenbosgh is ingezet deer de 3_fge_ het eenvoudige Ieven slechts een ontwikkeling, een groei bestaat
treden ofciaal, en door zijn opvolger blijkbaar vrordt voortgezet, OP Qrend \/en kentinuiteit - OP beeie Van het Qeheugeny dat one
is een symptoom dat deel uitmaakt van een heel complex, het megelijk meek? op een ‘begrip een ender OP te beuwerh Z0 be"
complex van droevige feiten en toestanden die alle één hoofd- eteet geeehiedenie elleen deer 'E"editie-
001“Zaak hebben: verauwing, verslapping, gedeeltelijke of gehele Traditie veronderstelt echter niet alleen -kontinuiteit van de groei,
verdwijning van het gelggf uit de harten der christenen De verandering In kontinufteit, maar ze heeft ook dan aIIeen zin, aIs
Heilige Vader, Paus Peulus V1, heeft 1957/53 uitgeroepen tot een ze tot iets In betrekking staat, wat zich niet verandert. Traditie
jaar van geloof; in Nederland heeft deze oproep officieel maar hee aneen zin: ale er dmgen ZUn- dle In hun Weerde Van aue
vveinig vveerklank gevonden historische verandering onafhankelijk zijn en die daarom voor alle

tijden een boodschap bevatten. K|erkegaarcI zegt:
SACERDOS "Als het ogenblik alles is, dan is het niets.“
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Een zinvolle en geldige traditie zou niet '

niet zulke boventijdelijke bijdragen zoudznlnzrlin Zlgsee?/yajlseeeij
Mel deze mythe van de "moderne mens", waarvan men niet langer

Plato, Aristoteies, Augustmus of Dante, Shakegpeare Cervantes minnemen kan, dat ze gelooft wat de ‘Kerk in de laatste 2000 jaren
Bach of Bee1;hoVen_ De herleidmg Van alle Waarden én zelfs Van’ lllfleerd heeft, gaat oiok de naieve illusie hand in hand, dat de
de waarheid tot de funktie van de historische afloop iontbindt daar- muoriéen Van de progressistische theologen iets geheel nieuwsom noodzakeluk de zm en het Wezen Van de gescwedenis Zelf vertonen zouden. ln waarheid kan men hen allen - het lmmanen_

' lisme, Bultmann's ideéen, het Naturalisme - reeds in vroegere ti]-
Het is een grote na-,-viteit te gem/en, dat heat tegenwoordi in den vinden. Het is een afschuwelijk zelfbedrog te geloven, dat men
Hid van Wetenschapy technologie Qde nieuws bezwaren tegen het christelilk geloof zou aanvoeren. In
van de ‘Kerk te geloven, aan het depositum catholicae fidei vast te Werkemkheid is ‘het ene ‘bu Rousseau’ het andere bi] Voltaire’ weerhouden. wat anders bij David Friedrich Strauss te vinden, heel wat bij
De voorstelling, alsof de vooruitgang in wetenschappelike kennis Hegel of Nietsche’ Vee] bu Feuerbach en in de Auklérung Ookons geloof moeiluker maakt, Verraadt weer, dat men het ivezen Teilhard de Chardin’s ideéen vindt men ‘bijna alleln bij Renaissance-
gea31Zeinnh]aerrTgn:nag:ne:et iGe|Z?fdme.t begrupt filosofen, Gnostic: en Pantheisten, evenals Monisten.

een Franciskanerpavter Vzrgszidgegnziésdlzeeirnti Veils? la?" Qeleden Ook hier schijnen dezelfde mensen, die het vvoord historicisme"U ébegrupt Pater’ dat gem/en9‘kan egl-t voortdurend in de mond nemen, de deschiedenisnniet al te Qoed
niet de zoon van Jozef was respeceveluk dat hi. ’.t a nstus te kennen, anders zouden zi_j hun ideeen onmogelgk voor iets ge-geboren Werduy ipater antW,oOrdde_j- Ul een maagd heel nieuws houden.
,.Men hoe I‘-an lets is stellig nieuw: vr_oeger haddennde vertegenwoordigers van
Weg met vmogeluk is, aneen eeh 93 "3 WI’ U 9 deze idleéen de duideliikheid en eerlUl4heid, hun ’E_§9enstellin9 tot
De grootste natuurwetenschappeluke kennis kan'ab het chnstelijke geloof openlijk uit te sprelfen, terwul tegenwoordlg

de mogemkheid Wondesebuur niets de vertegenwoorcligers van dezelfde ideeen zich tot vernieuwingDe vonedige r eskissen. van de Kerk geroepen voelen. Nieuw IS ook het onveIT9elUkelUke
wonder noch Waarschunmker noch onWaaJrSChi.nH.‘ke mfja t een Drimitieve geestelijk niveau - het hanteren van louter slagzinnen,
met alle nadmk JWeJtenl;Cha6; $0008]: een Qeest, dide duidelijlk de invloed van het Nazisme en Kommu-
' .’ nisme verraa t.glifog/f:;;hne<T;:hhe;eg§2‘h*heisegjigoft uzi;s|ehreekt:|_ Ze ‘bewijst noch de
Schap egerlei en. ussen echte weten- De voorstelling, dat de tijd, waarin men leeft alle vorige overtreft,

9 egenspraak. heeft veel met de illusies van het nationalisme gemeen. Zoals de
Wel echter tussen r ' ' - - -

nationalist in de voorstelling, dat zijn natie alle andere overtreffenWetenschapsbeoefenilg$6229:55/gdigilgjoi/egrddierdoor menilge zou, een grote kompensatie voor zijn persoonlijke minderwaardi9-
door onbewezen lososche Stemngen die be;/V ejpefctleve Uk heidS9evoelens zoekt en vindt, zo vindt de mens in de vermeende
onbewust Vooronderstenen ’ J Us ° meestal heergjkgeid van zijln tijd een] bron van gevrediginfij van zijn hIoo%-
Dit is Voor -- - moe . it tempora e nationa isme is ec ter even waas en s ec t

in de kinderschoenen steken z l pg a S C em"Ie of physical’ nogsociologia ZU beweren Wenssvaagr €a2iy0\l::rl10%I: einovocglr alle? de Om ‘het echte interesse te beklemtonen, waarmee wij de indivi-Onafhankenjk Wetkeli-jk‘h1eid SOIIG Qehee duele persoon van de naaste tegemoet moeten lkomen. interpre-
Wezen zonder tegenspraak bepaalde mososche‘/0 99118 W1 tleren de progressieve kath~olielken__de woorden van Christusz
Stemngen um die vlooron er- "Wat ge aan de m|nste_van de Munen _9edaan hebt, dat hebt 9eresutaten hun aanduiden a s zuivere Mij gedaan" zo, alsof Wl_j Christus uitsluitend in de naaste zouden

' -kunnen vinden. De liefde, die een antwoord op Christus zelf is, op
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mu: taand stuk ward aan De Vnlkskrant e resenteerd en doorHet gevolg daarvan is, dat de liefde tot God op de achtergrond ""'“:r;m,etoumee|.d g pgedrongen wordt. Deze dwaling is kennelijk veel zwaarder, omdat
'zij het eerste gebod van Christus ignoreert. Z0 verkeerd het is, CONFRQNTATIEde liefde ulitsluitend tot God te beperken, zo is het echter nog vee} |,, Am Commentaar Op het gesprek in Doom Zegt Huub Qosterhuis9799'? de Ilefde 'f°t‘G°d UH te $C‘hake]e|'1-

In do Volkskrant van 21 mei over Confrontatie, dat "zij geen partij
/mu voor de theolo en waarmee zi' in discussie treden". Dit be-_B°Ven_dien is de °a"it§S Onmogenlk Z<_>nde" de Hefde tot God wnsl we], dat Oostegghuis nooit de aitikelen in Confrontatie gelezenIcrghggtrilsstusbetn li1aoornQ'hr1stus, zonbdekrl det|k -SJ - geéheengfhalism heeft van een Iange rij oompetente mensen, o.a. van Prof. Mag Dr.- '1 19 9e"°e9 e em 0°" WOF 911 QC I J. v. d. Ploeg O.P. en van Prof. Mag. Dr. V. M. Kuiper OP.deze ik ' ‘U ' Verhoudmg tot Christ‘-‘S1 aneen doordat WU Onze Toch is de bewerking van Oosterhuis, in een zin die hij wel nietharten door Hem laten ontdooien en ontvlammen kan de caritas bedoem Vmkomen juistggooinze Z.|.6|g]6lV92-‘D315 fijn Wead?deI_|Ulc<d'" QQHQYS" Va" fie eiliéenci De zeer heterogene groep mensen, die in Confrontatie hulp ena WU 6 0V n. 9 9 Tia S en '9 9 9 em e mamer '31 O steun vinden om zich te weren tegen de geloofsafval in de Neder-te bemmnen, i$ 6" het9e\/°19- dat de Camas met 3| heal’ 9|°Fie"Uke1 landse Kerkprovincie, en om zich in te zetten voor het aggiorna-sublieme ‘heiligheid vervangen wordt, door een slechts humanis- memo Van de Kerk in de geest van \/atikanum 1|, Wenst zich tetische naastenliefde, die in werkelijkheid niet eens de naam liefde identificeren met de ofC;e|e |ee,» Van de |qOOms_|.<athO|;eke Kerkverdient, maar alleen een onpersoonlijk “bleke welwillendheid” is. in ge|0Of en zeden_

Het Woord Va" chl'i$tU$, dat WU Hem in elke naaste Vmden1 \/er" Confrontatie is voor de theologen, die Oosterhuis bedoelt, geen“est elke Z1", als WU niet be9FU|°e"- dat Ohristusl die in Ziln hemge partij om mee in discussie te treden, omdat door hen ook Romemensheid Onemdig ‘beminnenswaard is, OHS door deze Woorden het officiele leergezag van de Kerk, niet meer als een partij gezienQeschikt maakty Onze naaste te beminnen» Zelfs als WU 999" Feden wordt, waarmee men in dialoog kan treden. Een van Oosterhuishebben hem Wegens ZUH karakter Te b9m'"ne"- theologen beweerde irnmers tijdens het gesprek in Doorn, dat
R - d t ' K h h‘ "t

Men tracht, moraal en godsdienst te scheiden. Men begrijpt niet tvsgetoetgal ieiscmqgngzncSSHLTL/€:\|l?denteiCd§mh%S.bZp(:l?;nZol:_meer het uniek huwelijk tussen zedelijkheid en het sakrale, waarin ken ook kettemen zou kunnen Vinden in de Oude Nederlandsede ‘hele judeo-christelijke openbaring uitmunt. Dat alle natuurlijke Katechismus’ en Zens in de ~KateChismuS Van -I-rente~_
Zjndilukohviigtrgffza 3/eoSvzggislfE'E2g:etezZ‘?:£$i|d_wliiswjarl O2" Oosterhuis vraagt zich af "of de pastorale problemen rond devgwumng Vmdt Men’ gelooft dat Gad Jaan gen'e Zujg \/Zn ahae; conservatieven - bij de stijl die Confrontatie hanteert ~ dichter bi]' '

I ‘goed en kwaad swat’ in meats Van in te zien‘ dat HU het mbegrip $5;Z1°§§§1”%e'1$QQe§a§3Z‘aerZt Confrontatie gaarne goede kritie*k-van alle goed en heiligheid is. Ja, men gaat zover, te vergeten, dat ZU kan echter met amen Van de bewogenheidy Waareme reeds’de zonde God beledigt en de bovennatuurlijke zedelijkheid God chrisws en ZU-n Apostelen spraken Over Valse pmfeten, en OverVerheerlukt Men Wordt ‘blind Voor de laatste ademberovende hen die ergernis geven aan de kleinen. Oosterhuis hoeft echt geengrootheid en schoonheid van het zedelijke en de verschrikking Oplossmg te zoeken Voor de ~pastOra|e pmmemen rend de COn_d d.Mthtd dlltl t d
- -

gjgluiaez?/20? ZQGITZE edgolzatee aoiiezlg esasgegedrap Vs“ 3 servatleven , tenzg bu zlohzelf. Als katholleken, d|e het leergezagh D9 b__ d hg 9 en Waa van de paus erkennen, willen wij Rooms - Katholiek vblijven, enOord O09 enh @391 _ekVer(\:|/angles‘ aar U_WO'i_t eit grlote _d"ama wijzen daarbij iedere "pastorale begeleiding van Confrontatie”van e_ mens er IITHS en en e mens In Zl_jH mxd ematng Im- door Zijn theologen af_manentxsme opges oten.
L M van den Bum
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