
Oktober - No. 40 Verschijnt maandelijks

I
9

r ’   ’
INHOUD

pa_ 1- 7

Credo-groepen . . . . 2

Ke'kpr°"i“°ie in bamgschap " 3 ’Confrontatie’ wil zich inzetten voor de conciliaire vernieuwing in

Rond de brief aan de Paus . 6 Qeloofs“ en 9eZa95trOuW-
. , . . - - f

Tegen de afspraak 11,1 11 ’Confrontat|e w|l de mvloeden, due net agglornamento a remmen

of ondergraven, bestrgden.
Aan De Tijd . . . 12 .

Adres redaktie en administratnez Grotestraat 42a, Tegelen
Contact met Eprscopaat . . 13

.. I-
WU-sgeer tegen Paus 13 Giro 848700 - AmroIBank nv, Bufcntstraat Ngmagen, met verme

ding van Confrontatle. (Abonn. mlmmaal f. 6,- p.].)
Onmogelijke opdracht aan red-acteur van K.R.O.-gids . . 14

Grof en teleurstellend . . . . . . . . . 15

Ernstige vvaarschuwing van Paus Paulus
tegen eigenmachtige veranderingen in de liturgie . . 16

Prof. Haarsma’s inaugurele. . . . . . . 18

Schrikbarend . . . . . . . . . . 18

Twee Jezufeten: Er is iets grondig mis met Rome.

Wij moeten de Paus redden. . . . . . . 19

Bmse Haad Voor Wetenschlonderzoek Het was ons om velerlei redenen niet mogelijk tijdig het
. - 11

en Prof‘ Plate‘ Bezwaar tegen de pl‘ ' ' ' 22 ' oktober-nummer gereed te krijgen. Om nu onze geduldige lezers

Bis D°m - - - - - - - 23 niet langer op de proef te stellen, laten wij alvast maar een

Jasquelme-S huWe|i1-k 23 dun nummer verschijnen. Het november-nurnmer volgt dan

Zwakke broeders . . 24 speemg

Mededellngen . . . . 25 RED. CONFRONTATIE

Verloofde studentenpastoor . . 26

Nou-En? . . . . . . . . . 27

De Heraut geeft Mr. Meyers gelegenheid . . 28

Weer 4 nieuwe misteksten er bij . . . 29 A

Vrijheid van geweten en meningsuiting . . 30 ’~.~:—_-;:::::—=:

32 1



C d - . . . .

re O gmepen Kerkprov|nc|e |n ha|||ngs|:ha|1
AMSTERDAM
Op 20 november a.s. zal Prof. .

lezing houden in Krasnapolsky if. ‘vfiogg 1282:? Er zijn in Nederland zoetjes-aan twee kerkprovincies. De

geboren uit de Maagd Maria_ Aan de lezing gaat vooraf een H’ ofciéle, die voortdurend ter linkerzijde afbrokkelt door het

Mis in de kapel der Zuster-S Augustinessen, Warmoestraat 161' wegblijven uit de parochiekerken van vele gelovigen of door de

Aanv-ang 19.30 uur. Toegang vrij. 4
vlucht naar secteachtige huisgemeenten. Ern de officieuze,ambte1ijk

H_ CLAESSEN DUIJZINGS nauw verstrengeld met de officiéle kerkprovincie, maar meer en

W_ NIEMANN’ pennm. meer zich daarvan distanciérend naarmate ambtsdragers, funk-

tionarissen en organen zich verder van geloof en moraal van
gem. ' 1N. 55 41

TILBURG glro Paus en Wereldkerk vervvijderen.

In het Missiehuis van het H. Hart Bre
de zeereerw. pater Dr. C. W. v. E;oekefaixffsj0I‘:1i‘;(e:1d;e1:;:y€

Er Worden zvvarte bladzijden geschreven in de Nederlandse

op Zondag 24 november half elf; Zondag 15 december half elf katholieke kerkgeschiedenis. Bladzijden, waarin sprake is van

zondag 22 december ha1f e1f_ ’ verraad, van collaboratie met dwalingen, van. schuldig verzuimen

Adres van het secretariaat: Korvelseweg 142, tel. 35611. in te grijpen’ Van ergernis geven en toelaten
i En in die maalstroom is de massa van de gelovigen geworpen:

UTRECHT t oud en jong. Een heel leger vrijzinnige en humanistische zende-
. . . . . h f

Uitnodiging tot bijvvoning van de bijeenkomst op dinsdag 19 n0v_ hngen verkondigt de nieuwe leer en voert die drastisc 0 ge-

a.s. Begonnen wordt met een Lat. H. Mis te 20.00 uur in. de Wes- slepen, in étappes, door.

terstraat, hoek Catharynensingel (kapel Eerw. Zrs Altijddur
Aanbldding) Opgedragell C1001" Mgr. C. G. v. Trigt, Waarna : Wat Wordt er geld verspild aan deze vrijzinnige en humanistische

kk immers ook
samenkomst en toespraak in Hotel Terminus Stationsplein. zending, die naar eigen zeggen van de betro enen,

!7 , ’
Onderw.: De Grondwet van Chrlstus 1n ons 1even.” Gezien nog uitloopt in een zichzelf overbodig maken van de Kerk door

” ' ” kt’ "stem die de mond
enkele belangrijke mededelingen wordt flinke opkomst verzocht. de Kerk. Waarom gaan die progressieve a 1v1 ,

De bi-ieenkomsten def jongeren wederom volgens convocaties. zo vol hebben over de noden in de wereld met een beschu1digen-

' ' d f 11 S

~ -- -
. _._, _

de vinger naar de Kerk dan met zelf naar de slums. e ave a

en de plattelandsnesten in de noodgebieden!

OUDE NUMJVIERS .. . . .kk In
Degenen d1c ons op ons verzoek oude nummers terugzcnden ton W1] hebben vertrouwen getoond 1n een gunst1ge ontvvi e 1 g

behoeve Van 3139615119 aanvragefs (bibliotheken, etc.) en nieuwe ‘
ondanks alles. Wij zijn naar Doorn getrokken op verzoek van de

. .. . t t
abonnees’ onze hartehjke dank Kardinaal. W1] hebben met het Pastoraal Instituut gepraa , Wan

AKTIE ADHAESIE PAUS PAULU in het Pastoraal Concilie was geen plaats voor ons en thans be-

Deze numge aktie heeft extra mgd:5g:d?,e:,:i:_,gu$:I:f:(_Xlt?;) geren wij die niet meer. Ons vertrouwen is beschaamd nu wij

jets eXtI,a,S miss/en kunnen vragen Wij tegeénoctj“ to “;.n le zien Wat er gebeurd is na Credo en Humanae Vitae. Ons vertrou-

k0men_ Bij voorbaat dank! 1 en Wen is beschaamd nu de voorgeschreven korrekties van de

4 Nieuwe Katechismus niet alleen niet uitgevoerd Worden, maar

CORRESPONDENTIE zelfs getraineerd, en men ook nog door gaat met die Nieuwe

De redactie ontvangt zoveel post, dat het dikwijls onmogelijk is Katechismus erin ‘e hémeren ~

h berouw te hebben over het vertrouwen, dat Wij
allen een antwoord te zenden. En doet daarom con beroep op W13 Oeven 86811

1
bereid Waren te schenken. Liever te veel dan te Weinig bouvven

UW begrijpende c ementie.
op mensen ,die een andere koers zijn gaan varen.
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Nu echter nadert dat vertrouwen de grenzen Waar vermetel ‘ of redelijke afstand daarbuiten met meer szondags orthgdog,
vertrouwen dreigt. En vermetel vertrouwen is een groot kwaad. dat is volgens de voorschriften van de centrale 1n home}; iie en.
Wij hebben herhaaldelijk het goede in de ontwikkeling van de Mis kan bijwonen, de sacramenten ontvangen, katec Ieiedr Jr té
conciliaire en na-conciliaire tijd gesignaleerd, gesteund en ge- dan is hij, zij, Z1111 allen daar, vanzelfsprekendgerecb 1g’d0.
prezen. Dat goede, dat nooit zonder de steun van de orthodoxe trachten een priester te zoeken, dle orthodox zijrlig-ea ere1lS],OiS_
elementen in de Kerk en ondanks de vrijzinnige tegenwerking bisschop van Rome, die 1n elkudiocees ter were e elers e

gekomen is. Dat goede, dat willen wij vast helpen houden en $911010 13, 111961" ‘E8 V01gen dan Z1111 eigen overheden en a s rugza -
verder ontwikkelen. Wij hebben geen behoefte aan het terug- priester te gaan fungeren.
draaien van de Wijzers van de klok van de tijd, Wel aan het ver-

, - " ' t bl"hinderen, dat deze Wijzers dolgedraaid Worden. Want het voordeel immers zo n priester kan toch volgens Z1]I1 geweten nie llven
~ , ’ " -k d’ t eervan een goede klok is niet, dat zij snel loopt, maar dat zij secuur celebreren 1n n kerk, W831" 11 ¢0Y1fT?f1‘e1" Wat 1'1{J V91" On V:

109pt_ afbreekt, of men tr-acht met a11er1e1 voorschriften van ins an-
ties” hem van de goede koers af te brengen? Zulke priesters en

Kunnen vvij nog verder lijdzaam toezien hoe een hele kerk- gelovigen, voor de keus gesteld, vveten best Wat dZ1J mgegeelé
provincie slachtoffer wordt van laksheid, van onzekerheid, van 4 kiezen. Het zal smartelllk kunnen Z1111, H1381‘ 00k Vera i7me1’1 _,_den
beleidsfouten, van ”breedheid”, van "vrijheid", van ongediscip1i- zal offers kosten, maar ook de vrede des harten g<;ve1ri- elgglgsen
neerd-heid? Aan de vruchten kent men de boom: leegstromende we echter alles Wat naar rellen r1'ekt, voora op e1 1ge 131 té
k10osters,seminaries, kerken,vertwijfe1ing en verwarring bij de Q Protesteren dient vvaardig, rustig, tactisch en gevve 0
gelovigen, gebedsvlucht bij priesters en kloosterlingen, 0ntW0r- gebeurell
telde jongeren. Dat is dan de Nieuwe Kerk, die de publiciteit van

, _ " - " ' f kl ' , ‘Ebepaalde signatuur ons sinds Jaar en dag opdlstei ‘sf, Waar 1s de Kerk? ’Daar waar de parochie, groot 0 @111 TOUW
Het heeft Weinig zin voort te gaan met deze opsomming. blll an Chnstus plaatsbekleden

Komen wij tot concrete dingen.
‘ Om Waterbekkens rOepen'

De Bazuin signaleert het verschijnsel van de huisgemeenten, a1
dan niet volgens het vrijzinnige schema van Sjaloom. Het blad
kan moeilijk spreken van een underground church hier in Neder-
land, Want alles Wat publiciteit en functionaris is, is Welhaast
vrijzirnnig, en dat zit bovengronds. Ook in Amerika zijn geen
underground churches nodig, Want het is Z0, dat iedereen, die het
moe is de Kerk kan verlaten, hij hoeft niet ondergronds te gaan.
Maar men wil de Kerk bezét houden en dwingen in een dictato-
riale greep, om vrijzinnig te Worden met kat en kogel, met man
en muis.

Het mag allemaal. En als dat allemaal mag, allemaal dat Wat
schadelijk is voor geloof en moraal, voor de Wereldkerk on do
sectie Nederland daarvan, waarom zouden orthodoxe gelovigen
dan niet de rechtmatige vrijheid mogen nemen tot handelcn?
Wij hebben er a1 heel lang geleden op gezinspeeld in de hoop,
dat het nooit v/erkelijkheid zou Worden, maar het gaat er toch
heen. Welnu, als een orthodoxe gelovige in zijn eigcn woonplaats
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Het is enkele minuten voor het fatale uur slaat. Pilatussen zullen

J. BONGAARTS
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R d d b ' f d P De meeste daarvan werden anoniem ingezonden, in 33 gevallen

0“ e B voorzien van een schotschrift tegen de H. VHde1"- M331" 91" Ware“
er ook, die bij hun felle, megatieve stellingname naam, adres en

Confrontatie verzond als bijlage van no. 37 aan haar abonnees functie vermeldden. Z0 bv. een priester, ”'¢0Pfu11¢t1°na1'15 3

een concept-brief aan de H. Vader met het verzoek deze te
tekenen, indien men zijn verheugenis over het ondubbelzinnig ”Mijnheer de Paus,
getuigenis, vervat in het Pauselijk Credo, aan Paus Paulus Wilde Ooh U heeft door Uw rondzendbrief over de pll weder-
kenbaar maken. Tevens werd in deze conceptbrief verklaard om het gezicht van de kerk belangrker geacht dan_het
”zich te willen beijveren om de leer, in Humarnae Vitae verk0n- levensgelulc van miljoenen. Ook U is berezd over lylcen
digd, te onderhouden en te doen onderhouden.” re gaan, met hemelse blik de lof van God zmgend. Moge
Het adhaesie-telegram aan de H. Vader van, 29 juli, afgedrukt in Uw gehele pauselijke Hof Z0 Spoedig mogelyk m Pum
hetzelfde nummer van Confrontatie, eindigde aldusz vergaan.”

(Volgt volledige ondertekening en adres met daaronder
”M0ge clit telegram, waarvan wij weten dat de inhoud verm-Qld-‘ ,

de mening van duizenden katholieken weergeeft, een ”bT00d etende ‘"1" de katholwke kerk “ls dwcesaan
bescheiden troost voor U zijn, .wanneer U helaas kennis topfunctionaris”-)
zult nemen van dc stemmen van hen die tegen Uw uit-
spraalc protesteren.” Een aI101’1ymu5 Schrijz

"Weg met de Paus, Leven de Pil. Ha, Ha.” Weer een andere on-
De intentie van dit telegram is heel duidelijkz een bescheiden bekende uit zijn gemoed aldusz Valse profeten, barst!!!!- Een
troost te zijrn voor de H. Vader als tegengif voor de veelvuldige, 1 derde vindt cgnfrgntatie "nag gemener dan Judas”. Een priester-
heftige, 501115 kwaadaardige aanvallen OP het Pa115e1ijk leergelag ' aalmoezenier verklaart in een eigengemaakte brief aan de Paus,
en niet minder op de persoon van Paus Paulus. ”dat hij zich wil beijveren deze leer (H.V.) te ontzenuwen”.
Van meet af aan, hebben wij van de adhaesie-brief geen publieke Een ander Schrijft ”Huichelaars, gebruik het geld van het k0st-
manifestatie willen maken. Van grootscheepse publiciteit, waar- bare papiel‘ maar voor andere doeleinden.”
door honderdduizenden katholieken zouden kunnen Worden be- weer een andere; ”Ik beschouw de encycliek Humanae Vitae als
reikt, hebben wij ons opzettelijk ointhouden. De praktische over- een Qngehoorde misdaad”.
vveging, dat het vele tonnen zou. kosten om publicitair en be- Een anonymus geeft op de volgende manier rekenschap van z1]n
invloedend tegen vele kansels, universitaire apparatuur, kath0- anonymiteit: ”Wie ik hen, gaat je geen donder aan”.
lieke radio en T.V. op te tornen, bleef daarbij zelfs buiten

beschouwing Tilburgse (anonieme) theologie-studenten schrijven:
Wél zonden wij het desbetreffende Confrontatie-nummer met
conceptbrief aan een beperkt aantal niet-abonnees, voornamelijk ”Heilige Vader.
aan priesters en religieuzen, we-l beseffende dat onder die aan- Me): Uw Credo heeft U cle (nag steeds) gelovige leathe-
vullende categorieén de instemming allesbehalve overweldigend lieken, heel in hgt bijzonder die in Nederland, 66"»
zou zijn; éék beseffende, dat, om Welke reden dan ook, lang niet smerige poets gebakken . . .. wrgj nemen niets, mad? dun
iedereen, die zich wél bij de pauselijke uitspraak wil neerleggen, Ooh m-ets mm van Wat gi]' in Uw geloofsbelijdenis tot ui;-_
tot ondertekening en inzending va:n de concept-brief zou over- drukking hebt gebmcht.
gaan. Het voorgevoel dat wij uit ”pr0gressieve” kringen heftige Tevens ’b@danken wij U feestelijk’ 'u00r de encycliek
reacties zouden vernemen, Werd volledig bewaarheid. ’[-Iumanae Vitae’, _waarin U onzinnige en van elke Tede
De openheid gebiedt, dat wij ook enige kijk geven op de aard gespeende leer der Kerk opnieuw hebt uiteengezet 6"-
van de negatieve reacties. bevestigd _”
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"Rome is het produkt van een vals pathos en sterke culturele in- slechts 1200 ondervraagde(?) katholieken (van geboorte?
teelt, ideale voedingsbodem voor totale blindheid voor eigen in naam? practiserend?) en men bv. 3 % (dat is 36 kath0-
falen en fouten” - aldus geeft een priester-docent te kennen. Een D lieken) statistisch de mening laat vertolken van alle ka-
kapelaan is door de toezendillg Van de ¢°n¢eD'E—brief "met wal- tholieken die tegen geboortebeperking zijn! Een aantal
ging vervuld". Iemand anders vindt toezending van de c0=ncept- van 1200 ondervraagden moge redelijk zijn, imdien het een
brief ”onbesch0ft en beledigend”. Weer een ander ontzegt Con- enquéte betreft over een zeker soort zeep, schoensmeer of
frontatie ” ’t recht gebruik te maken van een of ander ponskaart- sigaretten, het moet véél en véél groter zijn, Wil men er
adressensysteem”. De ene vergelijkt de initiatief-nemers met de enigerlei betrouwbare‘ conclusie uit trekken over de in-
Russen, de ander met de N.S.B. Weer een ander roept kort en tiemste menselijke betrekkingen, Waar0V9I‘ hed-E11 ten dagekrachtig om een ”negerpaus”. Een nog a1 langademige inzender dag in dag uit zoveel problemen Worden opgeworpen.
verklaart dat "dc Kerk alle trekken blijft vertonen van ’H0er i some W11 men eehter tech geen percentages maar "een-
van het Beest’/’ Een ander verzucht "Gelukkig is het einde van tauen" indruk laten maken_ A15 dat aantal njet Z0 indru'k_
die ’Ene’ Kerk nabij en komt er spoedig een eind aan dit achter- wekkend is, heten de personages altijd prominent, eminentlijk gedoe”. of befaamd. Het grootste ”geta1” werd blijkens ”de Tijd”van
A1 is deze, uiterst kort gehouden bloemlezing, over het algemeen 4 0kt_ j,1. bereikt bij de protestactie ten faveure van prof.
typerend voor d-e inegatieve reacties, het moet gezegd Worden dat gehillebeeekx en De Nieuwe Katechismusp Die werd ge_
00k uit @911 bperkt aantal een Oprechte bezorgdheid Spreekt en voerd op initiatief van de diocesane afgevaardigden naar
een grote menselijke beW0genheid- het Provinciaal Concilie, blijkbaar met medewerking van
Opvallend is, dat de xnegatieve, meestal felle reacties, niet minder het algemeen Concilie-secretariaat, ’s-Gravendijkwal 61,
het Pauselijk Credo dan Humanae Vitae aanvallen. Rotterdam. Het resultaat lijkt indrukvvekkend: ruim 3500

mensen tekenden het naar Rome te verzenden protest. MaarBovenstaande particuliere emotionele reacties in briefvorm zi'n . .. --
op zichzelf minder opzienbarend als men ze stelt tegen de achteiw m..De Tnd Van 5 Oktober schreef D‘ J. B‘ schouten (R119grond van wat publiekelijk verkondigd Wordt door bekende Wuk) terecht een
Jezuiten, zoals b.v. de professoren Dr. F. J. M. Malmberg S.J. en ”p,-Otest tegen de wijze waarop men kerkgebouwen gaat
Dr. P. F. Smulders S.J. (”H.V. is een stuk waarvoor een moraa1- gebruiken veer he; houden en uitqyoeren van protest-
theoloog zich zou schamen” — "pure ketterij” — dogma’s over acties, zoals zondag j.l. is gebeurd in diverse parochies . . .twee-naturenleer en Maria ten Hemelopneming naar de romme1- Ik he], personen zien tekenen, die neg noel‘; mm Se-hille_
zolder —~ museumstukken”; Vrije Volk 5 okt. 1968); of door Pater beeekx hebben gelword en zeker niet op de hoogte zijn
S. Jelsma M.S.C. in het dagblad Trouw vacn 14.9.68 (Pans van mm de feiten waamm het dm,u't_ Zij zetten hun hand-
massamoordenaars — bedrogplegend —- ijdel, arrogant) of door tekening uit hedendaagse pmtestzueht, of anti_ge~zags-
Pater van Kilsdonk S.J. (Paus is ambtelijk corrupt, encycliek is mentaliteit of Omdat men het van de preekstoel vraagt
tegen de H‘ Geest' Nieuwe Lime 7'9'68)' en ze hebben geen enlsele notie van het waarom. Eerlijk
De laatste tijd is aanhoudend cijfer-materiaal aangedragen als 5

is deze actie beslist niet . . . .”

1 t 1 hier teru denken aan de geruchtmakendebarometer voor het katholieke klimaat in Nederland. He aas moe en W'j . g
”bes1oten zitting” in Amsterdam tijdens Welke Dr. W. Goddijn§ 1

Het Volkomen Vertekende beeld, dat de T.V. K.R.O.-uit- . Y’ zich volgens het min of rneer clandestiene en door Dr. Goddijn
zending van 26 augustus ”Huvve1ijkspraktijk in cijfers” van

¢-u~=~.é><

gewraakte Tijd-verslag zou hebben uitgelaten, dat hij Rome vvel
de Situatie in Nederland gaf, namen Wij in C0I1f1‘0I1‘¢a’¢i€ =1 zou voorzien van doorslaand cijfermateriaal uit de Nederlandse
no. 38-~39 onder de loupe in ons artikelz ”Cijfers jokken KeykprQvin<;ie_,_,
dikwijls”, vooral als die cijfers geen getallen maar louter

#45#1-

In elk geval is het sociograsch statistisch materiaal, dat hij
”Pel‘¢eYl'EageS” aanduiden, afgeleid uit de me‘11i1’1€(?) Van meehielp te vergaren, vvetenschappelijk, althans zeker Wat de

-L".si-
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Rotterdamse petitie betreft, voor Rome en voor iedereen vain T d
positieve onwaarde. " e

<>1> <>1> I !I
» <11» afspraak |n

Vooropstellende, dat aantallen een zéér betrekkelijke Waarde
hebben en dat de grootte in elk geval recht evenredig is met de
macht en rijkwijdte van bei'nv10edings- en publiciteitsmiddelen
Waarover men beschikt - vooropstellende voorts, dat het geens-
zins onze bedoeling geweest is hier te lande ”indruk” met cijfers Volgefls een K-N-P-'bericht> Z°§der twufel u1tgegeYen,,dO0r hat
te maken maar alleen, zoals boven gezegd, om de H. Vader ”een Pastoraal Instituut (Dr. Godd1JI1) ZOLI C01'lf1"01'1t3t1e tegell de
bescheiden troost" te bezorgen vanuit de woelige Nederlandse afspraak in reeds een eenziidig VeI‘S_18g van_ _de eeesse D0orn-
Kerkprovincie en aasn een (zeer beperkt) aantal katholieken de bijeeflkomst hebben gePub1i¢ee1"d”- Dlt 15 posmef Onlulst
gelegenheid te geven hun gevoelens van aanhankelijkheid en Op de eerste plaats vermelden de zijdens het P.I.N.K. opgemaakte
trouw te betuigen - willen wij toch, tegen onze aanvankelijke notulen, ”dat de persoonlijke vrijheid van iedere deelnemer we1:d
bedoeling in, enkele cijfers geven, omdat men ons kwalijk heeft erkend om zijn mening over deze vergadering uit te spreken .

genome“ dat Wij in ‘ms telegram aan de H' Vader Van 29 jun Desondanks Wilde Confrontatie zich daarvan onthouden. Hoevs-rel
Sen‘-den "'59 Weten dat Wij namens duizend-en katholieken SW3‘ ook persinterviews blijkens genoemde notulen uitdrukkeluk
ken”. Men ontzegde ons dat recht op de meest positieve wijze. Waren toegestaan, gaven beide C0nfr0ntatie—red9-Cteurefl een
Men noemdat dat o.a. ”een grote leugen” - ”aanmatiging”. niet_thuiS, wen vergghillende persorganen zich 1108 delelfde

Dziérom - en. déairom alleen - delen wij mee, dat wij hin- avond met hen in verbinding wllded stellen; 211 achten het gevleéu

nenkort aan de H. Vader de brieven zullen overhandigen van indrukken van deze bewogen b1JeeT_1_k°m5t> heet Van de Eaah I;

met volledige namen en adressen van meer dan 12.000 kath0- niet 0pp0I‘t11un en geenszlns leevorderllgk vooe een, ondanhs f
lieken die hun onwankelbare trouw aan de Plaatsbekleder heftige VeI‘100P def bespfeklngen, ‘E0611 altlld‘ 1102 V91‘ OOP 9
van Jesus Christus op aarde hebben betuigd. Onder de ruim treuga Dei (Gods VTede)-
12.000 personen bevinden zich 750 priesters, meer dan 2000 Maar Wat gebeurde er Wel? De vergadering was 0? 20 me1. Reeds
mannelijke en vrouwelijke religieuzen. De brief aan de op 21 mei stonden, z0We1 in Volkskrant als in T1]d ”vers1agen ,

Paus werd voorts ondertekend door personen uit de onder- niet alleen ”eenzijdig”, maar bovendien ook honend en den1g{‘e-
wijssector, de medische, militaire, economische, weten- rend voor de Confrontatie-gesprekspartners, en zonder enlge
schappelijke, ambtelijke, sociaal-charitatieve sectoren, twijfel geheel geinspireerd door ”pr0gressieve” gespr-ekspartners.
dienst-verlenende en vrije beroepen, ondernemers en vele De zaak ligt dus precies andersom dan het PINK ze voorstelt.
werknemers (arbeiders en empl0yé’s). Deze honende ”vers1agen” waren bv. voor de uiterst bedachtzame,
De ruim 12.000 ondertekenaars zijn verdeeld over niet min- fustige theoloog Dr. A. Drubbel M.S.C. - die voor de Confron-
der dan 200 heroepen, d.w.z. er is bijna geen beroep, dat tatie_gr0ep het gesprek had bijgewoond - aanleiding om een
niet vertegenwoordigd is. protest-Op-pQteI1 tegen het honende, eenzijdige ”vers1ag” naar

-- _H d ' t enomen.Wi_] geloven, dat de bescheiden inbreng van bovenvermeld-e ge~ De T1Jd te sturen et wer n1e opg

tallen - bescheiden, Want zij stammen uit een zeer beperkt Eerst een maand later pubhceeliden W1] dlt qoor de Tud geweh”marktveld”, en zouden ongetwijfeld sterk verveelvoudigd kun- gefde Protest Van DR Drubbfal In C0nfrOnt2_me,',EV_enE13§ns namen
nen Worden met behulp vsun grootscheepse, bijvoorbeeld T.V.- Wij een Pmtest Op Van Her_1r1 de §‘"?“"’e* dle Tiék In loorn aaill;
Dubliciteit - er toe zal bijdragen dat de vaak verkondigde mening Welig Was geweest, tegen d1_e eenz1]d1ge, henen e xi/lefrs ages, We

dat er ”bijna niemand” achter de pauselijke encyclieken staat, protest eveneerls C1001‘ D_e T1Jd Werd gewelgerd. Ze voeg en WJ
Wordt ge1OO¢hens¢1~aft, er 22 uiterst mild geredlgeerde regels aan toe.
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.. t E ‘ t?Aan De -I-ud Contact me plscopaa.
’ ”Confr0ntatie verbreekt contact met EpiS00Paat" ' aldus De Ti-id

van 16 oktober. Wij schreven Kardinaal Alfnnk dat zulks
Neen* Tud’ ' Confrontatle heeft het Contact met het Episcopaat 0n'uist Was: Confrontatie vindt inderdaad een tweede Doorn-Jmet verbroken, zoals U tendentieus, in flinke kop, in Uw blad gesprek met de Zeer "p1~Og1~e5Sieve” tegenstanders - die devan 16 okt. kond deed boven een blijkbaar van het Nederl. Kardinaal toch Vast met als zijn Woordvoerders beschouwt? _Pastoraal Instituut afkomstig K.N.P.-bericht, dat Confrontatie Weinig Zinvol maar Zou best graag een persoonlijk gesprek
een herhaling Van het D°°Yn"g¢SPYe1< met een aamal V°°1”aan- hebben met Kardinaal Alfri-nk. Wij hebben Kardinaal Alfrink
staande progressieven ' ér was met één bisschop bij ' Weinig enkele Weken geleden daarorn zelfs dringend schriftelijk ver-' 1 hz1nvo ac t.

zocht. .. Maar helaas kregen Wij bericht, dat ons verzoek werd‘Ook Uvv Vrijmoedig Commentaar dikt dat ”verbreken van de f ea gew zen. . ..gespreksbanden met het eplscopaat” nog eens extra aan:

- ”De redactie van Confrontatie heeft de gesprelcsbanden %met het episcopaat verbrolcen. Dit zou verontrustend gr} %wanneer de redactie inclerdaad aan het hoofcl stond %van de lcatholielce Nederlanders die in deze fuse van ver-
warring en onzekerheid met zichzelf geen mad meer
weten. Confrontatie is maar een kleine tegel aan de grate
wand. Het verbrelcen van de dialoog bewijst hoezeer het
blad zi'n renzen en be erkte mo elfkheden kent. Het , .
is goedj deg temidclen 'U(f:7, de velegoniekerheden dit nu
tenminste duidelijk bevestigd wordt.”

9

4 . . .. . . "D encycliek Humanae Vitae is geboren vanuit een rationalis-
Mlsschlen ls het goed U Op. te Wuzen’ dat Julst Oor U reeds tisjh pessimistisch mensbeeld. Het pauselijk stuk stoelt in zijnveel ”gespreksbanden” Z1_]1’l verbroken: onze dosslers bevatten ’ '- hi; h 1 0 de oude theologlscheveel door onzelezers aan U gezonden, maar door U niet opge- Opvattmgen en gedac engang ge ee fp h b 1d' ' d d shee teen umaan mens eenomen stukken - ook copleen van. met door U teruggezonden Sch00.l.' Maar Julst. émo eimgmgn heeft dat niet kunnen op-artike1eh en w13st dat pesslmlsme a . e aus

. ' ' k n een botsing van twee filos0-T€I‘W1]1 U nu a1 jaren doorgaat met het geven van citaten uit brengen' In felte ls er spra e Va0 I7alle mogelijke en onmogelijke tijdschriften, bent U er in geslaagd sche Werelden
W ' k 1 verhaal af en logisch is”Confrontatie” noélt of nimmer te citeren. Eén keer vermeide U Psychologlsch Stee t de pans een S ap. . .. - . het ook niet heel sterk.”z1ch k1nder11Jk (de psychologen zeggen het anders) 1n het tellen . J L ff cretaris Van het Neda-van hetwoordje ”Tijd” in een Confrontatie-nummer. Dat was Dat was de memng Van mr' ' Oe ’ Sef 'n de Wijsbegeerte aan dealles . .. Verdere toezending van Confrontatie, c0mmuniqué’s enz lands Kerkgenootschap en pro essor 1.,

"
- h 1 - 1 De Stem van 4 okt.lijkt ons dus alleen papier- en portoverspilling. Daarom stoppen Tllburgse Handels Hogesc O0 V0 gens..

Y . , - -- kondigd op een H.V.-forum te Tilburg.W1] er" mee, met het vr1ende11Jk verzoek om ons voortaan dan ver d . Van de Wijsgeer teook De'Tijd niet meer te zenden. We besparen ons dan weder- We Vermelden het maar Om e m mugzijds ergernis. ' l “V H boekstaven
’
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Qnmgelijke Opdrawht Grof en teleurstellend
a.a.n redacteur
van KRO - gids In het parochieblaadje ”’t Bledje" van Nieuwdorp (Stein)

schrijft kapelaan A. Thevvissen:

”Ik vind het wel grof en teleurstellend, dat de Paus, ria-
dat hij een studiegroep met deskundlgen op dzt gebled

Het ZOU voor de K.R.0. een héél kleine kunst geweest zijn om een rapport [weft lawn uitbrengen over dit gmstreden
nu 66k eens met percentages en cijfers - d.w.z. concreet, en Onderwerp, dat diezelfde pans zich dun niet stoort aan
duidelijk - aan te tonen dat onze uitvoerige kritiek op de T.V.— dat rapport van zijn adviseurs (theglggen, psychologen,
uitaending van 26 aug. j.l. in het Aug.-Sept.-nummer er volkomen medici) en gewoon z1:,]'n gang gaat, zelfs tegen vele
naast was. bisschoppen en het vaticaanse concilie in.

Soms denk ik een beetje sarkastisch: dit is de beste
Het ZOU een klein kunstje geweest zijn... maar de redacteur manier Om de kerk af te 1;;-ekem Voor velen is n,l_ een
die van hoofdredacteur Mr. van Doom daartoe blijkbaar opdracht kerk met zO’n inzichten en Z031 leiding werkelijk niet
had, zag er écht geen kans toe. Want onze kritiek was juist. meer te slikkem A15 je nu je eigen gezag en dat van de
Daarom maakte die redacteur er zich met een Jantje van Hilver- kerk Om zeep wil helpen, dun mget jg doen, zoals dat nu
Sum af’ ging OP GEEN ENKELE d°°1' 0115 gesignaleerde scheve gebeurt: niet meegaan met nieuwe inzichten, je afsluiten
voorstelling van zaken in en pende pour besoin de la cause zo U00, de werkelijkheid, zeggen, dat he; regent als de zon
maar een kolom vol. Ondergetekende zou de T.V.-uitzending nog schijnt en dun door heilig gezag 001; nag gehoorzaamheid
niet eens gezien hebben (terwijl wij op 27 aug. nota bene uit- afdwingenj’
voerig met de K.R.O. spraken, o.a. met de sociologische afdeling), -

hij zou er dus(!) maar op los fantaseren. 4 Wij zeggen er geen grof woord over, want dan zijn WIJ 1iefde-
loos. Wij signaleren het alleen maar als een symptoom van de

A15 ENIG d001‘51a11d ”beWij$” V311 onze falltasterij Voerde de wijze waarop in de Nederlandse Kerkprovincie de herders hun
K.R.0.-redacteur aan, dat prof; Snijders in zijn slotwoord lekker Sdlaapjes kunnen blijven weiden . ..
niet gesproken had van een "FORUM van groot gezag”, maar
van een ”INTERVIEW met groot gezag” . . .

Inderdaad .

Dat woord "interview" is ook juist. Een ”1"'o1rum” suggereert '.. . . . . §\ 1/namellgk een zekere dosis obgectieve lnspraak. En er werden 7.4‘
door Ad Langebent 9 personen geinterviewd, van wie er al 8 van
te voren als notoire tegenstanders van Humanae Vitae bekend
stonden . . . Niet waar, dan moet je het woord "forum" vermijden
en "interview" zeggen, Wat Prof. Snijders, psycholoog, dan ook
deed...

14'

A. _ A

15



7,

\ aan de uitvoering van de liturgische hervorming, die van allen
voorzichtigheid, waakzaamheid en vooral discipline eist.

Ernstige waarschuwing van
Paus Paulus tegen eigenmachtige ?;‘§§';;f‘;£"3e“I}ti?§?;.=£‘;°E§LIE‘iiZ£‘3§§‘iI‘;r“§Zl,i§§

karakter moet ontdoen en daarom ten onrechte denken dat daar~Vefadeflngé |n de |ltLll‘gle voor geen gewijde maar gewone en dagelijkse gebruiksvoorwer-
pen gebezigd moeten Worden. De waaghalzerij van sommigen
gaat zo ver, dat zij soms zelfs de gewijde plaatsen van de litur-
gische handelingen niet meer ontziet. Een dergelijke wijze van
handelen tast niet alleen de ware natuur van de gewijde liturgie

De pans heeft 14 OM‘ tegenover 80 deelnemers aan de vet‘ maar ook het ware be ri van de katholieke odsdienst. Het. . . . .. aan, g p ggadermg van de Raad voor de Llturgle opnleuw z13n scherpe is één ding, ging de Verde“ “it de gewijde riten te
“f}“’“ri'.‘g .uitge.s.pr0!{.en over aue P?gingen tot liturgi€Vernieu- verw"deren wat 0 het 0 enblik overbodi lijkt of verouderd of1.1 P g gwmg’ the In strud zun met dc tmdme en met dc canomeke Wet’ onnuttig is. lets heel anders is het de liturgie te ontdoen van die
De hturglevermeuwmg’ aldus de pans’ meet niet Worden be‘ tekenen en dat decorum die binnen bepaalde grenzen absoluut
Schouwd is een lverwerping van htngewijii erfdeel Vin voorbije noodzakelijk zijn voor liet christelijke volk, opdat dit de hoge
tijden en et we Men van onversc i ig We e nieuwig em’ 1 werkelijkheid en de Waardigheid kan ontvangen die schuil gaan‘:3 i0?1€.lltu;l3he;:o;n1llir.l€ te W1???boriézlinoet Zen ledgr aohter de sluier van de uiterlijke riten.

.. W .5 in V e r e J e ?n lerarc ls e an ._van e De paus nodigde de leden van de raad uit om bij hun werkzaam-gew1;|de llturgle, aldus de paus. D11; betekent, dat de rlten en h d d .. - kerd t bu. in de Romeinse. . . e en op gezon e w1,]ze veran e ]V€
m}lr,g15011; gebedif(;¥muleS Inlet bescliuwdf évoflqen als fegn traditie, waar de Latijnse liturgie haar oorsprong heeft gevondenr1ve-zaa die en e 1n en a s de aroc les 0 e locesen 0 e .. . . . .P ’ . g ’ D . . en waar Z1] zlch heeft ontwlkkeld en haar lulster heeft berelkt.een of andere natle aangaat, maar als lets van onmlsbare waarde
voor de universele kerk. Daarom, aldus de paus, is het niet
toegestaan dergelijke formules te introduceren of ze door andere ons °°mphment_aan de Volkskrant (15 °k€')’ dle bet h°ven'
te vervangen. De waardigheid van de gewijde liturgie, waarin staande ter kennls van meer dan 160.000 gezlnnen bracht. Moge
de mens zich in Contact Ste“ met God, Verbiedt dat Oak de daar het Woord van Paus Paulus een stlmulans z1;|n om zlch nlet
doeltreffendheid van de pastorale actie, die op deze manier in Y mnder meer near te leggen bij 1“"P%iS°h° experimfmten van
crisis wordt gebracht, verbiedt een dergelijke handelwijze. De ' eigen maaksel’ Waaraan Nederland Zoeues aan °ver'ri-lk is"
leiding van de gewijde liturgie 'berust uitsluitend bij het kerkelijk 1

I

gezag.
De paus zinspeelde duidelijk op enkele manieren van optreden
die zich in verschillende delen van de kerk demonstreren en die,
zo zei hij, ”v0or ons een bron zijn van niet Weinig angst en
smart”. Hij herinnerde eraan dat velen onwillig ontvangen Wat
afkomstig is van het kerkelijk gezag of op wettige wijze Wordt
bevolen. Het komt zelfs voor, zei hij, dat op liturgisch gebied de %
bisschoppenconferenties op eigen houtje en naar eigen smaak
handelen. Het komt ook voor dat men zich wijdt aan willekeurige
experimenten of riten introduceert, die openlijk in strijd zijn met
door de kerk vastgestelde normen. Niemand kan blind zijn voor
het feit dat deze wijze van handelen niet alleen het geweten
van de gelovigen ernstig beledigt, maar ook schade berokkent _
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Professor Haarsma s |naugurele Twee fezuzetenr Er zs iets
0 0

9Van Professor Haarsma s inaugurele rede te Nijmegen (25 okt.)
hebben wij helaas alleen nog maar kennis kunnen nemen via
krantenverslagen. Maar daarin kon men toch weer een pleidooi
lezen voor verlegging van het leergezag van Rome naar de
regionale bisschoppenconferenties. Hopelijk drukt het gedrukte
verslag van de rede de bedoelingen van Prof. Haarsma ge-
nuanceerder uit. Want we kunnen ons nauwelijks indenken, dat
Haarsma de pluriformiteit zé ver door wil voeren, dat men er
naar moet gaan uitzien, in welke Kerkprovincie ter wereld men

grondzg mzs met Rome

Wij moeten de Paus redden
Van onze verslaggever JOOST VAN ROON

(Hat Vrije Volk, 5 oktoher 1968)

De Paus sehijnt een vals roepingsbewustzijn te hebben. Maar dat
moet gaan Women ‘Om Zijn eigen geloof een beetje te late“ wordt hem ook aangepraat door een kleine groep theologen omharmoniéren met het regionaal leergezag. Er zijn écht mensen, y» hem heem Ze hebben hem ingekapse1d_ Wij moeten daze Pans
die no a1~ aan verh~uizen~denken . . . ‘ redden!

<2? €l>

<X>

C-evaarlijk lijkt ons Haarsma’s voorstel om de dogma’s in te
delen in ”centra1e” en ”perifere”, dat wil zeggen meer aan. de
rand van het geloofsleven liggende dogma’s - als hoedanig hij
o.a. noemt de kerkelijke leer omtrent Maria.
Hiertegen waarschuwt Paus Paulus juist in zijn jongste toespraak
(31 okt.); ”Er zijn er, die om de inhoud van het geloof meer
geloofwaardig te maken het beperken tot enkele fundamentele
punten. Ze weten niet dat d-ie methode willekeurig en verderfelijk
is. Anderen menen, dat er keuze gemaakt moet worden tussen
de vele waarheden welke het geloof ons voorhoudt, door waar-
heden welke niet ”in” zijn, te verwerpen . . .

SCH RIKBAREND
Hoe de stellingname van Nederlandse theologen schrilcbarende
afmetingen aanneemt, blijkt overduidelijk uit het ”vrijm0edige
gesprek” dat Het Vrije Volk (5 olct.) had met de ]esuiten-
paters Prof. Dr. P. F. Smulders en Prof, Dr. F. Malmberg. Om
eventuele beschuldigingen onjuist of onvolledig geciteerd te
hebben, te voorlcomen, nemen wij het verslag van het ”vrij-
moedige gesprek” met toestemming van Het Vri]'e Valle in
extenso op.

Deze hartekreet vol boze ongerustheid is niet opgetekend uitde
mond van jeugdige ontevredenen, maar uit die van twee hoog-
geachte katholieke hoogleraren in Amsterdam, de jezuitenpaters
prof. dr. P. F. Smulders en prof. dr. F. J. M. Malmberg. Rustige
figuren, die niet aan de weg timmeren, maar nu toch bereid zijn
tot een vrijmoedig gesprek over gevoelige zaken.
Zij beiden zijn, heel bewust, tot de overtuiging gekomen, dat er
iets grondig mis is met Rome, het centrum van de wereldkerk.
Zij beamen, dat Rome zelfs bezig is de kerk aan alle kanten te
ondermijnen, maar: ’Er ontstaat iets nieuws van onderop, dat
gaat vaker zo in Gods kerk’.
Zoals honderden priesters in de VS, een aantal top-theologen in
Europa, honderdduizenden ’gewone’ gelovigen in ettelijke landen,
zo plegen ook deze twee medewerkers van de Amsterdamse
Theologische Hogesehool openlijke rebellie.
Zij verwerpen de encycliek over de geboortenregeling. Zij stellen
zich vierkant achter hun collega Schillebeeckx, die nu in het
verdomboekje blijkt te staan bij de Vatikaanse congregatie voor
de geloofsleer.

Wat beweegt hen?

Dit: ’Het heil van de mensen. Deze eneycliek is strijdig met de
meest elementaire rechten van de mens. De Pans moet zich niet
bemoeien met het persoonlijke leven van gehuwden.’
Dat juist de theologen over zo’n breed front in opstand komen
tegen Rome, is een gloednieuw verschijnsel in de moderne kerk-
geschiedenis.
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Want sinds mensenheugenis hebben de moralisten en godgeleer-
den binnen het katholicisme niet veel anders gedaan dan het P
behoeden van eeuwenoude dogmatische formuleringen. Dat be-
tekende stilstand. Een Paus kan dus dwalen? Jawel. We moeten het ambt en de
Steeds meer katholieke theologen van mi kiezen een totaal ander persoon scheiden. Anders had je in het verleden nooit een schurk
startpunt; pater Malmberg formuleert het zo: ’Alleen die waar- als paus kunnen hebben!’
heid is van belang, die de mensen iets d 0 e t. En andere eneyclieken, staan die dan ook niet op losse schroeven?
Zo krijg je telkens weer andere geloofsantwoorden. Neem bij Bijvoorbeeld de encycliek over eucharistie van vorig jaar? Pater
voorbeeld de tweenaturenleer van Christus (God-en-mens) of het I Smulders: ’Die is nog veel erger, die is helemaal toegespitst op de
dogma van Maria-ten-heme]-Opneming - .dergelijke geloofs- handboekentheologie. Op een fatale manier werd de oude leer
stukken betekenden vroeger echt iets voor de mensen. Maar nu? opnieuw vastgelegd.’
Ze zijn verkalkt, gestold, we kunnen ze rustig naar de r0mmel- ‘ Maar Wat denken de heren Smulders en Malmberg over de oproep
zolder verwijzen als museumstukken, ze doen niets meer.’

‘ van de generaal van hun eigen orde, Arrupe? Hij vroeg alle
1' jezuieten de pauselijke leer over geboortenregeling te onder-

steunen.
Y ’Hij vergist zich. Wij moeten eerder alle tegenargumenten

benadrukken, juist omdat We van de Pans houden. Wij hebben
de plieht om zo te spreken.’
Zal hun stem tot Rome doordringen? Het verzet is zo sterk, datMaar pans Paulus heeft onlangs toch nog een complete gelooi-S_ het uiteindelijk wel effect zal hebben, meent prof. Malmberg.

belijdenis uitgesproken, een lange reeks van oude waarheden Maar dan langs omwegen. Want het herroepen van een encycliek
die je meet geloven Om goed katholiek te zijn? I is nog nooit vertoond. Een nieuw concilie zou de schade kunnien
De twee professorale paters zien dat zo: ’Dat credo vinden wij he1’5t511en-
een particuliere zaak van de Pans. Het waren allemaal aanhalin- Helaas’ aneen de P3115 Zelf kan een °°11°i1ie bi-leenroepen ~ --
gen uit vroegere documenten, je hebt er niets aan. ‘
Je zag het zoveelste teken aan de wand: dat de Paus het contact \

met de kerk verliest, zich isoleert, vereenzaamt. Zijn karakter <)(>

speelt hem ook parten. Hjj is uiterst eonsciéntieus (scrupuleus),
hij denkt het geloofsgoed van eeuwen her te moeten redden.
Die nadruk op zijn primaatschap is een beetje pathologisch. Wie het 50118"-Ytiwnde gelezen heeft, wee! dd! wij geell
Alsoi‘ hem bij uitstek de assistentie van de Heilige Geest toekomtl geheim 11@TklaPP(-Y", ¢ll$ we Z953-911 dai le "amen van
Zo is ook de eneycliek Humanae Vitae niet te beschouwen als beide geleerde jezuieten NIET voorkomen bl? de 12-000
een kerkelijk document, het is een stuk van de Paus zelf, strijdig lwtuigingen Wm Onwankelbtlre iTOU/w awn 116 H- Vlld€T-- .
met het meerderheiclsstandpunt van de deskundigen. En het is Maar £16 situaiie wvrdt wel érg precair in Neclerland. Dat
een stuk waar een moraaltheoloog zich voor zou sehamen. Het was ze ooh al 2 jaar geleden, maar toen zong men de Paus
leergezag behoort te vertolken Wat in het geloofsbewustzijn van rwg toe: Tout va trés bien, Madame la Marquise (Confr.
de hele kerk leeft, dat is hier niet gebeurd.’ jlmi 1965, '10- 11)-
Volgens de letter van de wet kan de Pans ook in zijn eentje
besluiten nemen. ’Hij b e h o 0 r t het echter niet te doen’, meent
bijvoorbeeld ’n expert als prof. Schillebeeckx. ’Maar hij heeft in ‘X’
dit geval alléén (solus) gehandeld, niet als de dienaar van allen
en dat is het Wat We hem kwalijk nemen. Het is pure ketterij.’
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Britse raad voor wetenschappelijk Bis Dom
onderzoek en Prof. Plate-' Het Bredase Bisdomblad van 20 september constateert ”dat deBezwafen de overgrote meerderheid van de 400.000 kopers er a1 lang van

afziet om de N ieuvve Katechlsmus zo nu en dan te raadplegen.

Ieder weet dat enlcele puntjes in ltet boelc betwist worclen,
maar omdat vrtjwel niemand precies lean aangeven

”Pr0_f. 0lr_ W. P. Plate, de Utrechtse gynaecaloog, die prinses wélke die Plmtjes Ziin, lijlfi het veiliger de gellele hate-
Beatrix bij haar bevalling assisteerde, waarschuwt in een zater- Chismus 5631015611 in de hast $9 lwuden, wlwhtnd Op een
dag verschenen nummer van het Nederlands tijdschrift van nieuwe drult (die dan niet gelcocltt ztll warden) of op
geneeskunde tegen het gebruilc van de anti-conceptiepil om inl9gvell€tjes-
daarmee de menstruatie te regelen. Volgens prof. Plate wordt De feiten Zijn Wel J-uist mam, inzake het ,,Waar,Om,, houdt het
de pil nog veel te vaalc voor (lit doel voorgeschreven en is dat Bis Dom blad Zich ’beetJ.e teveel de domme Het

gevaarlilk Omdat men daardoor voorbil gaat aan de oorzaak imrners drommels goed, waar het om gaat: orn zéér loelangrijkevan bepaalde stoornissen. - ,, ,, ..
. . . . geloofs t , d R - If d P 1 k -Prof. Plate raaclt tn hetzelfcle arttlcel het gebrutlc van ole ‘antt- aangewiggnén le ome en Ze S e aus persoon 11 heeft

conceptietabletten in cle puberteit met lclem af. De publzcatte
van de Utrechtse gynaecoloog valt samen met een reeks van ‘“
internationale onderzoekingen naar de veiligheid van de pil.
De Britse staatscommissie voor cle geneesmiddelencontrole
zegt in een cleze week verscltenen rapport, dat nu vaststaat dat
de pil bloedstollingsmoeiltjkheden lean veroorzaken. Men vinclt S
echter dat de anti-conceptietabletten in cle handel moeten '

het gebruik een zelcere risico verbonden is.” I beetle Ohe Op de g.o1V?n trachtte Fe goolenu men, Jacqu.e1ineVolgens de mad wetenschappelijk onderzoek de ¢ tyiennedy met Onassis ging trouwen 1s I1’1EI1SB11]k. Ook vvas Juist,
dat alleen God Weet W1e een zondaar of zondares is”. W1] kunnen

Britse regering 1013;” vgiuujien’ e de pil innzmen tie; molal 1 ons voorstellen dat d-e kardinaal in het twee uur durende gesprekzo veel evaar om oor 0e sto tn s- 0 trom ose-aan 0entn- . ,,g g . met Jacqueline heel veel te horen kreeg. . . ”z0veel, dat niemand
56.” te warden g.e"-Offen als wouwen dle dat met doem l mij geloven zou als ik alles vertelde Wat ik Weet” Tout sa oiBt' cle Or anon tn Oss de rootste Nederlands roducent van ’ _ V r’anjtiwoncfptietabletteti kaf Cosnenmar tout pardonner geldt voor God, voor de priester, voor iedereen_

. . . . Maar Waarom rnoest de kardinaal éék no zeg en dat hi'0 de utts ralten van de Brttse commtsstes.” I . . .. g g ’ JP P Jacquehne had aangemoedlgd? En was zign vraag: ”Waar0m kan
Dit lazen Wij in het Limb. Dagblad van 30-9-68. De vvaarschuwing I Zij Iliet tI‘0L1Wen met Wie Ze Wil?” - geen vraag naar de bekende
van d-e Britse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek misten Wij weg?
in verschillende de pil propagerende katholieke dagb1aden.... Het Vaticaan gaf hem prompt publiekelijk antwoord; Onassis
Honni soit qui rnal y pense . . . . ' vorige huwelijk wordt door de katholieke kerk niet vals ontboenden
Wij vermoeden dat de juridische afdeling van Organon wel het beschouwd en een nieuw huwelijk is daarom niet mogelijk.
Wachtwoord zal geven; wees voorzichtig met tegenspraak, Want Was R0me’s antwoord; indirect ook niet voor de Nederlandse
als er ooit processen komen . . .. Kerkprovincie bestemd??
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Dét, en alleen dét is de ”kennis”, door Paulus bedoeld en doorl I
de kardinaal geciteerd En Wij begrijpen niet goed Wat de logischeII ‘ . 'functie van dit citaat is in de Waarschuwing van de kardinaal aan
vele Nijmeegse theologen, dat zij rekening moeten houden, met
d ” kk b d d , d‘ ' ‘ 'Kardinaal Alfrink hield b1] het negende lustrum van. de Katho- meissilvj Hit 33;:tefr Oglokeroonsdatled:nZ;h:§1rgn1_S in 011\1I§_1nZ1cht

heke Universiteit (18 Om‘) een Waardevoue redevoermg’ Waarm school door de kardinaal velzondersteld WOI'd/Lglgg jeuistelzfiisiz
hij Zich als herder Van de..Ne.der1andse gelogfsgemeenschap O'a' van God en Jezus Christus te bezitten. En dat Confront t'
afvroeg’ of het met mogemk ls een Weg te Vmden Gm de tegem haar theologische medewerkers tot de ”zwakke”, - nog gig: teoltstellingen enigermate te overbruggen. En hij hoopt, dat daartoe kennis gekomen breeders Zijn

t‘ 1 "t t d k tho1'eke un'versite1t. .. . .een S lmufags ul gal? Vi? e ai (£8 kardiiqaal Zich af ,,In elk Dat Z1] zich III hun zvvakte gesterkt weten door het onvervalste
"Uwpie O ersensc ml‘ ' VT g ' geloof zoals dat door het Hoogste Leergezag Wordt voorgehoud-engeval is het een uitdaging . -- , , .. ’

De kardinaal vroeg de Wetenschapsmensen ”Wat meer" rekening en dat Zn Paulus Woordem 761" Za.1 Se? md komelé’ dat men
te houden met de zwakke broeders onder ons die onze kennis het 00.1: Zal afwenden van de Waarheld In Gas“ als cltaat meer

__ ’ eigentigds, logischer en meer functio e 1 id ds nzicht m1ssen” - en h13 VeI‘W1]S'C naar het 8e hoofdstuk , . . . n e gevol? en Z_Ou en
ignorclie lbrief aan de Korinthiérs Waarin Paulus zijn broeders hebben dan bet Fardlnale’ O'1' mt elk Verband gehchte cltaat ‘
waarschuwt, "dat door onze kenriis de zvvakke broeder schade djat vermelden W13 Zonder Verderlcommentaan
lijdt” (de zwakke broeder voor Wie Christus gestorven is): "door J- A-
te zondigen tegen de broeders en door hun angstvallig geweten
te kwetsen, zondigt gij tegen Christus.

Nu gaat dat hele achtste hooofdstuk uit Paulus’ brief over het
volgende. Het bevvust eten - in de tempel - van aan de afgoden
geofferde vlees, dus het deelnemen aan de afgodische offerdienst

’ Gezien het uiterst lage abonnementsgeld‘ kunnen Wij in de loop
15 ZOnd1g- van het abonnernentsjaar, dat van april tot april loopt, nieuwe
Eet men het niw bewust en eet men Van V1585 dat; clfnseserg abonnees niet garanderen, dat reeds verschenen nummers nog' afilfofnstig is Vant ‘Zea Ofizliizgzlil’ ‘iii igeeftaézadiugggogiile geleverd kunnen Worden. Eventueel zenden Wij in de plaats
Zon 155- men neem n , g h1ervoor nog voorradige oudere nummers." _ - 1 . .

weet irnmers, dat er slechts één God is, de Vader, uit Wien alles
voortkomt, en tot Wie Wij geordend zijn, en één Heer‘ Jezus I op de bankrekening bij de Amrobank te Nijmegen (van bank-
Christus, door Wie alle dingen, door Wie Wij zelf ook zijn”) - rekening bij elke bank) of gestort bij een van de kantoren
denk er dan om dat gij wél zonde doet, - niet door dat vlees te van de Arnrobank (gratis).
eten, - maar door de ergernis vvelke gij geeft. Want Wanneer I! of op postgiro 848700 van de Arnrobank, Nijmegen, met ver-
iemand U in een afgodsternpel ziet aanliggen, dan zal een zwakke meming; ”c0nfrOntae~ (ook Vanuit het buitenland)
broeder - zij het dan ook ten onrechte - denken: hij, die vooraan- I Ook buitenlandse bankrekenh k
staande christen offert aan de afgoden en dan zal die zwakke in . .. 1 gen én WOT en Overge
het eten van afgodenoffers gestijfd Worden. Die zwakke, nog boékt op de rekemng bl] de AmrobaI_1_k’N1Jmegen'
twijfelende broeder Weet immers niet zo positief als U, dat er I Bultenlandse ab°nne§s_VerZ°eken W13 een gulfien meel" OVBI‘

geen ”afgoden” bestaan; zij beschouwen het eten van offer-vlees te boeken dan het mmlmum (vanwege de deV1eZenkO$ten>-
nog niet als ”onzin”, zoals U, met Uw kennis van de v/are God. Niet‘°1’1de1"teke1’1d@ Sfukkefl Zijn Van de redaktie.
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Verloofde studentenpastoor Nou - En ?

De eerw. heer Jos. Vrijburg (36), tot 26 oktober Jezuiet, kon-
digde zondag 2'7 oktober in de kapel van het St. Ignatiuscollege "E

1 . D t d nten_ astoors J Ki1s_ en lttere nasmaak heb 1k echter wel bewaard aan de afge-
officieel zijn ver ovlng aan. e s u e p . 1 k

donk S J Dresen S J en Huub Oosterhuis S.J. (die de predicatie Open Va antlemd door Journahsten Veelal k0IT1k0mm.ertijd ge-
noemd maar vanwe d 1 k 1 kl

hield) atglden zich nadrukkelijk achter het initiatief van Vrijburg 7 §e_ é pause 11' e (pi <->nsi> iek en de Tsziecho
Slowaakse traged1e d1t Jaar wel kommertud geheten Qver de

om zijn arnbt als priester - voorganger, predikant en zielzorger" - ,
.

. . . .
enslkhek van‘ de zeventig'ari e Pauze Paul VI d

te blijven vervullen. De 1n1t1at1efnemers, de studenten-pastoors J g 11$ , Inaag en
kerkleraar, 1s veel geschreven.”

en 11 andere personen, willen de ”hierarchieke Weg" bewandelen

en vragen om de ”inspraak” van de ”gemeente”, - dat is; bez0e- De paus is in feite bezig de besluiten van het concilie ongeda-an
kers van de studentenkapel, - en verwachten véér 1 december te maken.”
van de bisschoppen te vernemen hoe zij er over denken. Nadien

zullen zij zich beraden over de weg die verder gevolgd zal "Alleen de vroomheid van een simpele ziel kan zich ongestoord
Worden. .. ,,

Wllden aan z1_]n geloof, zonder zich bekocht te v0e1en.”

Wi' verwonderen er ons een beetje over, dat de heer Vrijburg

wel zo nodig heb. Ik heb mijn ouders er g

vind het eigenlijk ook niet liggen in de orde van dingen, die we

Om een spijker‘ in te slaan of tegen mijn buurman te praten.
Het is zoiets als naar toneel gaan. Heb je toneel nodig?”

H06 Ran een boreling oai-t. verantwoordelijk Worden gesteld voor
J

.. . . ,

. d d van \ daden, waartoe h1] n1et 1n. staat 1s, laat staan voor die der ouders
per se priester wil blijven. Wij menen dat eens u1t e mon + H, .

Pater Vrijburg Opgetekend. werd: ”. . . Ik Weet zelf niet of ik God 11 15 toch een schepsel, dat zelf n1euw leven moet beginnen!

oed mee zien leven. Ik (dO0p'erfZ°nde' Red c-)-

nodig hebben. Ik Vind het Veel in de orde hggen de Zou men er niet beter aan doen, de lagere scholen een aantal

dingen d-ie er ook zijn. Waarmee je in zekere zin het leven geweld vormen Van ge1°?f te doen Voorstellen en P85 ‘B01: d0pen over te
gaan zodra het k1nd zich zelf van een f d t ' d h f

aan doet als je het afschrijft. Maar nodig hebben, nee. Waarvoor? ’ 0 an ‘er Over I118 Be t. -
7 cf. beroepskeuzevoorllchtmg - red. Nou-en).

Wat denkt U van een aan te richten Bartholomeusnacht in het
(G. Aug.-Sept. 1967). Vatlkaan? - kaartJes te verkr1]gen bij H, Schum.acher_

Hebben de studenten de pastores nu echt Wel zo hoog nodig

n
AD

<X>%
%%

._, In Humanae Vitae: coitus ergo sum uit de pauselijke bullen.

Gaat en vermenigvuldigt u, introibo ad altare Dei.

(Uit "N-ou-En” studentenorgaan van de Stichting Theologische
Faculteit, Tilburg, okt. 1968).

;:Tu dan ook even een Witz van 0n.s, Red. Confrontatiez
Aan de studenten kent men de professoren.”
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De Heraut geeft Mr. Meijers Weer 4 nieuwe misteksten er hii

gelegenheid
Dr. H. Kuipers, vicaris van het bisdom Haarlem en voorzitter
van de Adviesraad voor Liturgie in genoemd. bisdom, heeft bij
circulaire van 25 okt. aan de priesters een viertal "Orden van
Dienst” voor de eucharistievieringen gepresenteerd, die beogen

\

De Heraut (oktober 753) laat M9 L- Meijersr de gehuwdei ex‘ "con duidelijker Opbouw te bereiken en daardoor een betere
priester en afgezette officiaal vannhet Bisdena Den ldesch ke1hard presentatie Van de euCharistie_Viermgen~_

Zijn P1"0Paga11d-8 tegefl het kerkelllk huwehlk en voor echt5°he1' En daarmee is de triomfantelijke rijkdom aan rnisgebeden Welke
dingsmogelijkheden V001"'EZetten- ‘ Nederland al rijk is, nog met 4 mis-teksten uitgebreid. '

Opmerkelijk is, dat in alle vier de teksten het Confiteor - het
Sinds jaar en dag vaart de Heraut een zigzagkoers. Eens zal de ”Bidt, broeders” - en het ”Heer, ik ben niet waardig” na dr uk -
Kerkgeschiedenis van Nederland haar plaatsen daar" vvaar ze ver- k e l ij k kornt te vervallen.
giant; bij de kameleons, *, Cpmerkelijk is ook, dat in alle vier de teksten niet meer ge-

sproken wordt van ”instel1ingsvv00rden” (dit zou blijkbaar nog
Hoe de Heraupredacteur, die Ook het »>ApOSt01aat Van het gebed" ‘ te veel verwijzen naar Consecratie, transsubstantiatie of sacra-

verzorgt ”bij” wil blijven blijkt ook uit het op het Apost01aat- r meY1'E>, maal" Van ”i11z°tti" gs" " Woorden -

van-het-gebed-prentje van sept. 1968 afgedrukte Credo: Opmerkelllk 1$~ dat de Prlestef ”V001"gaY1ge1“” beet-

Ik geloof in katechisrnus-vragen
en in het Here-zegen-deze-spijze-amen;
ik geloof in gevouvven handen
n in de et'es voor de ogen van 0paatjes'

De teksten wijzen alleen op het "maaltijd"-karakter van de H.
Mis; geenszins op de vernieuwing van Christus’ Kruis-offer.
Het “brood” blijft uitdrukkelijk ”br00d” zonder hoofdletter ("het
brood Wordt uitgedeeld" in plaats van het Lichaam en Bloed van
Christus).

e p J ’ De V”1iturgische” taal is hier en daar zo hard als een kei:
4 .ik geloof in de stilte

en dat Gij de geluidsrnuren doorbreekt;
”Wees in ons miclden God

, V .. . . . Laat van U horen God
Het novemleer-nurnmer 1s geneel geW1]d aan Aff6Ct1V1t611§7’In€1 Laat U herkennen God
oza. ‘een, art1ke1 van ex-donnmcaan drs. C. Anderson. Ter flex? Noam Uw vrienden God
d1ep1ng’ van het thema krngen de abonneesook emge pagmas Maak dat wij leven God”
erotische lectuur uit bekende romans te genleten.

%%
4;?

Men hoort het: knielbankenbidderij is er echt niet meer bij, het
is stoere hollandse taal, Z0 uit de klei. Wij moeten dean ook
ophouden ons ”niet waardig” te achten.

%(~<)(>

<)(>

Ziezo, dat ligt dus nu allemaal ”0fficiee1” vast. Een rnijlpaaltje
in de liturgisch-godsdienstige afbraak. Met deze ”0fficié1e” O-rden
van Dienst als rugdekking kan men nu voortgaan met het z0ge-
naamde experimenteren.
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Wij zouden echter de taal-liturgische deskundigen te kort doen

l

Tot dusver publiceerden in 'Confrontatie';

?1s_Wij nieazouden Veimelden’ dat Zij tel? lang§_1e_S_te Zijn _gaan Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. Fl. Bahlmann,
mzlen: dat Ontferm U geen nederlands 15- ‘ Z13 Z1311 tenmm-Ste Nljmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbracht; H. Boddeke C.S.S.R., Amster-
weer teruggevallen op het echt oudervvetse ”ontferm U over ons”. dam; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys S.O.C., Ouden-
Een eerste teken Van bekeringyjr bosch; Abbé H. Deen, Bruyeres et Montberault (Frankrijk); Anne Dessers,

Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (L.); Dr. D. C. Duivenstein M.H.M.,
Mill Hill, London (Engeland); Prof. ir. M. J. Granpré Moliére, Wassenaar;
Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; J. v. d. Heyden
S.V.D., Venlo; Zr. M. Johanna, per adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Was-
senaar; O. Krops O.C.S.O., Zundert; Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fri-
bourg (Zwitseralnd); L. A. v. d. Linden, Waalwljk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-
Planque (Frankrijk); A. Meiberg CssFl., Roermond; Ir. W. A. Molengraaf
S.S.C.C., Bavel; Prof. Dr. Ch. Niederer S.J., Beyrouth [Libanon); ’rH. E. W.
Ostendorf, Goor; Dr P den Ottolander Arnhem; Prof Mag Dr. J. v. d.
Ploeg O.P., Nijmegen; ‘Dr. L. A. Rood 'S.J., Weiclen ('Dld.);-Dr. Fr. van
Rgnland per adres red'act|e- J. M. van Scha|ck, em. past. Hervven- J. M.
Schiipplng, Maaefrlclrt; P.‘v'ter Steege S.J., ‘_Zelst; P.__‘Steenwinke|
Den Haag‘ Drs Th Steltenpool SVD Overgse (Belgle) Dr C Strater

tncht; J. Thyw|ssen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres redact|e; H. v. d.
Ell ll'lBlI|ll§]$|llltllIg S.J., Regensburo (old); Dr. J. Taal,' Golda; Carolus Tesseyr O.F.M., Maes-

Veldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duitsland); B. Voets, pastoor,
Amsterdam; W. Westerhoven, pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey
O. Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg A.A., Essen Duitsland); ‘lDr. S.
Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; ’rDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein en”Het zou mij niet verbazen” - schrijft de Londense correspondent
anderen.

van het Binnenhof, Ben Sies - ”a1s in de nabije toekornst een
der getroffen priesters ( door de Engelse bisschoppen de uit-
oefening van het ambt ontzegd Wegens verzet tegen Humanae
Vitae), een civiel geding aanhangig zouden maken”. Men denkt
aan inschakeling van de UNO en doet dan een beroep op de
”rechten van de mens”. De ”vrijheid van geweten” en de ”vrij~
heid van meningsuiting” zou in het geding zijn. Vrijheid van BESTELBILJET
meningsuiting! Dat zou er dus op neerkomen, dat een priester
op de kansel mag propageren Wat hij Wilz 8.lI13.I‘Chi6, rassen- Ondergetekende
discriminatie, abortus, atheisme en Wat dies meer zij.
_ Een ieder is inderdaad vrij zijn mening te verkozndigen be- Straat
houdens zijn aansprakelijkheid (stnaf) volgens de civiele Wet. —

Maar een functionaris - elke kerkelijke en niet-kerkelijke - heeft
zich in zijn doen en laten verbonden miet in te gaan tegen zijn
overheid. Dat is een vrijvvillige, vanzelfsprekende verbintenis,
door priesters zelfs onder ede bevestigd. Men legt zich dan zelf Wenst zich te abonneren op 'Confrontatie'.
beperking van de vrijheid van meningsuiting op.
Komt iemands ”geWeten” daarmee i-n. strijd, clan herwinne hij Svp opzenden aan_

eervol zijn onbeperkte vrijheid tot rneningsuiting, ‘door vrijwillig
eerst Zijn functie neer te leggen Confrontatie Grotestraat 42a - Tegelen (L), .
Blijft hij toch in functie, dan veroorzaakt hij-zelf ~ en niet zijn
overheid - zijn ”gevvetensdwang”. _
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Redaktie:
J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.

Gemeente .............................................................................................. ..
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