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uitgevaardigd gaf kardinaal Alfrink een uiteenzetting, dui<"elijk huweliiksneed die Zieh speeiaal "'1 de tweede wereldeerleg bij
en klaar, vol begrip voor de moeilijkheden der gehuwdcn, muur ""3 Z0 sterk heeft deen "0919", is in lmdere landen T<-Beds ml d9
naar de wezenlijke inhoud volkomen identiek aan de in I-Iumanao eer-Ste wereldeerlog een bmndend Zielzergeléjk Prebleem ge"
Vitae nogmaals bevestigde leer. Men zou kardinaal Alfrinks ult- w°Tde"- De Kerk Word‘ er "iet Pas in deze laatste Jere" mee
eenzetting als een voorloper van Humanae Vitae kunnen be- €e¢°"fT°"tee'd- E" Z’? heel” “ltijd gemeend all" hm" "editio-
sehouwen, maar tevens 00k als een pastorale hegeleiding van do "ele leer "est te "mete" heudem emdat Zij weet hie’ te Take"
encycliek. aan goddelrjke inzettingen, die in de mens zelf verankerd lig-
En haar beknoptheid is de uiteenzetting evenveel zeggend al:-1 gen en die Zlj met OP menseliike gmnde" ' Zelfs "iet uit be-
Humanae Vitae. Wij zijn blij het stuk nog eens uit het archlef kemmerni-9 en liefde ' ha" en mag Uerbasterem Oak niel"/"ere
opgediept te hebben. Velcn zullcn het met stijgende belangstelllmr °P”“”i"€e"' Over de funetie "'1" de liefde m het h"wellJk$'
lezen of herlezen. En met bewonderingx Met verwondering zullcn [even klmnen "iet veerbgaan “an de e°"5eque"tie5= die “an
andel-en er van kennis nemem de functie van de voortplanting inherent zijn. Zoals bij zovele
Wij laten het voornaamste gedeelte van kardinaal Alfrmks t0e- andere Preblematieken "an deze mederne tijd gm“ het Ooh hie’
spraak hierondger v01gen_ , niet om een aut - aut, een of - of, maar om een én - én. Voor

' een Christen houdt iedere lzefde op werkelijke liefde te zijn,
als daarb geen rekening wordt gehouden met het eerste van”De bewering, dat do Kerk green andvr antwrmrcl zou kvrllum.

op de huwelijksnood van deze tijd dan do vvrplir-In-ing om z0- “He geboden: God bemmnem Chnstujg heel” ‘ms wel geleerd
veel mogelijk kinderen te verwekken - liafst nog uit M-n sl:rv- dat het tweede van “He gebodem de he-efde "007 de eve”mens>
ven naar macht door het grootste getal - behoeft nauwcelijks 561111“ Stfwi aim het eerste, de lzefde tot God. Maar Hr] heeft
eni e beschouwing. Als het alleen om het etal zou gaan zou. ‘ms “'00” gezegd dat d” tw"_3_ede 5_eb°d voorgaat OP het eersfag g 9

J2 Kerk missckien nauwelijks enige schade lijden, als zich Dat geldt van “He menselyke llefde> Ooh mm de huwehlks‘
zou aansluiten bi' cle hu4weli'kso vattin van de wereld en - liefde' Dat kan in bepaalde omstandigheden _ee"' uitersf zwareJ J P g .. . .
helaas - andere kerkgenootschappen random haar. Door haar Opgave E" wdere zlelzorger weet_dat__m ‘ggze tlld dezz
ziasthouden aan de wetten due zl] verkondzgt als door God Omsmndlgheden zeer frekwent aanwezlg Z717" at weet O07

gesteld, veril-est zij waarschijnlgk meer aanhangers dun Zij er Degene, due harten en nzeren van zedere mens doorgrondt.
door wint. Maar haar bekommernis geldt niet het getal. Deze Daarom is ' zoals de Kerk get Ophouallt ta verlwndéggn '
geldt de mens, die zij krachtens goddelijke opdracht langs de altijd kjereid te vefgeven en Hi ening te 0” __en met Z9 ere
wegen die God heeft afgebakend moet voeren naar zn waar- menselllke zwakheuk Ma“; H717 "Tau? dflafiby wgldnalar de
acktz levens eluk dat alleen te vznden ZS bl God. O Zl wmt goede wll ' mm’ het Oprec te shave” e llef e "Om" 9 evensg g J J .. . . . .

7

of verliest, zal altrjd Gods woord moeten sprekmzy on zij zou Partner eerlyk te verbmde” met de llefde tot Hem’ dz? m “U9
haar opdracht ontrouw worden als zij 0m,willr> van. do ‘rrmns uitmgen vfm het menselykf lave” in lie-fde Onze egrste 18179715‘9

Gods woord zou verkrachten, Pifrtner wll ZU" en fnoet H1"-
Het is heel be ri' eZi'k dat men in rote en echtv In'/minim-rni.s' Zwt de Kerk dun met de nood mm de hedendaagse mans? E”g JP J g ..
om de gewetensnood van zoveel gehuwden somx (Iv 1wrwmr/z- heeft “J daarop gee” ander antwoord dun het vasthouden mm

- . . . . 9 " ' -tmg koestert, dat de Kerk haar znzzchton m 110:0 zal /wrzwn oude normem Z” moet tech zlen dat er daardoor ‘Ovelen ge‘
"vaar Zopen van haar te vervreemden.en haar wetten zal verzachten. Indien /wlv /umr vigvn nwttvn

waren, zou dat misschi1>n.wel down. :01!/.~: 1/11! nu-I nnrlvre I5 dat nlet de noofikreet’ dle men allerwegef hoort? Bhlft Z57
zuiver kerkelijke 1J00rschriftr>n uls Vu.~rI1'!m'vI on nm'/:I¢-r/u-ids- “nee” doe-f voor El“ geroep Om erbarmen? Z15 mom? toch w_?ten>
Uogrschriften hegft g0d(mn_ dat er zovelen zgn dze haar en Chrzstus trouw wlllen blzjven.
De Kerk kolnt haar eloviinn rung Iv l'IIHN'l mwrul waar zi' Heeft z'<7 "oar de 'Y”’ssa_ goedwlllenden ggeen ‘mtwoord van
kan. Maar voor grenzvn. (lie Gm! zvlf hm-fl gmalv/(I. /mn z troost en gee” mogely el van een Op 088mg‘
alleen maar cwrbizwlig /mar Irmmv IH'II:]'(Il'I| vn In-/4-nun. De Wanneer me" Z0” Uerwachten dat de Kerk ' vergeeft 1‘ me’
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als ik deze zaken zo onomwonden noem, men kan er niet om- t ti' ' 0" 0

keen coitus interruptus en het gebruik van voorbehoedmid ' '
delen als geoorloofd te verklaren, dan geloof ik dat men in de
Kerk zal worden teleurgesteld. Deze methodieken zijn door 0

de constante leer van de universele Kerk zeer duidelijk ver-
worpen, zodat men niet goed kan zien hoe men in dit punt niet
gebonden zou zijn door het bekende adagium van Vincentius
van Lorin uit de vrjfde eeuw: quad ubique, quod semper, quod
Omnibus Creditum 95$, ho‘? 955 “ere Pmprioque catholicum ' Vrijdag 1 november 11 uur v.m. kwam het idee, of de ingeving,
war Oveml, wat altijd en wet door alien als geloofswrwrheid hoe men dat noemen wil. Het was EIGENLIJK Allerheiligen,
wordt gehouden, dat behoort waarlijk en werkelijk tot het maar je me;-km er niets van - de ”viering” was immers in de
katholieke €el°°f- Nederlandse Kerkprovincie naar zondag 3 november verzet. En
H“ "997" ‘um dat '1ak'th@°l05e"' ‘"1" deze OP"“”i"g9" ml" de of men op die zondag in de kerk veel over Allerheiligen zou
Kerk een zodanige theologische zekerheid toekennen, dat er ‘ hm-En? Ach, heiligen, men Zwijgt ze liefsj; dood tegenwoordig.
nauwelijks intrinsieke behoefte is “an 99" duidehdker nit“ ’ Hun namen verdwenen uit de mis-teksten. En bovendien, dat
spmak mm het Z-eergezllg in de Keri“ A15 de Kerk van W-ning geloof in een hiernamaals, de hemel of zo iets dergelijks. . . En
zou zi]'n dat zij deze opvattingen zou kunnen vemnderen, Twar dat bidden tot die ”heiligen” met wie wij nog geestelijke gemeen-
89111718 hieraan behoefw Z0" besman, Z0“ Zii reed-9 lung in de schap zouden hebben . .. Dat sprookje van die ”zegevierende
nood van zeer velen daartoe reden en gelegenheid hebben kerk”! Davt ”bijgeloof” in een Antonius en een Ge1‘a1‘dl1S
kunnen vinden. Maar het was, gedreven door die nood, dat Maje11a____
Pius XI 9" Pius X” (19 ‘Jude leerstellingen Wm de KBTIC 0P- Zouden b.v. de katholieke dagbladen zoals vroeger, morgen,
nieuw kebben geformuleerd en daarmede niets anders hebben zaterdag, neg We] enige aandacht aan dat "emelse I-10f" 5611911..

verklaard dan wat van ouds in de Kerk algemeen werd aan- ken‘)? Z0“ Gabriel Smit nog een gevoelig kleen-gedicht, in
"'1'" '71- moderne visie, in het zaterdag-ochtend-blad van De Volkskrant
Er is alle reden zich te bezinnen op de natuurlijke grondslagen pumice;-en??
Va" deze kerkelke leer en Z9 te c0nfT°”te"e" met de modern‘? Bvehoren in deze periode van saecularisatie, van ongeloof in de
visie OP de me”-9 en Zij" huweliikssamenleving-' de tegenwom“ bovennatuur, van uitsluitende aandacht voor de aardse "WER-
dige iiid benaderi deze when "H eenmlwl nders dd" v">8g@'- KELIJKHEID”, die duizenden ”heiligen” niet mt het roomse
Maar vdér alle-9 Zal gevraagd moeten Worden ‘lat men Z9 in die sehimmenrijk, tot de fabel-leer der katholieke Kerk, tot de mythe
eerbiedige geloofshouding benaderk die de gelovige mens Past der katholieke mythologie - die nu toch écht wel als afgedaan
- en niet alleen past, maar die door het geloof wordt geéist - kan W01-den beschouwd?
ten opzichte van alle zaken, waarover de Kerk zich zo duidelijk
heeft uitgesproken . . . .” .)(. .)(.

‘X’

Kan men zich indenken, dat bovenstaande overwegingen
iemand op 1 november kunnen inspireren om zo mogelijk zéér
velen op te wekken de geestelijke gemeenschap te beleven met
de engelen, de apostelen, de martelaren, de belijders en met die
talloze voortreffelijke mensen die ons zijn voorgegaan naar de

eeuwige heerlijkheid? Vloeit deze inspiratie niet voort uit Wat
A A v_A_A.,_..__.._ miljoenen mens-en éénmaal per week tijdens het Credo met de
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mond - maar ook met het hart, met het verstand, bewust, over-
tuigd?? - getuigen: ”ik geloof in de gemeenschap der heiligen”?

as as '

De ”bek0ring” kwam op om de bovennatuurlijke WER-KELIJK-
@ ‘ 7"?HEID, het; voartbestaan na dc aardse dood, nu eens midden in het

~ ,_ 5;. ,, .. ,, .
< :2‘! - 3 :‘;:'zogenaamde werkel1_]ke leven te ploffen, zo maar 1n het volle

» » /V V ~ 9 , Mdagelukse leven: het plaatsen van een pagina-grote advertentle,
= ’ \ . “

"zo maar te midden van te koop zijnde huizen, commerciéle aan-
’ V5 3;;Q‘pngzmgen van zeep, wasautomaten, T.V_'5, coco cola; van b.h.-
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_ en
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. 1..k . . .

eulgjeg 5 l;::;n_el;e0?:;;l?0ppen mk In bet W“ om ze goed aan de Nederlandse Credzetbanlc, Amsterdam, postglro
p ' 14378, met vermelding ”Allerheiligen-advertentie in de

\ V llc la t”.GEBED TOT 001), ° S ’“”
tgis Engley; Het Woord ”Confrontatie” vermeden Wij omdat wij iedereen uit-

en 0 a e "Oar re e U e mens3"'= sluitend Wilden uitnodigen tot gebed n elk 'dee van olemiekdie zich volledig gewd hebben aan hun Schepper Wilden Vermijden e I p
‘ en fmn hun medemense'f_' Uit de ‘Volkskrant-lezerskring kwamen vele honderden daadWer-
en dle reed? 0pge"0'_r_"e"' fl-7” m kelijke bewijzen van instemming - meest kleine bedragen van
Gods emwlge h""/rl‘Jkh‘”d' f 2,50 en f 5,--; de giro-biljetten vermeldden dikwijls: wij waren

er blij mee - wij iijn dankbaar - prachtig - doorgaan zo. Vooral
1]‘)/Iiarogter Lgieb de Iglzngegag £516 i:Le1:iin'dat de "heir ,, dit laatste: ”doorgaan zo” is essentieel. Er moet in Nederland eennz ,w1,]e ene u o , lgn bd t. tl-d d_
MENSEN Waren, VOORTREFFELIJKE mensen, die zich niet ge 6 sac 1° °“ P °°1 W” en
alleen hebben toegewijd aan God, maar de intermenselijke * *
charitas - tegenwoordig vervangen door het lege woordje MEDE- *
MENSELIJKHEID - op heldhaftige wijze hebben beoefend.

~ Wellicht zijn er onder de Confrontatie-abonnees die alsnog Willen*** bijdragen in de kosten der advertentie. Zij kunnen hun bijdrage
overmaken aan de Nederlandse Credietbank, Amsterdam, post-Wij kozen De ‘Volkskrant omdat deze verreweg de meeste lezers . 14378 Id. "Au h .1. d t t. ,,

heeft. Dit was voor De Tijd natuurlijk weer aanleiding om - gm) met Verme mg er el lgen a vet en le '
evenals zulks geschiedde na onze advertentie in De Volkskrant
over de Nleuwe Katechismus - een zuur stukje te schrijven met
"zlellg" or bovcn. Bovcndien kon De Tijd niet nalaten te sugge- ]
rerun, dat onze advcrtcntie slechts bedoeld was als een ”uitdaging {

aun het Episcopaat", omdat dit de Allerheiligen-viering naar 1

zondag 3 november verplaatst had . .. De Tijd, verblind, heeft in k

de rechterbovenhoek nu eenmaal niet WILLEN lezen ”Uitnodi-
\

glng tot Gebed”.
Maar verschillende neutrale dagbladen namen nota van de
advertentie en zij gaven de inhoud ervan objecticf on soms zeer
uitvoerig weer. De inhoud der advertentie had daurdoor aandacht "

. -
in naar schatting 350.000 gezinnen. < 

*-)(>
il-

Wij plaatsten onder do udv4~rtvnlh~:
Enkvlv kn!/10/ic'Ir|'I| prim? nn1m'n het initiatief tot plum-
sing van 11¢-zv ml1wrIvn!i1'. |l"iv gaarne ook zelf in (Iv
lmulvn. 4-r1mn- mil h|:/':Irng:-u, lmn een bedrag 01)rIrnm/rvn
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V°°"tbe$Taa" na de d°°d Capucijn duet voor spek en lumen moe

In zijn middagtoespraalc op 1 november, v66r het ”Engel des
H1-2.ren”, sprak de Heilige Vader over de betelcenis van Aller- Bij dc vele gimbiljetten oak
hezlzgen- en Allerzzelendag.
De Allerheiligen-advertentie in De Vollsskrant ging (uiter- 1’ Capllciien $6 Utrecht
aard) van de zelfde gedachten uit als .welke pans Paulus weer~ ? A11dI‘0Sdl‘6e¥ 2, Uirchf.
gaf ”de onsterfelijkheicl van ons leven”. l Ondertekenmgz H. van Snellenberg.

‘ De eerwaarde pater(s) maakte(n) één cent, zegge en schrijve"Onze gedachten staan deze twee dagen stil bij het mysterie rond , , _

do hoiligon die ons herinneren aan de onsterfelijkheid van ons een cent over’ met de mededghng
1 ~. It '" 1h ‘d. Z" h ' d

a

l l - -- - i kl ' t h den.”
\

hobbcn en die do veroniging met Chnstus z1]n 1ngeg_aan. “an emere mu" "een 9

Dit zijn godnchum Over do ware bestemming Van ons leven’ Die goocheme bedelmonniken t0ch' Ze hadden vast in een ofwaarop
Wij ons amen voorbermdcn hler Op aarde’ mdlen W11 de ander bedelnapje nog wel een halve cent (halfje), maar ze wetengave van het geloof benutten en indion wij als Christenen onze t l..k d I d d t h If. t d.

persoonlijke roeping vervullen. De heiligen zijn onze voorgangers, na um 13 romme S goe ’ a ee,n' a Je egenwoor lg V0 r
onze broeders en zusters, onze vrienden, ons voorbeeld en onze
voorsprekers. Laat ons hen vereren, tot hen hidden, en trachten

muntverzamelaars 35 cent waard 1s.

Wij schreven de eerwaarde pater(s)hen een beetje na te volgen.
Laat ons verder denken aan de doden - onze doden. Dat is een ”

1- h t 1 t e h bben en a1 Wat We Z1-n is’ in Uw geste om zelfs als bedelmonnllc lets bl] te dragen In
p lc t voor ons’ Wan a Wa W e J l de kosten van cle Allerheiligen advertentie van een helezekere
denken

, 11 fkt.Ht khl ht __Z111 van en 3. OII1S1g 8 1S OO e'1zaarn aan en e V k ward ho
, tht kt d ‘t d.Ht 1t pagmam e 0 Sm” P g

Wan e maa ons goe en vers an lg e Vervu ons V prijs gesteld U heeft goed begrepen, clat zelfs het aller-‘met herinneringen die niet blijven bij een troosteloos verlangen \ '
naar het verleden maar die ens helpen goed te leven, te hOp0n » klemste bedmgle welkom ls’ "let ”anw_ege het geld OP

’ zzch, maar vooral vanwege Uw mstemmmg, waarvan Uwen te bidden. __ __ __

Wij Weten dat ons contact met de doden niet helemaal verhrukon b?Jd’“€e blukbaar het symbool bedoelt te zUn' A‘mge'
1 fd d -- W H Wr zzen'cle financier van de advertentie per se niet meer vanis. Door Christus’ levende ie e zen en 213 ons sums 1 ~ - U -_l d U _ l__k b d Z,

trouwelijk bericht om ons op onze aardsc p01;,:r|rnstu<-hi up te wt accepteren an w age" 1] e e Oe mg was’
-- hebben wi' Uw cent doormidclen ezaa d en retournerenk nzok 1 /1 n um mm .1m te Jbeuren wanneer we zo vaa moe en 0 '. 0' '. _| . ': _ U h_ k

moedigen voort te gaan op de rechtv wvg. En dnn kunm-n wij lfblfé °Uer_e‘:‘ Omsng Onze Jusntm mnam de helft
natze.hun onze boodschap zenden in onzo ;.u-l>v<h-n voor hen on in unze van w 0

goede Werken. . . ..
. . . . Toch Waren‘ de aters aardl en roothartl : 'Wl kre en van henOnze g0dsd1enst che leven, W|l|ll‘lH‘l(| vn hoop 1s, vervult mm v:m- » , , , g g g 1,, g

’ een zeer moole anslchtkaart Waarop stond. Dank voor UW
daag met deze gedachtm' M(mm.y'i‘i lllgegeven en Ondmishxiund geestige brief”. De communicatie is weer op een prettige wijzeWorden
groeten

door dc I-Iemollmnlnuln. (ho W1] nu op deze feostdu/4 be~ . _
,, rond gemaakt. Sans rancune en met een centlme.

(vert. J. H. M/\/\S) J_ A
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eV dat 1'-nij praktisch in Nederland ter beschikking staat; in het Tijd-
schrift voor Theologie mocht ik, ondanks het feit dat ik redacteur
Was, zelfs geen boekbespreking meer schrijven). Anderen hebbenV -d. O. P. verontrusting elders uitgesproken. Als het geoorloofd zou
z1]n z1ch te verzetten tegen de ”formule”: Jesus is God en mens,
vvoorden die het hart van het Christendom raken, zou het geen

de

Schillebeeckx heeft in 15 jaar school gemaakt, want in het door
de docenten van de Amsterdamse Katholieke Hogeschool Smu1-
ders en Malmberg aan Het Vrije Volk afgestane interview, dat
daarin op 5 okt. j.1. is gepubliceerd 1) heet het o.a.: ”Neem b.v. de
twee-naturen leer van Christus (God en mens) of het dogma van

Ann de Redactie van De Tijd, Amsterdam Maria-ten-hemebopneming. Dergelijke geloofsstukken beteken-
den vroeger echt iets voor de mensen. Maar nu? Zij zijn verkalkt,
gestold, we kunnen ze naar de rommelzolder verwijzen als mu-

In Uw blad vnn 29 oktober hebt U mun naam voor de zoveelste Seumstukkenq
maal en volstrekt onnodig genoemd in verband met de affaire Met dank voor de plaatsing.
Schillebeeckx, waarmee U kennelijk het doel nastreeft mij bij de
lezers in een kwaad daglicht te stellen. Tegen deze eerroof, steu- PROF MAG DR_ J_ P. M_ VAN DER PLOEG O_P_

nend op anonieme getuigen, protesteer ik met klem.
Het is verder, blijkens de op het Albertinum binnengekomen be~

richmn in het geheel met Waar dat het kapittel del" Orde dat 1) Volledig gepubliceerd in het vorige nummer van Confrontatie.
onlangs is gesloten zich achter Schillebeeckx zou hebben ge-
schaard en zich impliciet zou hebben uitgesproken tegen de Red
confraters Ciappi, Lemeer en mij. Zoiets staat ook in de door U
gepubliceerde verklaring niet te lezen. Er staat alleen, in uvv ver- {

taling, dat paters ”die met Wijsheid en voorzichtigheid proberen ' '

moeilijke kwesties op te helderen" niet gehinderd of vcrdacht ’

gemaakt moeten Worden. Wat volkomcn juist is. Er wordt ochtor
niet gezegd dat ook Schillebeeckx tut deze group behoort.
Testcase zijn voor mij sinds twvv jnur do dric nrtikelen die S(‘hi.
in zijn TijdschriI't V001‘ 'l‘l1unlugi<' 15166, blz. 249-306 heeft 'l11t<\n

pubH<'01'vn. Dxmrln In-0I'1. hl_i1.vll' u.u. gezegd: ”Sinds 1953 hob ik
mlj nlvmln vmw-l, l\t'}.{l‘ll do formula: Christus is God en Mons"
(hlz. 276). Vwzvt. tc~g<~|1 doze formule brengt noodzakelijk vvrzvt
nwv imwln wut er kluar en duidelijk door Wordt uitgedrukt on
wul. nlvl, 1-unvoudiger kéan Worden gezegd, n.1. dat Jesus Christus
wmlrlijk God on waarlijk mens is (uitspraak van het Concilie
vun Chalcedon in 451 en sindsdien door de hele orthodoxe chris-
tonheid aanvaard en beleden). Ik heb op de drie artikelon np(-ll-
lijk gereageerd in Confrontatie Nov./Dec. 1967 (het enigo Mud
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CREDOGROEPEN

Gredogroep Den Haag

Woensdag 11 december a.s. om 20.00 uur precies vvordt een La-
tijnse H. Mis .voorons opgedragen in de Kapel der Eerw. Zusters
v. Liefde van Tilburg, Oude Molstraat 35, Den Haag, Tel.
654385(070) door Prof. Mag. Dr. J. v. d. Ploeg 0.P. uit Nijmegen,
die vervolgens zal spreken over: Ontvangen van de H. Geest, ge-
boren uit de Maagd Maria. (20.30 uur in de recreatiezaal).
GEBEDSGROEPEN: leider Z. E. P. J. Kalkhoven S.J.
STUDIEGROEP: leider Z. E. P. Dr. A. Steyns s.c.j.
Opgave voor deelname bij Mevr. Mr. J. D. Hermans-Lebert,
Helmstraat 5d Scheveningen, tel. 070-556956, bij afwezigheidz
tel. 854069. ’ ‘i

nieuwing van de Kerk volgens de bedoelingen van de Pausen en
de richtlijnen en decreten van het 2e Vaticaans Concilie.

AGENDA VOOR DECEMBER 1968

6 december 1968: H. Mis in de Canisiuskerk aan de Molenstraat
te Nijmegen met predikatie door Mag. Dr. A. H. Malta O.P.,
aanvang 20 uur.
13 december 1968: lezing door Prof. Dr. Zacharias O.F.M. Cap.
over het onderwerp: "van Trente tot aggiornamento: het 2e Va-
ticaans Concilie in zijn historische sarnenhang” in hotel ”De Roe-
mer”, Hertogstraat 1 te Nijmegen-, aanvang 20 uur.
20 december 1968: H. Liturgie volgens de Byzantijnse ritus ter
gelegenheid van het voorfeest van de Geboorte van Onze Heer
Jezus Christus en het feest van de H. Ignatius, bisschop-marte-
laar van Antiochié. Deze H. Mis zal Worden gecelebreerd door
Prof. Dr. Zacharias O‘.F.M. Cap, in de Russische kapel in het
schoolgebouvv Stieltjesstraat 1 te N ijmegen, aanvang 20.15 uur.

Contrlbutie: f5,-- per jaar (inclusief gebeds- en studiegroep) te . Elke belangstenende is Van harte We1k0m_
:-vtorton op gironummer 266491) t.n.v. Drs. L. J. C. Koop, Theresia-
strunt 295, Don I-Iuag. tel. 854069.
Blechtgelegcnheid: eerste zaterdag v. d. mnd. of vlgs. afspraak bl]

De lezing, welke Prof. Mag. Dr. J. P. M. van der Ploeg O.P. in
oktober j.1. zou houden over ”Uit1eg van H. Schrift en Dogma” is

Z. E. P. J. K1kh0V@1"1 S-J-, 5@h0UWWeg 69, Wassenaari tel 01751" L uitgesteld tot een nader aan te kondigen datum in de 2e helft van
9904. Eerste donderdag v. d. mnd. om 19.30 u. in de kapel, Oude J-anuari ]_96g_

Molstraat 35, Den Haag, bij Z. E. P. Drs. A. Steyns s.c.j. (Oude
Delft 18, Delft, Te1- 01730-23421) of V183 afspraak In de°- OP Van verschillende kanten is tot de St. Albertuskring het verzoekll dec. 8-5. Wegefls St Ni¢- Alleen V1g$- afspraak bij Z- E- P~ A gericht een theologische cursus te organiseren. Teneinde deze
P. Lommerse Monti, Leidseweg 191, Voorschoten, Sem. Beresteyn. i mogehjkheid nader te bestuderen is het —nOOdZake1ijk’ dat Wij
tel. 01717-2341. 1 aanmelding ontvangen van degenen, die: '

Het bestaan van onze Credogroep hangt af van de medewcrkonde ‘ a_ de mogelijkheid aanwezig achten in eigen kring een groepje
priesters. Weest hun dankbaar, toont Uw belun;4sl.¢-lling. on voor- I van Circa 12 deelnemers samen te Steuen;
alt SLUIT HEN IN IN UW GEBEDEN! b. de bevoegdheid hebben en bereid zijn aan een of meer van

ST. ALBERTI I SK RING

Do St. Albortuskring te Nijmegen heeft tot doel de bevordcring
vnn do konnis van de Rooms Katholieke ge1oofs- en zedeleor, het
bohoud van de geloofswaarheden binnen de Nederlandse Kerk-
provincie en het verlenen van actieve medewerking aan dc ver-

deze groepen leiding te geven in orthodox R.K. geest. .

Cpgaven kunnen Worden ingediend bij: J. C. M. Langendam, Con-
stantia Loudonlaan 11, Rozendaal (G1d.), tel. 08302-5649.

14
15



goeddach)". I-let verhaal van de gruweldaad van de Benjami-
nieten en haar gevolgen wordt inaeleid met de woorden: "In de
t13d dat er geen konlng was. . . 3) en afgesloten met de woor-

T0e"ChTi"9 Va" 99" "@901"?-“ie §§r‘lé°}iZ§1?1Z?iZZ".§i§§ §Z;“.1‘3?;t 511$ li,Zi§§aY3?f$5. “B” k°"i"g i“
Ging het werkelijk zo goed in Israél als de toelichting op de
resolutie ons Wil doen geloven? Wie dat meent, is een vreemdelingIn Confrontatie No. 36 blz. 57-66 maakt Prof. Dr. J. van der in Jeruzalem. Ieder die het boek der Rechters gelezen heeft, weetPloeg 0.P. kritische opmerkingen op de resolutie ”betreffende dat het volk Israel in die periode voortdurend afzakte tot af-

de verhouding Nederlandse provincies religieuze gemeenschappen goderij en afgodische praktijken. Een door God geroepen Rechter- buitenlandse overheidsinstanties” aangenomen door het ”Pasto- kon de toestand voor een tijd min of meer ten goede veranderen,
raal Concilie der Nederlandse Kerkprovincie” en eveneens op de maar zodra de man met zijn invloed verdwenen was, viel het volktoelichting waarvan de resolutie voorzien was. Op blz. 59 geeft weer terug in afgoderij. "De geest van saamhorigheid van het eneprof. van der Ploeg een korte samenvatting van die toelichting. t Godsvolk” was niet alleen geen voldoende waarborg tegen indivi-
Omdat die samenvatting de aanleiding is voor deze bijdrage in dualiserend afdwalen maar ook niet tegen afdwalingen van hetConfrontatle, laten wij ze hier volgen: volk. Dat telkens terugvallen in afgoderij heeft voor het Noord-

rijk Israel, geduurd tot de Assyrische ballingschap, voor het
Zuidrijk, Jnda, tot de Babylonische ballingsehap. Tijdens deIn het volk van Israel van het Oude Testament bestond geduren- regering van enige goede koningen ,speciaal in Juda, mag dede de langste tijd van zijn bestaan geen centraal gezag en dit was afgodendienst dank zij het optreden van het centraal gezag minzelfs overbodig. ”De geest van saamhorigheid van het ene Gods- of meer zijn teruggedrongen, na het heengaan van die koningenvolk is blijkbaar een voldoende waarborg tegen individualiserend stak de afgoderij de kop weer op. Als men kan zeggen 5), dat deafdwalen, het is diezelfde geest die overgedragen is op de oude profeten door hun prediking en hun gesehriften bewerkt hebben,christenheid”. Ook hier is dus een centraal gezag in de regel niet dat in Israel het geloof in één God het ”eindelijk” van de af-nodig (blz. 59).

' Q goderij gewonnen heeft, dan moet men zich maar niet te veel
voorstellen van de invloed van "dc geest van saamhorigheid van
het ene Godsvolk”. Als men dat téch zou willen doen, dan leze"Wat het centraal pauselijk gezag betreft, het is eenvoudig be- men eerst in de H. Schrift 6) waarom het Noordrijk de zware straflachelijk om zich voor de maat die men hieraan moet aanleggen van de Assyrische ballingschap, die voor goed een einde maakteop het Oude Testament te beroepen, en dat dan nog op amateu- 7 aan het rijk Israel, verdiend heeft en Waarom ook het rijk Juda,ristische manier”. Aan deze Woorden van Prof. v. d. Ploeg zou- -4 dat zijn bestaan nog rekte tot de Babylonische ballingschap, doorden wij het een en ander als uitwerking willcn toevoegtm. ‘ Jahwe zou versmaad Worden, aan plunderaars uitgeleverd en vanTerloops merken wij op, dat de auteur van het aanhangsel van zijn aanschijn verworpen.

het boek der Rechters niet zoveel vertrouwen had in "dc geest Waarom heeft het optreden van de profeten zowel in hun ijverenvan saamhorigheid van het one Godsvolk" en centraal gezag, hier voor Jahwe tegen de afgodendienst als ook op een ander terrein,uitgeoefend door een koning, als oplossing‘ zag. In dat aan-
hangsel‘), waarln voorbeeldon van godsdienstige en zedelijke
verwlldering gemeven wordon, leest men in de geschiedenls van 2) Rec“ 1., 6
het onwettlg heillgdom te Dan de veelzeggende woorden: "In die 3; Ream 19, 1

tljd was er goon koning in Israel, zodat ieder maar deed want hem 4) R@¢ht- 21, 25

1) Rocht. 17-21.

16

5) R. Cornely S.J. -Aug. Merk S.J., Introductionig in S. Scripturae librosif compendium, 11e editie, blz 536,
6) 2 Kon. 1'7, 7-23.
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»»het ijveren voor de onderhouding van de zedenwet, niet meer .. . . t .succes gehad? Behalve de profeten die aan allen bekend zijn door Ook Van_de ma na de banmgschap most men Z10 gee? e_m(-mmde geschriften die mm naam dragen’ ware“ er nag anderen in voorstelllng maken Wat betreft de geest vanhsaamhorlgheld van
' ld d ‘Israel die terecht of ten onrechte”) in de naam van Jahwe bet ene Godsvolk’ ondanks le P‘="°‘?° WP“ e enflfoe ’ "v_‘?ar{n5m.aken_ De laatste gmep mensen die Voorgaven in een heel men zich onder de Makkabeeen godsdlenstlge fgplltlke vr1_]he1d

Dt F ' " dd "ninb-bijzondere verhouding tot Jahwe te staan en zich daarom - zoals wist to Verwervem a er tussen anzeeen en a “Cece e
men het nu zou uitdrukken - als charismatici beschouwden, heeft K langrijke vraagstukken op godsdienstig terrein grate tegenStel'
heel veel schade toegebracht aan het werk van de echte charis- nge_n bestonden’ daarvoor Vindt ‘Pen wk gegevens in ‘Fe H’
matici. Reeds eerder ontmoet men in de H. Schrift een geval, S°h1'1ft15)- E611 central gelag at m geloof en zeden onfebaar
waarm men een optreden dat tegen Gods W mgaat’ met "Gods had kunnen vaststellen wat waarheld en dwallng 1s, zou voor het
Wu» tmcht te rechtvaardigem In een 0 stand tegen Mazes an volk Gods‘ in het (Jude Testament een niet te schatten weldaadPAron Wordt door de ontevredenen Ham, voren gebracht: ”U geweest z1_]n en zou het sznhedrln lzlebben kunnelnl b;hgedenJvoor

' ' J d bmatigt U teveel aan! Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de gmotste dwalmg dle et 0 en om egaan ee oar emsin hun midden is Jahwe. Waarom verheft u zich dan boven de V321 Nazareth’ die de Weg’ do Waarheid en hot leven is’ na al Watgemeente van J-ahweqv 3) Eenzelfde redenermg, Wat anders inge_ H13 gedaan en geleerd heeft als godslasteraar te veroordelen en
kleed, heart men ml, Wammer voorschriften van het Wettig aan een_schandel13ke dood p1‘1JS te geven. Het "oude Israel, da-t
kerkelijk gezag Op zij geschoven Worden met dc Woordenz ,,Wij Jahwe met erkend heeft maar Hem getergd heeit door afgoderlg,
amen Z--n het volk Gods!» is gestraft met de verwoesting van Jeruzalem en tempel, het13

Hoe verderfelijk de invloed van de pseudo-charismatici geweest Jadendom dat as Z00“ Vin God met erkend heeft’ heeft dezelfde
IS, leert ons de geschledems van het oude Israel. Het verklaart stmf moeten 0n ergaan )
tevens de heftige taal die de echte charismatici in hun geschriften Men Zou ve?wa°hten’ flat bet V201‘ het kleme volk Israel’ dat een
tegen de pseudo-charismatici gebruiken. Men noemt hen leugen- ma} sprak’ In een lflem land bueenwoonde en door een gemeempmfeten 9)’ volksmislaiders 10), ijdele zwetsers en tmuweloze schapnelijke vvordlngsgeschiedenis nauw verbonden was, niet
manmmu), die voorspenmgen doen om geld 12), om de gunst van moelllgk kon mm mzake godsdlenst en zedenleer eensgezlnd en
koning en volk te winnen 13), dronkaards 1‘). Zij brachten het volk ~ “'13 Van dwallng en bederf _!;e bhgven. De geopenbaarde waar-
in een valse gerustheid door hun leer, dat God om het verbond heden ware“ Hog niet Z0 talruk en konden’ efmmaal geopenbaard’met Z--n volk esmten een onheil over bet volk Zou kunnen zen_ toch geen grote moeilijkheden opleveren. ZiJ betroffen in hoofd-11 g g ,, _

den. Zo gesteld was het een onjuiste theologie. God heeft zich Zaak bet bestaan van een God’ Gods onbegrensde elgenschappen. .. . .. D d l (1. d ti b dop de Smal nlet onvoorwaardellgk gebonden. Van het volk werd en bet Vefrboni e ze en eer fvas le _Wjm e en ge °__en’
trouw aan Jahwe en onderhouding van zijn geboden gevraagd. q Waarvan leder gewoon mens bu een Welmg nadenken begrupt’.. . . . ' 1 ' h l d k li dHet zou een grote steun geweest z1_]n voor de echte charlsmatlcl, ‘ dat het mls oopt 1_n et even va_n e en e ng en van_ e g?meen'als een centraal gezag inzake godsdienst zich in een plechtige schap als men zlch daaraan met stoort. De geschledenls van

I "1 kd'dHSh'fl2 b t0I1 dterinverklaring ten gunste van de juiste leer had kunnen uitspreken. sme opgete en In 8 ' C n Opel? aar S’ a
Israél veel ontbroken heeft aan de eenheld in leer en leven. Zou
het in het Nieuwe Testament beter gaan, als Christus aan zijn
Kerk geen duidelijk aanwijsbare gezagsdragers had geschonken

1) 1 Ken. 22, 11-12; Jer. 14, 14; 23, 25, 34; 27, 15; 29,9; Ez. 13, 6. en niet de weldaad van onfeilbaarheid in geloofsleer en zeden-
‘Z; eegag‘ leer aan de gezagsdragers had verleend? Het gaat niet meer om
10)EZ_'1:,;’10'_ ’ ’ ’ ' ’ ’ ’ ’ ‘ Z‘ ’ ' een godsdienst waarvan één volk slechts de bezitter is, maar om
11> Soph. 3, 4.

12> Mich. 3, 5. 10.
13) 1 Kon. 22, 13; Is. 30, 10; Jer. 5, 31; Mich. 2, 11.
14)15, 23, 7_ 15) Hand. 23, 6-9; Mt. 22, 23-33.

16) Mt. 23, 36-38; 24, 1-2.
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een godsdienst voor alle volkeren der aarde volkeren met totaal of met Hefde en in een geest van Zachtmoedigheid? 19)” De H'
verschillende talen met totaal verschillenrie culturen met een Paulus been blijkbaar een andere opvatng over gezagsuitoefe_
verschillende wordingsgeschiedenis. Bovendien is de geloofsschat Hing in Christus’ Kerk aan sommigen in onze tijd Willem .l.)mp?'._door Christus die de vane openbaring bmcht verrijkt met geren. Aan mensen die zich voor charismatici houden, schrlgft h1J:
baringen ova: grote mysteries God éél; in natuur drie in ”Als iemand prefetische of andere gaven meent te bezitten, moet

' . ’ .. _ ’ hij 00k inzien, dat Wat ik schrijf een gebod des Heren is. Wie ditpersonen; over Jezus van Nazareth die waarllgk God 1s en waar— verwerpt Wordt zelf verW0rpen_,, 20)

lijk mens; over dc Verlossing; over de Sacramenten em‘ De kerb Wie de geschiedenis van Gods volk in het Oude Testament kent
geschiede1.1.iS lee“ ons’ da.t in dc loop der eeuwen do mens’ die en zelfs maar een weinig afweet van de geschiedenis van Gods
ggtiilxfslzgntrspgélgngzirlisilioéilg tgzlgpaggisazgglgvzgrvligéjl: volk in het Nieuwe Testament, kan Jezus, de Stichter van de

te verwerpen. Als z0 iets mogelijk gebleken is terwijl de Kerk Kerk’ niet genoeg danken voor de gezagsdrtgers die Hij aan zijn
met onfeilbaar leergezag begiftigd is Waar z0u’de Kerk zijn als Kerk Schonk’ en om het grow gezag at H13 hun verleende’ tot

_ _ _ ’ ’ onfeilbaar leergezag toe. Groter geschenk voor het behoud van de
er geen onfellbare Elltspraak In. geloof en .zed?n gegeven kan zuiverheid in geloofsleer en zedenleer, voor het behoud van de
Egolfgsg? ,;:§€VigjTa£e:1:;e:_Z3l;h§elflgéfhsgfirgtgliinnlzgigeazgfriigg eenheid, waarvoor Hjj in het hogepriesterlijk gebeden heeft, kon

.. ' ’. Jezus moeilijk aan zijn Bruid, de Kerk, geven. Daardoor zijn debl} het geloof van voorafgegane eeuwen, onwrlkbaar vasthoudt gezagsdragers en Under hen op de eel-Ste plaats de pans de plaats-aan de godheid van Christus, ontkent een kleinere groep, die bekleder van Christus op aarde niet alleen teken van eenheidtech de naam van christen wil iiehouden, ten stelligste dat Chris~ oak bewerkers eenheié.

ms §‘°d ls’_0f trekt het In tWlJt:?l' D16 meme“? gmep moat dc Mogen zij die zich erg belangrijk gevoelen, Wanneer zij flinkoverlge chrlstenen wel noodzakeluk als afgodendlenaars beschou- afgeven de gezagsdragers in Christus, Kerk, in het bijzonder
wen,_want dat 1s men, als Chrlstus d1e men als God vereert en op Christus’ plaatgbekleder, de paus, begrijpen dat hun gezags-aanbldt, geen God zou z1Jn. De Joden hebben Jezus voor de voeten Ondermijnend optreden tevens dc eenheid Ondermijnt de
geworpen, dat Hij een godslasteraar was, omdat Hij mens zijnde Kerk Christus Zijn leven gaf het Kruis
Zich tot God maakte. 1") Datzelfde zou dan die miljoenen en mil- '
joenen christenen moeten verweten Worden, die in Christus geen
gewoon mens zien maar het Woord Gods, dat om ons te verlossen DR ADR DRUBBEL M S C
de menselijke natuur heeft aangenomen.

Beek (L )' . ' .Men denke niet, dat ”de geest van saamhorigheid van het ene '
Godsvolk" in het Nieuwe Testament gemakkelijker een waarborg T

is tegen afdwalen, dan in het Oude Testament. De innige bede om
eenheid 1“) die Christus in het hogepriesterlijk gebed uitspreekt,
moet er ons van weerhouden te denken, dat die eenheid er van-
zelf is of komt. De H. Paulus wacht niet, tntdat in Korinte van-
zelf de verloren eenheid door "dc geest van saamhorigheid van
het ene Godsvolk" hersteld is, maar hij grijpt in en gebruikt vier
hoofdstukken in de eerste brief aan de ehristenen van K01-inte
om aan ]1al'tlj:~1(:l1appen een einde te maken. Hij besluit met de
woorden; "Wat verkiest gij? Moet ik bij u komen met strengheid

1911 Kor. 4, 211
' ' " 2'1 1 K . 14. av.1**)J0h. 17, 11; 11, 20-23. °r
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0 QE ht h d » aan ’t burgerlijk recht. Misschien is dat ’n mogelijkheid, hoewel(( c S c e 1 g» ik me toch ook realiseer, dat ’t burgerlijk recht in onze Neder-
landse Wetgeving ook niet ideaal is en dat er dus van de kant

' van de kerk Wel enige hints moeten blijven, enige regels zouden
moeten blijven in dat geval om vanuit specifiek christelijk stand-
punt de nodige stimulansen te geven, tot ’n goed beleven van het
huwelijk. Van de andere kant natuurlijk daarbij ingesloten de
mogelijkheid om Wanneer ’t echt niet gaat, 00k de ruirnte teMgr. Bluysen gaf zondag 13 oktober tijdens de K.R.O.-R.K.K. hebben om daaraan te ontsnappen.”

T.V.-uitzending (22.20-22.50) als volgt zijn mening weer over
”echtscheiding”.

Fr. W.: ”Is dze ruzmte er op ’t ogenbllk, naar uw zdee?”

I Mgr. B.: ”Ik geloof ’t niet, nee in ’t kerkelijk recht niet.”

Voorz. Frans Wrjsen: ”We zijn heen over cle tijd, dat iemand
Mgr B ' "De moeilijkheid zit ’m geloof ik juist in de rechtsbepa- die niet kerkehjk getrouwd was’ door de pastoor werd be“1. ' " 1 . , k k 1..k ht b t ,t . . t schouwd als een concubine en dat cle kinderen als niet-be-ingen zoa s ze LII t er e 1] rec es aan en IS me e v - ,dig Zielzorgers daar helemaal te staand werden beschouwd m zo n huwelyk en we zgn ook heen

’ ’ t h bb t aken We over de trjd, dacht ik, dat die mensen in de kerlc de sacramen-vinden Wanneer We met concre e mensen e en e m . . .
moeten uitgaan dacht ik van ’t ideaal dat ’t evangelie ste1t- zo ten werden gewelgerd' Mam “mt vow mzddelen hebt U nuI 7 ' 79.. . .. co t t h l ?goed mogelijk proberen trouw te Z1_]I1 11'1 ’t huvve11Jk en dat ook ncree Om Ze nu e e pen
itmtulerlfn. e1vankda'irLF.tk1S thianzelfsprftiti’ :;;1d,t;u€:;i(.il: v Mgr. B.: ”Dat is allereerst, dacht ik, dat we er geen probleemer 00 In aar er en rec ervan mg ’ J over moeten maken wanneer mensen, consciéntieus, nadat ’tonontbindbaar is. Nietemin, er zijn gevallen dat ’t niet kén, dat eerste huwehjk kapot meek te Zijn tot ,n nieuwe Verhouding Zijn
de Zaak _geWOOn kapot is _en_f1at er Ook helemaal niets meer aan gekomen, dat ze dan ook als zodaiaig, als consciéntieuze mensente doen 1s. En dan moeten W1] trachten daar pastoraal een uitweg - Worden behandeld Dus dat zit dik in dat dam Ook tot de
in te vinden En daar Wordt naar gezocht 81? er Wordt Ook sakramenten Worden toegelaten en Op1‘1i8L1,VV in de kerk hun plaatssteeds meer de nadruk op gelegd, dat ’t kerke11Jk recht daaraan . ,,dus 00k vmden.aangepast zal moeten Worden.

.. . . . F . W.: M d .9Voorz. F. Wyserzr ”Wat zou U clan wzllen zzen gebeurvn Ln (lat r aar vpr er" 9,

kerkelllk red"? Mgr. B.; ”Verder doelt U waarschijnlijk op de mogelijkheid van” _ _ ,_ .. ’n tvveede huvvelijk. Persoonlijk zou ik er erg véér zijn, als deMg11;B.: 1)-9/L1W8€(1€11k n1e(t')prIe;1es, Warjt 11; ::.1:!ka<;’eii1eta:1e1;1§::1lj kerk hier ook weer openingen maakte en dus ook werkelijke
rec _met 1eC‘er_e afdna '11 miukzon det 9 k k l_,k ht _ gronden voor echtscheiding daarin zou kunnen opnemen. Dat ismaar lk Weet met O at a emaa an _ a t er e U rec In op ’t moment niet dus we zitten met de momentele situatie enzin regels tot ’n minimum wordt beperkt. Men praat ook over ge- dan ben ik ,t persgonlijk (ermee eens) dat dan met a’h'W' ,t
Woon maar afschaffen van ’n eigen kerkelijk recht en ’t overlaten kerkehjk recht dan toch met de harem erbij moeten S1e_
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pen, althans suggereren dat er kerkelijkrechtelijk ’n tweede hu-
welijk wordt gesloten, terwijl dat toch in feite niet ’t geval is.
Maar Wat We Wel te doen hebben is, dacht ik, de mogelijkheid
openen om deze mensen via ’n tweede huwelijkssakrament, a1 is
‘td kk1"k htl"k 't' d,d ' h ’ I ' "
sacijgeniilee xlferlioeiiiteiiig, ailslegoege 0li3.€hO1i:fI€Z1?Oi1i:1€:1 tlvselier I S | SS I ng m e l k?
te leven.

Fr. W.: ”Maar als bisschop wacht U wel op de beslissing van
de canonici in Rome, tot ze dat voor mekaar hebben ge-
bracht?”

Mgr. B.: ”E"3erzijds Wacht ik, anderzijds zoek ik naar uitwegen .

om deze mensen nii te helpen en om vanuit ’t bisdom ook wer-
kelijk, ja a.h.W., een hulpinstantie te zijn, voor priesters en bij
hen kornende echtgenoten in dergelijk voorkomende gevallen.”

<)(~-)(>

~X-

Een encycliek is per se nog geen onfeilbare uitspraak. En daarom
past men op de encycliek Humanae Vitae de aloude mening van
de theologen toe, dat, Wanneer iemand volkomen ter zake kundig
is en een zienswijze heeft, afwijkend van die van de Paus, hij da-n

gerechtigd is privé aan een eigen mening vast te houden. Zie b.v.
de uitspraak van de Belgische bisschoppen over H.V. (Volks-
krant 31 aug. ’68).
Mag men dit algemeen pricipe zonder meer toepassen op de
jongste pauselijke uitspraak over de geboorteregeling?
"De huwelijksdaad - schreef St. Augustinus - wordt een onge-
oorloofde en schandelijke daad, 00k wanneer ze verricht Wordt
met de eigen echtge-note, als het ontvangen van een kind daarbij
onmogelijk wordt gemaakt.”

Tot neg toe was de katholieke kerk een bastion tegen de ”kanker Paus Pius XI noemt in Casti Connubii deze christelijke leer van
tier echtscheiding”. ”Gij bedekt het altaar van Jahweh met tra- den begiinne af onafgebroken overgeleverd (E.D. nr. 66). En om-
I16", Wenen en Zllchten» 011143‘? hij niet 011 UW Offer neerblikt 9" u dat sommigen in zijn tijd (Anglikanen) een andere leer begonnen
niets met welgevallen uit Uw handen aanvaardt. Gij vraagt:
Waarom? Omdat Jahweh als aanklager staat tussen U en de
vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw zijt geworden; de vrouw,
die uw gezellin is geweest, en met wie gij U verbonden hadt.

te verkondigen, deed Pius XI in de meest plechtige bewo0rdin-
gen deze uitspraak:

I-Ieeft Hij ze niet tot één vlees en leven gemaakt?” - aldus de '
profeet Malaehias (II 13-15). Men ziet: echtscheiding is heus niet
alleen een kwestie van ”kerkelijk recht”!
De MOGELIJKHEID openen op een (kerkelijke) eehtscheiding
en volgend ”sacramenteel” huwelijk, ontneemt aan het katholieke
bruidspaar de morele en geloofs-zekerheid van elkaars trouw en
vermindert daardoor de zo nodige wederzijdse inspanning om
elkaar eote que eote trouw te blijven. Vooral de reeds meet-
malen verkondigde stelling, dat er al geen huwelijk meer bestaat,
wanneer de wederzijdse ”liefde” verdwenen is (dus 00k wanneer
één der partijen niet meer ”bemint”) opent een zee van mage-
lijkheden; het hek is dan volkomen van de dam. Lazen we al
niet als pregressieve slogan: ,,Wat voor God ontbonden is, binde
de mens niet”?
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Daarom verheft de katholleke Kerk, aan wie Go ze e
taak heeft opgedragen om de ongereptheid der zeden en
de eerbaarheid te verkondigen en te verdedigen, te midden
van dit zedelijk verval, met het doel de reinheid van het
huwelijk voor deze sehandelijke smet te vrijwaren, tot teken
van haar goddelijke zending, door onze mend luide haar
stem, en kondigt zij het opnieuw af: ieder huwelijksgebruik,
bij welks uitoefening de handeling door opzettelijk men-
selijk ingrijpen beroofd wordt van haar natuurlijke kraeh-
ten om leven voort te brengen, is een inbreuk op de wet
van God en de wet der natuur, en wie zich daaraan schul-
dig maken, bezoedelen zich met de smet van zware zonde.
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Aan de biechtvaders en de andere zielzorgers geven Wij
d' Z" anin ericht tot de biechtvaders, doet hijkrachtens ons hoogste gezag en krachtens de ons 0pgedra- “like zen mg‘ 11“ Verm g> 5

gen zorg voor het heil van alle zielen deze vermaning: zij nkrachtens (ms heegste geZag”'
' k Pius XI door menig theoloog als een locutiomogen de hun toevertrouwde gelovigen omtrent deze zeer Deze mtspraa Van ’

ernstige Wet van God niet in dwaljng laten; Hog veel meel. ex cathedra beschouwd, was toch in ieder geval bindend, gedaan
k ht ns zi‘n hoogste gezag Paus Pius XII heeft demoeten zij zich zelf Vl‘ijhDlld€l'l\ van zulke valse meningen, ale Ze was Fee e 3 '

uitspraak van 31 december 19-30 van zijn voorganger menigmaalen zij mogen er op geen enkele wijze toegeeflijk voor zijn.
' - b ti d. En toen in onze dagen tegenovergestelde meningen enAls echter - wat God verhoede - een blechtvader of z1e1en- eves g

l ‘d d he t e t d 10 ' n If ' d 1' praktijken zich onder het katholieke volksdeel begonnen te ver-e1 er e m oev r rouw e ge vlge ze 1n wa mg
brengt of althans door goedkeuring of door lisg zwijgen breiden, heeft Paus ~Pau1us VI 1n de Encycllek Hurnanae Vltae

' d kk 1 ‘k ast esteld, dat iedere huwehgksdaad uitin die dwaling bevestigt, dat Wete hij, dat hij eenmaal voor Wed-erem mt Tu e 13 V g
zichzelf gericht moet blijven op het doorgeven van het menselijkde opperste Rechter, God, strenge rekenschap van dit

D 11 E ook h" deed deze uitspraak ”krachtens deambtsverraad zal moeten afleggen, en dan achte hij Chris- leven (E- - )‘ n 13

zending die ons door Christus is toevertrouwd” (6) en vervveestus ’Woorden op zich toepasselijk: ”Zij zijn blinde leiders' ’

maar als de ene blinde de andere 1eid¢, vanen zij beiden it; naar de H. Geest van God, die het leerambt bijstaat bij het voor-
de kuil.” (E.D.'nr. 66-6'7). houden van de ware leer (29).

" Kan de H. Geest toelaten, dat zoveel jaren het volk Gods door het

Terecht mocht de Paus zeggen, dat de Kerk ”0pnieuw” afk0n- hoogste gezag in de Kerk op een d~waa1sp0<>r wordt gezet be-
digt. Algemeen immers Werd door de katholieke Kerk (1eerge- treffend Zulk een ernstig gebied? De beleving V811 het huweliik
Zag en gelovigen) tegennatuurlijke kinderbeperking als grate is toch iets, dat diep ingrijpt in het leven van alle gehuvvden ter
zonde beschouwd. Er heerste onder de katholieken omtrent dit Were1d- En els nu degenem dle beweren’ dat gehuwden in bepaelde

' ti 0 e1i'kheid bij de huvvelijksdaad mo-punt geen verdeeldheid. Moralisten, predikanten en biechtvaders emstendlgheden eeneep em 5 3

hielden het volk Gods eensgezind voor, dat de huwelijksdaad gen uitschakelen, gelijk zouden hebben, dan zouden de gelovigen
1 ld ‘ r n en 'aren lang door het hoogste leer-nooit zo mocht gesteld Worden, dat conceptie opzettelijk werd Van de 86119 9 Were '13 e J

uitgeschakeld En de gelovigen van hun kent be1eden hun ZWak_ *1 gezag en door Christus’ Plaatsbekleder zelf in dwaling zijn ge-
d' odlottin in gewetensconicten zijn ge-heden op dit punt als grote zonde. bracht en onno 1g en no g

stort N0gmaa1s' is het aan te nemen, dat de H. Geest, die volgensMoeten we alleen hieruit a1 niet concluderen, dat de H. Geest - '

€@SD1“0ken had? Als er zowel bij het leergezag in de Kerk als bij Christus’ belofte, altijd bij zijn Kerk zou blijven, zo iets toelaat?

het Kerkvolk eenstemmigheid bestaat omtrent een leer van. geloof De Geest def Weerheid! I
Het gaat hier niet om een kvvestie, of de zon om de aardeedraaitof zeden, dan zou de Kerk toch dwalen, als die leer op een ver-

' ' b t of de aarde om haar as, of lieverz of we een of andere bijbe1-glsslng zou erus en.

EH H15 de Kerk op zulk een gewightjg gebied als de huwelil-kS_ tekst, die voor de heilsorde van geen belang ‘is, letterlijk of niet
1"k t nemen Neen het gaat hier over een zedenleer,moraal werkelijk zou dwalen, hoe zou men dan nog staande kun- letter 13 mee en - >

die geheel het leven van de gehuwden beheerst, die dag in dagnen houden, dat de Geest der Waarheid met haar is?
D831‘ komt nog bij, dat als de P3115 met Zjjn hoogste gezag een uit» de gehuwden voor een zware gevvetensplicht stelt. Als het

leer Vaststelt, ook al spreekt hij niet ex eathedra, de gelovigen opperste leergezag hieromtrent de gelovigen een dwaling voor-

V6'rp1iCht zijn de door hem gedane ujtspraak met Oprechtheid te houdt, zou de Kerk in plaats van een heilsinstituut een steen des

aanvaarden. Het 2de Vaticaans‘Conci1ie heeft daar daar nog eens aensteets Veer hear kinderen Worden-
op gewezen. (Vat. II p. 75). Welnu, Pans Pius XI deed Zijn mt- Neen, als we vverkelijk geloven in de bijstand van de H. Geest,

spraak ”"overeenkomstig ons ambt van Christus’ Plaatsbekleder den kunn-en We met aannemen’ dat de uitspraak Van Paus Paulus
op aarde en van opperste herder en leraar” (E,D_ nr_ 4), En hij VI nog aan enige twijfel onderhevig is.

laat de Kerk zelf haar stem verheffen tot teken van haar g0dde- A LODDERS C SS R
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Taak voor gehuwden HET GEWETEN

Pau_S Paulus VI is gffboren te Concesio’ dicht bij de N00?!‘ Niemand, ook de Kerk niet, kan iemand ontslaan van de plieht
It_afhaanse_ §tad_Brescla' 0p_z0ndag 15 Septembfar .196?‘ omvmg zijn geweten te volgen en de verantwoordelijkheid voor zijnZ1;|ne He1l1ghe1d afgevaardlgden van het Gezlnslnstltuut van daden zich te nemem
Brescia In zijn toespraak zei hij onder meer: Dat wordt allerwegen luid verkondigd, ook weer door de bis-

schoppen van Scandinavié. Het lijkt wel of het een nieuw soort
dogma is - al heeft de katholieke Kerk NOOIT anders verkon-”. . . Wij willen graag de hoop koesteren, dat de gezinnen . . . het digd

rechtstreekse en concrete antwoord mogen geven op de taak, die Z0 k'an het geweten voorschrijven dat men zich (in het huwelijk)Wij onlangs in Onze Encycliek ”Humanae Vitae” aan Christelijke Sexueel ,,0nth0udt,, voor kortere of langere pe1.i0de_echtparen hebben opgedragen als een van de geschiktste vormen Het ,,geWeten,, maakt echter wel een bokkesprong d_W_z_ Spring‘;
van apostolaat in deze tiid: de taak om apostelen en gidsen V0“ over het onvervalste geweten heen - als het zich naar apothekerandere echtparen te Worden (Humanae Vitae, 26), . . .dat in het of drogist begee pinen of condooms te kopem Kan mengevaar van egoisme, van gebrek aan vertrouwen, van crlses, die daartoe echt IN GEWETEN VERPLICHT ZIJN??als een 1_]sk0ude luchtstroom zo vele echtparen S0hl_]llEl'l te ver-
lammen, schilderend in sombere kleuren de last van echtelijke
rechtschapenheid en de gevaren van het ouderschap, U door uw
voorbeeld, uw invloed, uw liefdevolle gave, het welsprekende
bewijs moogt zijn dat slechts in de vervulling van de goddelijke
Wet, reeds in ’s mensen hart gegrift door de nauwkeurige en ,1
zekere natuurwetten, de mensen verzekerd kunnen zijn enerzijds,
van de liefdesrijpheid, de volheid van hun eigen menselijke en
Christelijke roeping, de diepe en onvergelijkelijke vreugde van
een plicht vervuld te hebben als directe medewerkers van God
in Zijn scheppend werk; en anderzijds kunnen de gezinnen ver- ’
zekerd zijn van de hele omvang van rijke menselijke ervaring, '

van standvastigheid in liefde, het noodzakelijke middel om ’s le- ..
vens moeilijkheden het hoofd te bieden, hetzij voor de kinderen ~>die zich op hun toekomst voorbereiden, hetzij voor de echtparen ‘wier hoge leeftijd geen eenzaamheid of verveling zal kennen, geen Q"
leegheid van hart of geest, geen droefheid van een levensavond

'zonder liefde . . .”

J. H. MAAS
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I ' I ”Uitgaande boven de kring a d k th 1' k h ' t -
meente staat de encycliek a1: egn fnarienzleleviiagcernjviigge
mensen van alle confessies om niet zonder eerbied in te

- gaan op die vragen, vvelke boven het zuiver animaal-biolo-
gische uitgaan en over ons als artsen om ook in deze
k ti ons b st te doen de mens te verzorgen in zijnWes e e ,

samengesteld bestaan van lichaam en ziel”.

De voorzitter van de Zwitserse (algemene) artsenvereniging, Dr.
Pater Dr P v d Wey OC heeft er goed aa-n gedaan de ziens-F. Kiinig, gaf in het Zwitserse artsenblad zijn persoonlijke me- . . . . _ _

D K"ni te ub1iceren(Twentse Courant 5-10-68).ning over Humanae Vitae, die mening is zo héél anders dan W1JZe Van I'- 0 8 P

h 1‘ 1; itt 1» van de Ne_ Misschien wil het katholiek artsenblad de mening van de niet-de zo negatieve reactie van de kat 0 1e e voorz e
deandse k a g 11 0 1 j e k e artsenverenjgjng’ namelijk Z é é r katholieke-voorzitter van de Zvvitserse (algemene) artsenvereni-

‘ ' ' 'k fd kk ?Waarderend. Dr. F. Kénig is niet katholiek en voor velen zal zij-n glng 00 eens 8 TH en

oordeel daardoor méér Waarde hebben.
Hij is bijzonder onder de indruk van de totaalaanpak van het
probleem door de paus, die de kwestie wenst te beschouwen "in
het licht van een totale visie op de mens en zijn besternming, zijn
natuurlijke en aardse alsook van zijn bovennatuurlijke en eeuwi-
ge bestemming”. Dr. Ktinig prijst de paus, dat hij zo duidelijk
alle aspecten van het probleem formuleert, zowel de biologische,
psychische en sociale alsook de spirituele, ethische en religieuze,
die te maken hebben met het goddelijke en ’s mensen uiteindelijke
bestemming.
Na opgemerkt te hebben dat de vvetenschap de geboortenregeling ”
erg ”gemakke1ijk” heeft gemaakt en zo aanleiding geeft tot mis-
bruik en onverantwoordelijke toepassing, ziet dr. Kiinig vooral de
zedelijke vragen onder ogen, vvelke ‘nu aan de mens Worden ge-
steld. Letterlijk zegt hij daarover het volgendez ~

"Waar in onze tijd de hele kwestie van contraceptie veelal een-
zijdig gebaseerd is op zuiver utilitaristische, sociologische, ec0n0-
mische, eugenetische en vooral persoonlijk-bepaalde wensen en
vvaar het gevolg van deze instelling heden op verderfelijke wijze
aan het licht treedt, moeten Wij artsen blij zijn als er ergens met
alle onverbiddelijkheid ook op de ethisch-morele zijde in haar
tijdloze betekenis gewezen Wordt; als zedelijke eis, die ons mensen
in zijn volledige vervulling voor grote moeilijkheden kan p1aat-
sen, maar als hoge leidraad. zonder compromis moet blijven be-
staan.”
Dr. Kijnig houdt het voor Waardevol en noodzakelijk - niet enkel
binnen het raarn der katholieke kerk, zegt hij - dat de Paus zijn
stem heeft verheven:
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IESLIITEN EN HLIMANAE VITAE A @ Q T U §
\

Alle Jesuieten die in antwoord op de uitnodiging van hun
generaal pater Aruppe om zich positief achter Humanae Vitae te
plaatsen terugschreven dat niet of moeilijk te kunnen, hebben DI‘. -1- H- Lamberts, Darlementslid V001" de P-V-d-A gaf ramingen
een brief d_d_ 9 01¢ gehad van de assisteni; van de generale over abortus in ons land: 20.000‘? 60.000? 100.000? ‘Plus tientallen
overste, pater Schtinenberger, vvaarin het volgende voorkomt: gev-311910 P91" Week ‘OP medische aaY1WiliZiI1g- A1163 in Stfijd met
(de ver;ah'ng la;eh wij voor rehenihg van de Romeinse Tijd_ de Wet, aldus de dokter. De rechterlijke macht, zou in t0ene-
eorrespondenu mende mate de medici straffeloos laten begaan. Men zal de

affaire in de Tweede Kamer aan de orde stellen. Men verWiJst
”He; lijh; mij da; we mmdeag in een s;';ua;ie Uerhereh, naar landen Waar het plegen van abortus gelegaliseerd is.
waarin het gezag met grote inspanning nieww m,0e- En nu Wordt het oppassen voor elkeen, die overtuigd is, dat
;en erhenhen en mOe;en ;meh;eh ens daarmee ;e eOn_ ' crirninele alcortus moord is, doden van een sluimerend mensen-
frOn;e,_en_ De erhs; mm deze w0rs;eling is missehien he; leven. Cppassen op die parlementsleden, die als Christenen be-
belangr,jhs;e en mees; hewegehde elemeh;, wearin de horen stelling te nemen tegen elke libertijnse en materialistische
Ker}; zieh mmdaag hevihd; I/elen zullen door de ;ehenen ‘S interpretatie van Wat moord is en Wat ‘niet. Wie niet aan een
van een afhraah of een sabotage van he; gezag ;O; een eeuwig voortbestaan van het onsterfelijke levensbeginsel geloven,
0nju;'s;e’ ,;ega;;'eUe heoordehng mm de s;';ua;;-e geh,-ach; stappen gemakkelijk over alle bezwaren heen. Maar de meerder-
warden’ Aeh;e, deze ;eheneh hevinden zich eeh;er de heid in dit land is nog Christen, Jood of algemeen-gelovig.
veel hehmgrijhere en veelbeloeende hewegihgen van een De Weke, ziekmakende zogenaamde menselijkheid, die Gods wet-
zoeken, een we,.s;elen, een sijdeh om he; gezag ;e gri]-_ ten, die het heil van de mens beogen, ondergeschikt W11 maken
pen eh ;e Uoelem Men zou weliswaar huhneh zeggen dd; aan de menselijke, onderrnijnt de basis van de gemeenschap.
he; gezag mmdaag ”geweld lijdf’ (Z0 zou ih een hiihels Politieke partijen, die bij a1 hun gepraat over evange1isch-radi-
woord Over he; heme],-ijh willeh varieren), mam he; ge_ “ caal zijn, niet krachtig evangelisch stelling nemen, behoren
zag aanvaardt en erkent in wezen deze gewelddadigheicl. Weggevaagd te Worden Hat Wordt hiel" hard gezegd: OmdatIn de grand van de ma]; wil een dergeh-J-he geweldded;-g_ zovelen, zovelen slapen. En opdat zij t.z.t. niet zouden kunnen
heid, dat de autoriteit weer waarachtig autoriteit onder ‘J Zeggeni "Wir haben es Ilicht gewusst-”

W

de mensen wordt, het lot van de mens steunend en ver- ,"

lichtend. Een utopisch streven? Neen, een constructieve,
in hetgeloof van Christus wortelende en door hem gedre-
ven wil.”

Een kostelijk staaltje van dialectiek.
Wie het vatte Kan, vatte het. ”Het gezag erkent in W e z en ge- \ 
Welddadigheicf’: bedoeld is natuurlijkz gezag veronderstelt de 4)‘:-
mogelijkheid van gewelddadigheid. I n W e z e n veronderstelt ge-
zag gehoorzaamheid, volgzaamheid. Als m 0 g e 1 ij k h e i d : streaf
of sanctie. Maar deze laatste mogelijkheid omzeilt men prachtig
als men de ”geWe1ddadigheid” (verzet?) tegen het gezag met
behulp van de dialectiek als ste un voor het gezag Weet aan. te
prijzen . . . Vivat dialectica.
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ko priesters knutselen van allerlei teksten in elkaar en menen dan
dat zij de Kerk diensten bewijzen.’ Het Pink Q Tijd en waarheid botsen

Het Pink heeft krachtig geholpen om de protestaktie Schi11e- , De Tijd’ die Z0 ‘nu en dan mt" en afghjdt’ had 23'10'68 een Opval‘
beeckx op gang te brengen. Protestakties van ons Worden als ge- lende bespreking Van Kngys boek ”Wahrhaigkeit”' Die beSpre'k’ h ft h t ka kter an een su estieve aanbeveling.zagsondermijning bestempeld. mg ee e ra V gg

Wat te zeggen van deze en0rmiteit~ "Het wordt gelezen als dePink’s chef, dr. W. Goddijn protesteert terecht als men in het _‘
buitenland met bordjes tegen de kardinaal demonstreert, maar meest _gec0_‘n'cent_reerde en Openhartlge ultspraak Van dle @9010-
Z -- tt on echt als n - het bin nla d d Pa S n -- gen, d1e smds Jaren een VERNIEUWING van de Kerk 1n dewlgg en r e me 1n ne n e u e Zl_]I1
staf voortdurend allergrofst beledigt. GEEST VAN HET CONCILIE Voorstaan

Een vernieuwing, noemt de Tijd welbewust het vverk van Kng
NCRV I d en in de geest van het Concilie. . .Q verve en

4 oktober naar Wij menenen had de NCRV een vrolijk pr0gram- Dat ls geen shp of the pen’ het ls a Shp of the truth‘ Het ls’ ge'ma_ Maar Waarom die Onfrisse Opmerking Over MiSs(en) opdra_ achte hoofdredaktle van De T13d, met meer WAHRHAFT1G!!
gende missionarissen? Als de NCRV grapjes in dat genre Wil ‘
maken, laat ze dan maar zendelingen ”nemen”. Dan blijft ze in 5 agén In om?eigen kring En dan die parallel tussen Jeanne d’Arc, die tot de Elk -bedrljf van. en1ge.beteken1s heeft z1Jn personeelsdclsslers en
brandstapel Werd Vemordeeld (en dat Zeker niet door de Kerk) dosslers van de functlonanssen. O0k'de In te stellen Centrale
en daarna heilig werd verklaard en Schillebeeckx, die met de Personeelsdlenstn Van het Neder1' Ep1Sc9paa_F Zal Wel ”dOS"Si_erS"harem naar een svdenkbeeldigerr brandstapel Zijn gesleept En gaan aanleggen. Soms Wordt een SChI‘1ft€11]k€ of mondehnge
misschien Ook nog W61 eens heig Zou Worden Verklaard Lievel, klacht 1nged1end over deze of gene en de betrokken d1r‘ekteur of

‘k d d'k1 ht d enbrtzealdangeen vergelijking tussen Jeannne d’Arc en Schillebeeckx. Die verantwoordem e bestu een le ac en an e gklopt in genen d_e1e_ En laat de NCRV nou maar Zwil-gen Over dan niet op 1n d0ss1ers, na al dan geen ruggespraak met klagers
f b kl d E h 1 Wat brie en naar ministeries metbrandstapels, en A1va’s en Gorcum en zo, anders laait de oude O e aag en‘ r gaan ee V

-
t klachten over hoge en lage ambtenaren. Soms naar de Konmgm.ruz1e weer op.
k Dat is allemaal volkomen in orde. MAAR O WEE, ALS ER IN

0 h d d ldh d
‘ ROME GEKLAAGD WORDT' DAT MAG NIET! Ook mag elkQ ver een ei en ver ee ei _'"Het Rijk» van September 1968 Schrijft 0_a_: bedr1]f rebellerende en‘be1ed1gende taal over supeneuren rondf

”De generale synode van de Ned. Herv. Kerk heeft met algemene Slingerende °nde?_geSch1k:°_en Verwuderen mag Elke parmStemmen haar goedkeuring gehecht aan de inhoud Van een meu_ lieden, die grovellgks afW1]ken van de par‘t1_]11_]n en die benadelen
- DE KERK MAG HET NIET.we gezangenbundel, d1e de bundel van 1938 moet vervangen. ”Een r0yeren*

historisch ogenblik”, aldus de mening van synode-praeses dr. G. Waarom deze dubbele moraal? vraag het de Vmzmnige W°°rd'de Ru. "Z0 kan het mogehjk Worden, dat Over enkele jaren de
* voerders. En als ”pr0gressieve” auteurs dikke boeken schrijven

protestamse kerken Van Nederland één gemeenschappehjk kerk_ in serie en lezingen houden en cursussen geven en die laten af-
boek Zullen krijgen’ en dat is nog noon voorgekomen’ ’ drukken, dan is dat materiaal soms zo overstelpend duidelijk, dat
Het Protestantisme streeft over de hele linie naar éénwording. men alleen 31 Op g_r°nd daarvan door deskundige en bevoegde
Het ”progressieve” katholicisme naar ontbinding van de eenheid. mensen kan late“ ultmaken’ dat lemand Volkomen Scheef mt-Daar één gebedenboek, bij ons een Ontzettend geknoei met de Natuur11]k, mag en kan er met zulke auteurs gesproken Worden.
voorgeschreven gebeden. Zelfs is men niet tevreden met een Maar dam Z31 de staf OP het Vatlcaan W61 Verhonderdvoudlgdl dzekere verscheidenheid, die officieel gelegaliseerd is. Allerlei moeten Worden Want het Wemelt he aas Van e nprogressieve”

profeten.
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Q Goebbeliaans
Dit woord is een disqualificatie.
Maar soms verdiend. 7.10.68 had de KRO een uitzending met
Frits van der Poel. Hij heeft in die uitzending verschillende
scheve dingen gepresenteerd. Daarover is in de pers geschreven.
Niet over dat kaartje, Waarop stond Moskou-Praag-Dubcek.
Rome-Nederland-Schillebeeckx. Het is namelijk een stuitende in
het geheel niet opgaande vergelijking. En. .. als er iemand boter
op zijn hoofd heeft Wat Moskou -betreft, dan eerder verschillende
linkse ”progressieven”, die sinds jaar en dag met Moskou en
Marx geflirt hebben.

Q Het Pasto1'~aal*C0ncilie
Er Worden Weer explosieven aangedragen voor de kornende sessie.
Je waant je in Schotland. Om de zuinigheid, van kritiek op zich-
zelf. Om de strijdbaarheid van de clans: de Sjaloomclan, de Ba-
zuinclan, de Nieuwe Linieclan, de van Kilsdonkclan, de bisschop-
pelijke curieclans, de universiteits- en priesteropleidingenclans,
de Idoc-clan, allerlei andere onderdelen van het ”progressieve”
establishment: de club van de provinciaals, etc. etc.. A1 die clans
strijden tegen de ”buiten1andse machthebbers” in Rome.

Q Noden in de wereld '

Kenmerk en andere ”progressieve” publiciteitsorganen hameren
zeer terecht telkens weer op de noden in de Wereld. Ze doen het
vaak overtrokken, tendentieus, dat wel.

Q H°118'e1‘5n°°d en §eb°°1‘|i6be11e1‘kiI1g Als men nu eens begon met een aantal ”progressieve” kerkelijke
In de Volkskrant van 10.10.68 troffen wij het volgende bericht {I bureaus, die Weet ik Wat auemaal uitvoerven behalve de 0rthO_
aani

\ doxie te helpen handhaven en het Concilie authentiek ten uitvoer
In India Wordt genoeg voedsel verbouwd voor haar hele bevolking M te leggen’ Op te heffen en het geld naar die noodgebieden te
van 500 miljoen Zielen, H1381" 75 Percent haalt de tafel Van de h zenden. De gespecialiseerde funktionarissen mee laten gaan; die
consument niet met als gevolg honger en ondervoeding. Het hon- 1 Zeggen immers de noden daar ginds grondig bestudeerd te
gerprobleem moet dan ook in de eerste plaats Worden aangepakt ‘ hebben‘
door verbetering van bewaring en opslag, van transport en distri-
butie. Op dit gebied kan Nederland met zijn hoog ontvvikkelde
technologie een grote bijdrage leveren.

En dat voorbeeld zou veel meer geld aantrekken dan het alsmaar
praten erover.

Uitlating van Walther Kvniep, president van Corn Products Europa
tijdens een door Knorr in Amsterdam georganiseerd symposium. l Q Rmelllse 5116010516

Zodat het verstandig blijkt te zijn om in plaats van miljoenen te 1 "De angst, die Hit deze e11¢Y¢1ie1< Spreekt, Ran <16 0I1Ze Diet Z1111-

besteden aan tegennatuurlijke voorbehoedmiddelen en steri1isa- F Jllist Omdat de R01T1eiI1$e theomgie 110$ steeds een Statisch begrip
ties men beter aan het transportprobleem kon gaan Werken. Of van de menseligke natuur hanteert kan het wel niet anders dan9

aan het verbouwen van beter voedsel en van meer voedsel en deze encycliek uiting gee Ban de diepe angst V811 ”R0me” V001"

dergelijke. de pil, die gezien Wordt als een ingrijpen in een ”natuur1ijk”
proces.”
Dit schrijft de godsdienstleraar Jos Berkelmans (pr.) in het
Bredase Bisdomblad van 27 september.

Q Plitiek 011 de P1311581 ; De leer van de Paus reduceren tot ”R0meinse” theologie en de in
Er is een tiid geweest, die van het Ruke Roomse leven, at de het artikel heel geleidelijk met veel vriendelijkheden bedekte
politiek tot de kansel Was d°°T8ed1"°ngen- Dat was d-an een Van aanvallen op het pauselijke leergezag, plaatsen deze auteur en dit
de negatieve facetten van het a1 te vaak ten onrechte verachte
Rijke Roomse Leven_ Zo ongeveer met de oorlog kwam het in-
zicht, dat dat niet moest.
Nu is het ”progressief” geworden om de partijpolitiek tot heilige
plaatsen toe te laten. Maar vele heilige plaatsen zijn reeds ont-
Wijd. En dan komt het niet meer zo nauvv.
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officiéle blad in het kader van de slopers van de Kerk.
Het drie-diocesane Bisdomblad is een van de breekijzers in de
Kerkprovincie, dat met officiéle dekking, voortgaat deze kerkpro-
vincie terug te brengen tot missieland van de toekomst. Wie kan
in geweten nog abonnementsgeld spenderen aan zoiets?
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Q Helder Camara schaart zich achter paus der leven. Dat is zowel psychohygiénisch als pastoraa1-theo10-
Dit en soortgelijke berichten kon men zonder verder k0mmen- gigch een Qnheldere én Qnzujvere gjtuatjef’
taar, laat staan instemming, aantreffen in vele bladen, toen de
aartsbisschop van Olinda en Recife, Brazilié zich achter de ency- Dat was de biechtspiegel vQQr de bjggchop voorgehoudien C1001-

cliek Humanae Vitae opstelde. mevrouw Govaert-Halkes.
Deze tot ”progressief” paradepaard gebombardeerde prelaat be-
zorgde de ”progressiviteit” enorme pech. . De Pans en de Bisschoppen
Het doet denken Han een andel" geVa1- In ”Gei5t und Leben” Tegenstanders van ons blad vvrijven ons aan, dat Wij door telkens
schreef prof. C. Rahner SJ (Heft 2-1967) een uitstekende verde- Op het gezag Van de pans te wjjzen, de betekenis van het Episco-
diging van het Celibaai Wij name“ hiervan gedeelten over in paat zouden verdoezelen. Niets is minder waar: aan het gezag
C0nfr0ntatie- van de bisschoppen hechten wij grote Waarde als zij handelen inBegin van dit jaar vertrouwde ons een academisch funktionaris ”eenheid met de H_ Stoer,‘ Zien of Vermoeden Wij die neenheidn
van een Zeer bekefld iflstituut in Nederland toe: niet, dan prevaleert voor ons het hoogste gezag nl. dat van Ce
"Ja, maar dat W85 Rahnel" niet Dat was een geheel andere Rah‘ Paus, die ook alléén en zelfstandig gezagvolle uitspraken kan
ner. Hij moet het 0p bevel geschreven hebben!” Deze voor doen, die bi‘nd.end_ Z13-n_ »

Rahner’s geweten beledigende uitleg was een noodsprong om het Wij Wensen geen punt of jota af te doen Van het gezag Van de
”P1"0g1"e$5ieVe” €eZi¢ht '59 1"eddeI1- bisschoppen, zoals het geloof ons dat leerde en leert en zoals het
Pater P10 heeft 11 dagen V091" zijn dood Han de Paus zijn insten“ \ Vaticaans Concilie nog eens duidelijk en nadrukkelijk heeft on-
ming betuigd met Humanae Vitae- Ook toe“ weer direct een derstreept. Wij vvensen echter evenmin tot een Episcopaals Kerk-
krantenbericht (30-9) van de volgende inhoud: genootschap te gaan beh0ren_
”Gezien de hoge leeftijd en de zware ziekte, waaraan pater Pio
leed, lijkt het onvvaarschijnlijk, dat hij deze brief zonder een . volste vertmuwen
zekere ”ge1eide” spontaneiteit heeft geschreven”- Volgens diverse krantenverslagen (21 okt.) zou mgr. Bluyssen

hebben medegedeeld, dat de Paus tijdens een privé-audiéntie ge-
zegd heeft, dat hij het volste vertrouwen heeft in de Neder-

Q BiSd0mb18d Bfeda 29-9 landse bisschoppen. Zonder tvvijfel zal de H. Vader daarmee be-
Aan het Woord is mevrouw T. Govaart-Halkes, introductie over- doeld hebben’ dat hij er het volste vertmuwen in heeft_ dat
bodig. de Nederlandse bisschoppen zijn aanwijzigingen inzake Wijziging
”Wat hebben We aan verklaringen van bisschoppenconferenties, van de Nieuwe Katechismus Zuuen uitvoeren en ook zijn Vele
Waaruit niernand meer kan opmaken, hoe de eigenlijke houding andere Waarschuwingen niet in de Wind zuuen slaan
van dat episcopaat is?”
”A1s we daarmee dan alle kanten uit kunnen, kwnnen We er in . Kim mooi zijn
Werkelijkheid gee“ kant mee uit-n Men kan in de Catharinakerk te Eindhoven tijdens de mis van
”O0k als biSsCh0p Ran men 89611 W/ee heren dienen‘ Men kan negen uur comrnuniceren onder twee gedaanten. V001" de gewone
niet knikken inaar Rome en beamen, dat het allemaal van 1evens- Zondagsmis in een parochiekerk is dit jets nieuWs_
groot belang is Wat C1628 encycliek Z9813? en te€e1ijk“begrijpend De kelk Waaruit de gelovigen drinken zal telkens Worden bijge-
knikken naar de ”beminde gelovigen”, die dan uiteindehjk hun vuld uit een‘ karaf, die tijdens de consecratie op het altaar staat.
eigen 8<-‘W9'£eI1 111331" moeten V°1ge1'1- Tijdens de mis kan ook op de gebruikelijke Wijze Worden ge-
Met altijd - en dat is het onzindelijkst in de tendens: Wat de-'_ pans communiceerd
voorhoudt is de volmaakie W88, is het ideaal - maar W13 Z1-in Het kén heel erg mooi zijn. Als het met heel veel eerbied ge-
zwakke Inensen; laten We niet 01’1g9I"1l5t zijn 31$ We het niet schiedt. Maar Wie het Lichaam en Bloed van Christus niet 0nder-
”ha1en”, onze schuld belijden, de sacramenten ontvangen en ver- ‘ scheidt: whij eet en drinkt Zich een O01.dee1»_
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9 Van Mierlo als predikant Q Zelfs bisschops-conferenties.
Og§§?§§el;t,,Ua$gSeraI;it gist ik1_U ee;1_PQ1i'@ie}fe Paftii Wil Medio oktober, in de plenaire vergadering van de Liturgische
kerkje Sijkenissz Mierlo esse Ifdln Z1311 Pa1"_)@h1e- Raad (80 leden) heeft Paus 1_E’au1us zioh scnerp Igericht tegen

V3111 ‘U3 ena de MISHIIGTZ litugrische veranderingen op elgen houtgez ”L1turg1sche rlten en
nisse véaarin éebeuren ka;jn:‘€/_ lkekemgf rulmte 111 SD1Jke- gebedsformulieren kunnen niet als prive-zaken beschouwd Wor-

doc ds r. okt.). den, die slechts enkelen, een parochie, een diocees or een land
tijdens Warit e arid a an maar moet gebeuren aangaan. De liturgie raakt hee1_ de kerk... 13aar0m 1s het n1et
kerkr ]'o1__kk') p ere “En Va? de dag W01"d’E de geoorloofd. deze formules te W1]z1gen, n1euWe 1n te voeren of door

mm 9 _1J H81‘ tel” rvllle van ‘dle f1nanc1e.n verhuurd voor andere te vervangen... Zelfs bisschops-conferenties gaan soms
pr°f"“_ne ‘éoelelndert Maar ls een Pollfleke 5P1"eekb@u1"t tijdens de op eigen gezag verder met liturgie-vernieuwingen, dan juist is. . .

H- M15 let het drledubbale van ce "norma1e” huur Waard?? er Worden riten ingevoerd die openlijk in strijd zijn met de be-
staande richtlijnen van. de Kerk.”

Q Prachtige definitie van ”gewetensvrijheid”
Uit het laatste numrner van ”Wij” - dat o.i. altijd kvvaad duet Q Zllgelligt
aan zijn lezers - plukken Wij dit keer eens een zéér wijs citaat De Jesuitengeneraal Aruppe Zond Op 15 augustus aan ane JeSui'
van Prof. Dr. F_. Buytendijk: ”GeWetensvrijheid‘ is een vrijheid mt ten een brief Over Hu}_1_1aI_1ae Vltae met een_dr1ngend1be1;?tep Sip
een z1ch verp11chten door een 1nner113k aanvaarden van normen aue leden Van de Socletelt Van Jesus Om Zlch gehee ac er e
en Waarden.” pauselijke uitspraak te stellen. Maar hij zegt daarin ook, dat hij

zich bijzonder ”Zugeneigt” (Wij hebben n.1. de Duitse vertaling
Q Aftreden! voor ons) voelt tot clegenen die de encycliek moeilijk met hun
In Zijn boek ,,seXuahteit 1..k persoonlijk geweten in harmonie kunnen brengen.

tholieke) hoogleraar, dr.,BI?aB:f;]au€reij§oh%tZV;eiilolgeflitchizeta_ Q G d e.gt
» - . .. ‘ evaar r 1

e?l§;c;::;e1:1Zp]1j§§CZIa1ageg;?:;c§£$:§J1;mtege::£i_1:_\1;1e dat. ilet kdeze In het afgelopen jaar lag het geboortecijfer in ons land lager dan
Of het méakt de paus duidelijk dat hij moet aftredgnnjg ert e1.1.t' ooit: het bleef voor het eerst sinds hierover gegevens Worden
feld Maar-iedT1§:W1J- verzameld beneden de 19 per 1000 inwoners. De verlaging van
die minder hard is kan de enend H ' e “f?,g de huwelijksvruchtbaarheid is nog opvallender dan uit het ge-

’ e a een maar groter makep" boortecijfer is af te leiden omdat het aantal gehuwden per 1000
inwoners verder is toegenomen.

Q Steun het Katholiek Hooooger Onderwijs Dat zeggen minister Roolvink en staatssecretaris Kruisinga in hun
De huidige katholieke studentenwereld wijst de r0oms-kath01ie- toelichting op de begroting van Sociale Zaken en Vo1ksgez0nd-
ke kerk radicaal af. Men heeft er de indruk, dat Rome de bes1ui- heid voor 1969.
ten van het concilie tracht te negeren, dat de curie alles in het A15 dat zo doorgaat bestaat de Nederlandse bevolking over 50
Werk Ste“ Om haar Positie te handhaven en diit de paus geadvi- jaar alleen nog uit abonnees van Confrontatie en hun gezinnen.
seerd wordt door een 30-tal prelaten van het "type" Ottaviani. Moet daar geen voorbehoedmiddel tegen Worden uitgevonden,
Deze en andere constateringen deed ir. J. Bouwman, studenten- bv. uitsluiting van alle sociale bijstand voor grotere gezinnen
pastoor en moderator te Eindhoven, tijdens de maandagavond in (zoals écht reeds is voorgesteld), of de hele Nederlandse water-
Eittard gehouden jaarvergadering van het diocesane comité van leiding aansluiten op de anti-conceptie-leiding van Organon?
het Katholiek Hoger Onderwijsfonds. Slechts een 20-tal be1ang-
stellenden, onder Wie zeven bestuursleden, woonden deze verga- Q En Rome Nederland maar ”tergen”!
daring in het Bisschoppeliik C011e8@ 1911- ”De Nederlandse katholieken hebben zo openlijk en overtuigend

protest aangetekend “cegen de wijze vvaarop en de methode waar-
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mee al geruime tijd gepoogd Wordt de integriteit kathohek lgeeft geliad in de Farnensteiiling vii de 1$ieEuwe~katechismuf.hWij
Ned 1 d- d- k d- tt b , . unnen et gevoe n1et on er ru en , a W1] samen me em
terugrzas slcririlski gin Znsrililjfllggritfgngg iggllcklfizglliswsivvgi onder verdenking zijn komen te staan. Wij: dat zijn kardinaal
betreft Schiuebeeckx Hog Verder‘ te tergen ,, Alfrink, de overige bisschoppen, de theologen en de gelovigen.
Aldus De Bazuin (van 6 oktober) Waarvan cie hoofdredactie altijd Dit is geen plezierig geVOe1'.Ma?,r het brengt Ons er Wel toe’ denog in het Dominicaanse vaderhuis (Albertinum) zetelt. gelederen neg Verder te Slulten

Q Schillebeeckx kardinaal? G-elederen sluiten? Dus téch weer een ghetto, Dr. v. d. Weyer?
Het Bredase Bisdomblad neemt, ongetwijfeld met instemming, de
opmerking over van Abbe Laurentin in Le Monde van 2 okt., dat
Schillebeeckx misschien, evenals Newman, nog eens tot kardinaal Q Consiglles V001‘ Wit"Ge1e Kruis
benoemd zal Worden. Wij lazen (De Stem 12 okt.), dat wijkverpleegsters, medeWerk-
l\/I881‘ 51$, éls dat zou geschieden, kennen we bij voorbaat de sters aan consultatiebureaus etc. van het Brabantse W1t-Gele
Feactie alt het Sluwe Rome heeft Sch, Weggepromoveerd Kruis zich 11 okt. ”bezonnen” op de sexualiteit. De voorlichting

van drs. Beemer luidde als volgt: ”Wij katholieken dienen de
Q De Bron uitspraak van de paus (in Humanae Vitae) ernstig te overvvegen.
H f Maar Wanneer Wij haar in geweten niet als Waarheid kunnen

ee.t “F” Op‘ of aanmerkmgen Over teksten m de Bron Van aanvaarden, dienen Wij dat 00k openlijk te zeggen en daarnaarChr1ste11_]ke Geest - en wie heeft die niet - zie hier het adres van te hande1en»>_
de redactie: Dvvarsstraat 54, Geldrop (tel. 0490-3-3334).
I-Ieeft men zéér ernstige klachten, dan Wende men zich tot de
dlrecteur-generaal van ‘het De Boer-concern (de heer Flink), 9 Z6 Happen er niet meet in
vvaann, met G001 en Stlcht, de Nederlandse Katholieke Liturgie wpriesterambt met meer in trek" luidt een kop in het Bredase
1S opgenomen en Waarvan 0.a. Dr. Trimbos ¢0II1IY1i$5ariS 15- Bisdomblad. De aanmeldingen voor de hogere priesteropleidingen

beliepen in 1965 309; in 1968 166. Het Bisdomblad schrijft: ”De
Q Vrij aborteren oinduidelijkheid van nu - overal en nergens goed voor - belast

t f d ? Red. C.).B. Polak, arts: "Ik vind, dat iedere VI“0U.W het recht moet hebben het ambt erfelijk ((1115 ‘E6011 W961“ een SOOT 61“ Z011 6
zich te laten aborteren. Zoiets zou dan om technische redenen Om het hard te zeggenr <18 jongefen trappell er niet 111- Zekel‘ Ilietbinnen 12 Weken moeten gebeuren en eventueel na ’n psychia- Zolang daal" 00k T108 de ¢e1ibaa'E$Ve1"P1i¢hti118 bij komt-”
trisch contact. Geef z0’n vrouvv bovendien een bepaalde bedenk-
tijd en help haar dan.”
Dit is een citaat uit het Limb. Dagblad van 26-9-68. Q Deens Protest -

Deense katholieken hebben bij monde van hun vvoordvoerder J.. Tech weer een ghetto, Nyboe Rasmussen geprotesteerd tegen de ”bege1eiding” vvelke de
D C -- D A_ . . .. bisschoppen gegeven hebben aan de encycliek Hurnanae Vitae.
Stzat algglil,-if in D:a§iZ§VXie§£e;.§§.gCl;kV:§iS ;;%g_‘;_;v;_ar,,get gp Door‘ hun. opmerking ”dat er in de moderne Wereld groter pr0_
achtérgrond Spéelt natuurhjk de in hoeverre hiér gin TO? blemen zijn dan de vraag Welke regels er in de intimiteit van het
cedeerd Wordt tegen de Schiuebeeckx of te d k kp huwelijk moeten Worden nageleefd.” en zich min of meer vrij-
Vincie Waarvan hij als exponent Wordt be‘gSch0ui)VderR1Zl;; blijvend te hebben opgesteld inzake de gehoorzaamheid in casu
weet c’iat Schillebeeckx niet alleen staat, dat hij de-theol-ogische aa; dz l1D§uS’1gebb€n zij Onloyaal ten Opzichte Van de H‘ steelexpert is van het Nederlands episcopaat, dat hij een groot aandeel ge an e _ a us asmussen
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Q Onaardlg - onwaardlg
De Volkskrant het da blad van het NK.V van 14 se tember ’I g ' '3 p
drukte het volgende ”m0pje” af:
"God had 15 geboden, maar Mlozes Wilde er maar vijf. Het werden
er natuurlijk tien. Wat wilt U, het Waren allebei joden”.
De AVRO protesteerde in de Radar-rubriek van 15 september en

. . . h .

detelde mede’ dat men deze geestlgheld In gezag ebbende Joodse De abonnees van het Dagblad van Noord-Limburg kunnen zichknn en als smakeloos en kwetsend aanvoelde. In rotestants , .. _ _ _.
8 P 8,

. . . gelukklg pr1_]zen: hun krant 1s een oase 1n de woestqn der z.g.gereformeerde en kafihoheke krmgen eveneens. Onaarchg was het k th 1, k Z I .. . h t 5 k. .. . 2. 0 1e e pers 0 azen W1] weer eens 1n e nummer van 0 -m0pJe voor de Israeheten, onwaardlg voor God en v00r~ De V0lks— . ,,k t tober een weloverwogen hoofdredactloneel commentaar De Kerk1'11
van Rome”. Wij plukken er uit:

Symptomatisch voor een soort ”k0ude-oorlog”-sfeer is de
beroering rond de kwestie Schillebeeckx. Alsof het reeds
om voldongen feiten ging, meldde een landelijk blad
reeds op grand van de eerste geruchten dat er een ”Pr0-
ces wegens hetterij” op handen was. Prof. Schillebeeckx
was in het nieuws, werd belegerd door journalisten, die
hem wilden interviewen, alsof hij de trainer van een be-
faamde voetbalclub was, wiens sublieme tactiek weer
eens tot een groot succes had geleid. Niel‘ minder 0pval-
lend is de emotionele gekwetstheid, die velen betonen,
wanneer Rome bepaalde neo-‘theologische opvattingen
wil toetsen aan de orthodoxe geloofsleer. Dan wordt er
gewag gemaaht van ”duistere en retrogressieve individuen

( ) 3 E in Rome”; van een terugheer der inquisitie; van een
reactionaire achterban, die er alleen maar op uit zou zijn
om de wereldlijke macht van de Kerk zo goed en zo
kwaad als het kan te redden.
Het is een beproefde en helaas vaak met succes t0ege-
paste methode om eerst de tegenstander verdacht te ma-
ken met een aantal minder fraai klinkende adjectieven,
om vervolgens pogingen te ondernemen het gelijk van
zichzelf of het ongelijk van de ander aan te t0nen_ Deze
tactiek ziet men - en wij constateren het met grote be-
zorgdheid - meer en meer ooh aangewend in de (vaak
eenzrjdige) ”discussie” met Rome, en het zijn vooral de
”pr0_feten” van de derde en vierde garnituur, - slechts
verantwoordelrjkheid dragend op een heel klein deelge-
biedje van het godsdienstig leven - die de grootste stak-
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BIECHT...

Biecht van een oude pastoor aan wie het Concilie

zou zrgjn voorbijgegaan

Ik heb nog in oude dogma’s geloofd.
Ik heb nog te weinig spijt over het feit, dat ik nog geen ge-

loofsonrust ken.
Ila heb nog de Engel des Heren en de Rozenkrans gebeden.
Ila heb de heilige Mis nog gevierd als Offer en ze meermalen

met welgevallen in het latijn aan een zijaltaar opgedragen.
Ils heb vele malen verzuimd constructief ongehoorzaam te
Ila heb in het openbaar priesterkleding gedragen,
Ila heb mijn kapelaan tegengesproken, diverse lelcen zelfs nag

vaker.
Ilc heb anderen proberen te verleiden tot een Geloof oucle stijl.
Ila heb door mzjn priesterlijlc woord en mijn priesterlijlc gedrag

verscheidene leken in hun charismatische waardigheid ge-
krenkt.

Ik heb eenmaal twee katholieken getrouwd en daardoor het
oecumenisch-denken schade toegebracht.

Ik heb niet toegegeven aan erotische neigingen en daardoor
het rijpen van mrjn persoonlrjkheicl vertraagd en de hoe-
veelheid lust in de wereld verminderd.

Us heb mijn tijcl verkwist door het lezen van Thomas van
Aquino en andere kerlcleraren.

Ila heb geweigerd dialectisch te denken.
I is heb triomfalistisch genoegen beleefd aan de Heiligheid van

De integriteit van
"Katholiek Neder|and"
Ik acht mij verplicht verzet aan te tekenen tegen het plan, uit-
gaande van leden van het Pastoraal Beraad (door het K.N.P.
aanbevolen), om bij het Pauselijk Staatssecretariaat te protes-
teren tegen Wat ze noemen "de voortdurende en toenemende
schending van de integriteit van Katholiek Nederland”. Die
schending zou dan gebeuren door het theologisch onderzoek om-
trent Werken van prof. Schillebeeckx (altijd rnaar weer ”proces”
genoemd) en door verdachtmakingen rond de Nieuwe Katechis-
mus. Maar een protest op die grond. zou schijnheilig en aanma-
tigend zijn.

~

Schijnheiligz de gedachte ligt er onder; "hoe kan men ons nu
verdenken van dwalingen op godsdienstig gebied”? ’t Is des te
arroganter, omdat men (rninstens geestvervvanten van de Woord-
voerders) voortdurend de Paus bestrijdt, die met de Encycliek
”Humanae Vitae” zich juist inzet voor integriteit op het a11er-
eerste niveau: hij veroordeelt immers de kwalijke middelen van
geboortebeperking omdat ze de integriteit van de menselijke per-
soon en zijn handelingen aantasten. Aanmatigend is het van leden
van het Pastoraal Beraad (altijd maar weer ”Conci1ie” genoemd)
om zich op te Werpen als pleitbezorger en vertegenwoordiger van
Katholiek Nederland, dat in zijn eer zou aangetast zijn. Van de
ene kant zijn de leden van het Pastoraal Beraad zelf katholiek
Nederland rniet en zijn ze ook niet bij benadering de echte ver-
tegenwoordiging ervan. Anderzijds is de te controleren prof.
Schillebeeckx, hoe geleerd ook, katholiek Nederland niet. Ook de
rnannen van de Nieuwe Katechismus zijn dat niet. En zelfs de
katholieke Bisschoppen zullen nooit zeggen: Wij zijn katholiek
Nederla-nd. Waar halen de heren (ook dames?) het dan vandaan,
dat de integriteit van katholiek Nederland geschonden is?
Een protest ten minste op die grond is totaal ongegrond, mis-
plaatst. Als men zich eens verzette tegen de voortdurende en toe-

de Kerk. nemende schending van de integriteit van de Paus!
Us heb geweigerd het Barok-altaar van mijn kerk te laten

vervangen door een biljart-tafel of een keulcentafel.
Ila heb met welbehagen naar Gregoriaanse muziek geluisterd.

(uit het ”Ruhrw0rt”, lcerkblad voor het Bisdom Essen)
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(Opname van dit stuk werd geweigerd door dagbladen.
Red. C.)
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"REPRESEN TA TIEF" . . . n
,,Ruzme vzsze

In het ”Bisd0mb1ad” van 25 okt. protesteerde Prof. Dr. F. Sassen
In de medimoktober gebouden Vergaderipg Van de Diocesane tegen een verdoezeling gepleegd door de redactie van het Eis-Pastorele Raad van het b1sd0m Rotterdam 1s nogal - met applaus ’

11. 2 . . domblad, van de volgende passage uit de episcopale Maria-brief
~ geprotesteerd tegen de voorgenomen aanste mg van v1car1s-
sen en één vicaris-econoom. Mr. B. J. v. d. Holst zei; ”De bisschop Van 27 Sept 1968
moet zich niet inkapselen in een curiale top as

1:Van God alleen had zij (Maria) ontvangen, het Kind vanVan zijn kant trok Mgr. Jansen het representatieve karakter van .. .

de pastorale raad in twijfelz ”Men kan eerlijk niet zeggen, dat de beloe’ dat door geen mensemke Vruchtbaarheld Vet“
Wekt kon. Worden. Dit is de gelovige zin van maagdelijkemet 30 personen het volk Gods volkomen vertegenwoordigd is.” boorte

Mgr. Jansen zei dit terecht; ook in de
zijn de pastorale raden geenszins representa
tegenovergesteld wel eens beweerd

eandere blsdommen g
' f - 1 d h t .

he a Wor t e Nu had. de Bisdomblad-redactie over de Maria-brief geschreven:
. ' . . ”Enkele geloofspunten die in deze tijd weerstand oproepen Wor-O k h t t k k h t . . P 1. _’ __ ’

O et represen a leve am ter Van e Z g rovmcla P den terloops (in de b1sschoppe11]ke brlef) besproken”. Prof. Sas-Concilie laat zo goed als alles te Wensen over
' sen zegt, dat, niet terloops, maar onmiskenbaar duidelijk gefor~

muleerd zijn b.v. Maria’s onbevlekte ontvangenis en haar 1icha-
melijke ten-hemel-op-neming. En wat de maagdelijke geboorte
betreft: de bisschoppen hebben in hun bekende verklaring ver-
klaardz ”De Kerk heeft altijd verkondigd, dat Jezus Christus
zonder toedoen van een man geboren is uit de Maagd Maria door
de overschaduwing van de H. Geest”.
In een redactioneel naschrift op het protest van Prof. Sassen
Worden de bisschoppelijke verklaringen met gepraat in de ruimte
gerelativeerdz

Datgene wat de (bisschoppelijlce) brief stelt, - een aun-
tal mariale dogma’s - is opgenomen in een ruime visie.
Onzes inziens wordt het noch inhoudelijk, noch in stijl en
opmaak, aangeboden als beantwoording van omschreven
en omstreden kwesties. Daarom sprelcen wij van ”geen
antwoord” - aan de volledigheid verwachtende lezer -
en van ”terlo0ps”, Met de inhoud van de brief zijn wij
het overigens eens. En wij vinden het verstandig mo-
menteel ’t vuur onder de hete hangijzers niet onnodig
op te rakelen. Een ruime visie is ons meer waard.”

Prettig dat _de redactie van het Bisdomblad het .”overigens” met
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de Bisschoppen eens is.
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Clll'i6- 6|] t'urie-katholieken We shall overcome

dgllerwrfiaqe girzrll fzregeld 3.£1'ék€%f€I1 tegen; Waarin 6-en Als je zo eens in een kerkgeschiedenisboek bladert om Wat af-
iiampéedoelen Zgqgzeneoljjcam rontatle -_Wat Ze HYF1 stand te nemen van Wat nu allemaal gebeurt, dan ga je het Wat

1 gaat mu’ maar het 1_S W61 altlld relatiever zien allemaal.
een soort protest tegen 1eder d1e anders denkt dan z1j. Maar als Arius, de priester, Wilde Christus al degraderen tot mens, zo rond
Z13 Zlch Ook kathohek noemen’ dam vergeten Zij blijkbaar dat Z13 het Concilie van Nicea in 325. Hij heeft nog steeds ko11ega’s dieop de eerste plaats te gehoorzamen en te luisteren hebben naar nu hetzelfde denkbeeld koesteren} ’

de Over hen doc? God éanggtelde Overhedenl de bisschoppen En Nestorius, nota bene patriarch van Constantinopel, hield rond
V_an Nederlanddle tech Ln "r1e“dS<_=¥1a1? leven met de Pans‘ Maar het Concilie van Ephese (431), dat er een goddelijke en een men-urt hun g€SChI'1_]f en protesten begr1Jp 1k echter, dat zr;| dit gezag Sen]-ke persoon Zou Zijn in Christus
met‘ erkennen en alleen het gezag erkend W111en z1en van de En de monmk Pelagius loochende de erfzonde’ net Zoals nu
Cune 1n Rome.‘ Zou het daarom geen aanbeveling verdienen deze Sommige monnikem
£§;I:n'_k?;h31e1:k:r;0€g; Zjneig ggzinonrjziszieldamef gen_te De abt Eutyches en patriarch Dioskouros van Alexandrié be-
kathoheken?” We‘ dan nhzggen “Eli; Weerden, rond het Concilie van Cha1cedonH451, dat er in Christus
katholieken die het Vazn praktlsch maar een natuur was, de goddehjke. Dwallngen maken
hun laars léppen ,, P P n geen halt voor b1ssch0ppen.

' Dan komen voor het Concilie van Trente (1545-1563) allerlei
hervormers naar voren: Zwingli, Luther, Calvijn, reeds voorge-Aldus S. P. Lamers (Delft) 1n de Volkskrant. gaan door een aantal anderem

Zij botsen rneer dan eens onderling. De Eucharistische leer van
Wat betre bezwaar de Kerk, andere punten van de sacramentenleer, de plaats van de

__ _ , '_ Paus, van het arnbt, de leer van de Kerk over de vrije wil, overpart1; de benamlng fume-kathoheken voorstellen? Maria, Over de heiligen Werden aangetast

xii?$1151¢iiiliilia§'V;tZl"ZEZ§1Xii§“‘ie§; léfiifu Ya“ ‘*6 "°“ L“*her was m°“n“‘~n'ie;£ '01:’) aangedrongen datp de ”prOgreSsiVen” Ne(11:1rI1T:;1r§ Rond de eeuwvvende van 19e en 20e eeuw kornt dan het moder-
furie door nisme op: er bestaat geen absolute en onveranderlnke vvaarheid,
of als de ,,dWerggrOep,, Zich ‘eens alle menselljke kennis aan veranderlngen onderhevlg en be-

de andere partij Goliath? g ’ trekkehjk; ook diede Bnbel betreft_;'d0gma’s_ drukken slechts het
Overigens met schrijven nieneer re11g1euze bewustzun u1t van de t13d, waann ze geforrnuleerd

,, _ , _ _’ ° ’ ‘ ° Werden, geen enkel dogma bezit binnende en blijvende waarde,
lappen ; dat ls Sterk dlscnmmerend Voor de eerzame schOen' ook de Bijbel is onderworpen aan de relativiteit van tijd enmakers.

mens, dogma’s en sacramenten zijn niet rneer dan symbolen,
enz. enz.
Vele oude bekenden onder de dwalingenl We moeten er doorheen
met zijn allen. Velen zullen van de Kerk afvallen, net als toen.
Maar de Kerk blijft staan. Zij heeft goddelijke garantie. En de-
genen, die heen gaan zullen verdeeld en nogmaals verdeeld
Worden in talloze kerken en kerkjes en secten.



G3
Zoals bekend is G3 bedoeld om het moreel van de katholieke
rniliciens te versterken, maar het breekt geloof en moraal van
de katholieke miliciens af. Met subsidie van onze overwegend
christelijke regering!
Cp pag. 262 schrijft aalm. Ant. Blocks:
"De romeinse theologie heeft nog een veel te sterke positie en
voorlopig bepaalt die richting nog steeds Wat de officiéle R.-K.
theologie is.”
Weer een poging tot situatievervalsing. Geinsinueerd Wordt, dat
de pauselijke leiding en de pauselijke uitspraken gewoon tot een
school behoren, tot een groep.
De aalrnoezenier heeft het hevig over verkeerde dingen in de
wereld. Er Wordt teveel over gepraat, aalmoezenier, te Weinig
tegen gedaan. GAAT U NU ZELF EENS NAAR DIE NOOD-
CI-EBIEDEN, dan verdient U MEER respect!
Over Humanae Vitae schrijft André Lezer:
”R0me wil de nieuwe mens maar a1 te vaak vergeten . . .”, temeer
wanneer de drang naar meer privacy en menselijke vrijheid de
overhand begint te krijgen zullen miljoenen ’het doen’ en verder
zvvijgen”.
G 3 op de been gehouden mede dank zij het beleid van de Ka-
tholieke Volks Partij.
J os van Dijk schrijft in hetzelfde nummer:

”Het spijt me voor de paus, maar het evangelie klaagt
hen als schriftgeleerden en farizeeién aan, die niet te
dragen lasten op de schouders van anderen leggen.”

”Paulus verwarre niet eigen angstige maagzweer met de
H. Geest, die hem deze onmenselijlce taal ingegeven zou
hebben.”

En wij betalen maar met onze belastingcenten voor de heren
aalmoezeniers en consorten, die dit fraais allemaal schrijven.
En is niet de kardinaal legerbisschop?

"Katechese” voor bejaarden

Tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Bond van Bejaar-
den en Gepensioneerden in het Aartsbisdom Utrecht en het
bisdom Groningen in Raalte heeft de geestelijke adviseur van de
Unie pater A. van Dieren O.P. het Woord gevoerd. Wij lazen in
”Levensav0‘n.d”, orgaan van de Unie van Diocesane Katholieke
Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden in Nederland van
sept. 1968 nr. 139 merkwaardige dingen:
"Na erop gewezen te hebben, dat de Orde, waartoe p. Van Dieren
behoort - die der Dominicanen of Predikheren - het heil van de
mens tot doel heeft...” En de andere Orden? En. hoe staat het
met de verheerlijking van en de dienst aan God? '

”Sacramenten - aldus ging spr. voort - zijn symbolen van 0ntm0e-
ting met Christus.” Symbolen van ontmoeting . ..
”A1s U mij vraagt, gelooft u in de transsubstantiatie - dan ant-
vvoord ik: neen. Maar vraagt u mij; gelooft u, dat Christus, door
de consecratie Wezenlijk met lichaam en bloed tegenwoordig is
onder de gedaanten van brood en vvijn dan zeg ik: ja. Want ik
geloof in de Woorden van Christus.”
De vervvarrende katechese houdt geen halt noch voor bejaarden,
noch voor kinderen van de lagere school. De Paus gelooft WEL
in de transsubstantiatie, Kijk maar eens in de encycliek Myste-
rium Fidei, pater, en lees maar liever daar uit voor dan zelf ge-
knutselde uiteenzettingen te lanceren.
”Dat er wel eens onvoorzichtige uitlatingen zijn, behoeft ons niet
te veron.trusten.”
WEL EENS, zegt hij, dat in understatement. De hele dag via
talloze publiciteitskanalen enz., pater.
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' De pastoor spreekt er niet overEXII - kloosters
In aansluiting aan hetgeen in het voorgaande nummer geschre-
ven werd over exil-parochies, noodparochies, die wel eens spoe-
dig zouden dienen te Worden opgericht, het volgende.
Bestudering van de situatie in de kloosters sinds geruime tijd
leert ons, dat ook hier iets moet gebeuren. Sornmige k1o0ster-
lingen kunnen uitwijken naar het buitenland, Waardoor de Kerk-
provincie onmisbare orthodoxe elementen, elementair in de echte
zin, moet missen. Anderen Willen stand houden of kunnen niet
Weg, rnaar lijden zeer 0-nder de vrijzinnige druk en het desinte-
greren van hun dierbare kloostergemeenschap.
Brieven van recente datum van kloosterlingen versterkten ons
in de Inening, dat ook exilkloosters, noodkloosters, geboden zou-
den kunnen zijn. Tenzij de oversten zelf hun orthodoxe 0nderge-
schikten tot een eigen sarnenleving binnen de orde of congregatie
kunnen laten komen.
De door ons bedoelde exilkloosters zouden als het niet anders kan
”p1urif0rm’7 kunnen zijn, dus leden van verschillende orden of
kongregaties kunnen bevatten.
Laat men daarover eens verder denken. Levensaderen van de
Kerk zijn in gevaar: gevaar van afsnijding, van aderbreuk, van
aderverkalking.

Sextant
Het maandblad van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele
Hervorming ”Sextant” (sept. 1968) gaf als frontpagina het por-
tret van Paus Paulus met in grote letters "Mit brennender
Sorge”, de befaamde encycliek tegen het nationaal-socialisrne.
”Het is zonder meer duidelijk dat deze encycliek (H.V.) lijnrecht
ingaat tegen de idealen van de N.V.S.H.” -, zegt Mevr. Ze1den-
rust-Noordanus. Wie daaraan mocht twijfelen, leze genoemde
aevering van ”SeXtant” Waaruit men breedvoerig kan lezen
Wat die ”idea1en” allemaal inhouden. Wij verrnoeden dat veel
katholieken het niet met hun geweten in overeenstemming kun-
nen brengen te stemmen op een partij die de N.V.S.H. steunt. Of
een va.n- haar mantelorganisatie, moeten Wij zeggen na de doe1-
bewuste organisatorische scheiding tussen de Vereniging zelf en
haar befaamde Huwelijksbureaus.
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Naar aanleiding van het uittreden van kapelaan De Soomer, die
gaat trouwen, maar téch graag priester zou blijven ,schreef pas-
toor Kuipers (Sluiskil) in zijn parochiebladz
”M0gelijk zullen er twee soorten van priesters moeten komen,
namelijk de ongehuwden, die zich door ongehuwd te blijven het
beste voor de kerk menen te kunnen inzetten, en anderen die zich
het gaafste ontwikkelen en dus 00k het beste kunnen werken,
als zij de steun van een vrouw naast zich weten.”
Over het feit, dat het hebben, groot brengen en opvoeden van
kinderen op zichzelf reeds minstens even zwaar is als het pries-
terambt - daarover behoefde de pastoor de ouders-parochianen
niet in te lichten, dat weten ze immers zélf veel beter dan de
pastoor!

‘

Behoort U misschien
tot de zeventien?

15 abonnees hebben tot nog toe verzuimd het abonne-
mentsgeld over 1968 te betalen.

2 abonnees vergaten dat zelfs voor de jaargang 1967

en 1968.

Mocht U toevallig tot die 1'7 behoren - Wij nemen
het U helemaal niet kwalijk, Wij vergeten zelf éék
Wel eens Wat - maakt U het dan een dezer dagen
extra-goed? Dank U!
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De priesters preken niet meer..... In all€(S) ernst
Prof. mr. F. Duynstee, hoogleraar in Nijmegen, schreef in De
Telegraaf van 31 oktober een uitstekend artikel: ”De crisis in de
katholieke Kerk in Nederland”, dat hij als volgt besluit: (lngezonden)

”De priesters preken niet meer over het geloof, (loch over
de nieuwe theologie; zij zetten het leven van de Kerk
niet voort, doch vormen alles om naar de nieu,we aspira- De heren Jeroen Gooskens en J0s Vrijburg, studentenpastores te
ties; ztj zijn bezig de gelovigen te impregneren niet met resp. Utrecht en Amsterdam, wensen te huwen en in het ambt
de liefde van Christus, niet met de uitnodiging tot sacra- te blijven Natuurlijk zullen zij dit doen. Dat is de wens van de
menten en het gebed, niet met inhaud van het in iedere studenten en van de collegae-pastores, Welke laatsten in dit alles
Mis gebeden credo, doch met een gehumaniseerde leer, wellicht een test-case zien met betrekking tot eigen plannen.
welke uit allerlei moderne boeken halen en uit ge- Naar alle Waarschijnheid zullen zij de volle zegen hebben van het
leercle verhanclelingen. De weg lean slechts zrgjn, dat deze Pastoraal Beraad in Noordwijkerhout. En van het Nederlandse
priesters terugkeren tot het geloof zelf, tot credo en doop- Episcopaat? Z0 verklaarde Mgr. Ernst, bisschop van Breda, in een
beloften, tot leven in de Kerk day; is gegrgndqjest in Chris- mij niet overtuigend televisie-interview tijdens Brandpunt van
tus en in de apostolische successie. Laten w1§j voor een 31 oktober j.1.: "De Nederlandse bisschoppen gaan niet tegen hun
tijd ole theologendebatten vergeten.” overtuiging in Rome pleiten voor de gehuwde priester”. Hoewel

hij ook wel toegeeft dat het een moeilijke zaak kan Worden, als
deze problemen alleen voor Nederland. zouden gelden. (Waar het
m.i. wel op lijkt).
De bisschop vindt vervolgens het celibaat een rem op de roepin-Q/ gen. En er zullen er blijven uittreden. Daardoor. De bisschop her-, leze nog eens met ernst de encycliek "Sacerdotalis caelibatus”,
"Over het priesterlijk celibaat”. Hieronder een gedee-lte daaruit

_ en wel, Wat is aangegeven onder de titelz ”Het numerieke pries-Krachtens besluit van. de Nederlandse bisschoppen Wordt er ge
Werkt aan de oprichting van een gezamenlijk orgaan, dat alle 'Ee1‘geb1"ek-”
personeelstaken, benoemingen, sollicitaties, omschakeling in
functies, communicatie bij de inspraak, vorming en functies in ”Christus onze Heer heeft niet geaarzeld de 0ntzagwelc-
nieuwe projecten onder zijn hoede neemt. Ook 5 provinciaals van kende taak van de evangeliepredilcing aan alle mensen
priesterorden en congregaties Willen zich bij dat orgaan aans1ui- op te dragen aan slechts enkele mannen, waarvan ieder-
ten. Het Wordt een soort centrale ”personee1sdienst”. een wel moet zeggen, dat zij in aantal en in kracht niet

opgewassen waren tegen een dergelijke taak. Maar tegen
Hoevvel elke gezonde cotirdinatie moet Worden toegejuicht kan - dze lileine kudde Zei Hij, dtlt Z6 ni€t 111096161008 moesten
en zal? - het bovenvermelde plan leiden tot een 1evensgevaar- zijn, Omdat zij samrm met Hem en van dag tot dag ge-
lijke clericale bureaucratie en verambtelijking. En de praktische steund door zijn onmicldellke hulp, de wereld zouden
zeggingsmacht over alle Nederlandse geestelijken zal wel in één overwinnen. wees hen er ooh op, dat het Rifle Gods
“bureau” geconcentreerd Worden. Wij schreven vroeger wel eens; een zo grate innerlijlce kracht bezat, clat het zou uit-
als je hem een pink geeft, neemt hij de hele hand. groeien en vrucht dragen, zonder dat de mens het wist.
Ra, ra, Wie is die Vhij? De oogst van dtt Ryk ts zo groot en urbetders ztjn er -
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vroeger en nu - zo weinig, dat er naar menselijk inzicht
wel nooit voldoende krachten beschilcbaar zullen zijn. (96 kl/Z0/Z6/66% PM” ¢£Z7%b%Z‘7
Maar de hemelse Koning vraagt ons, dat wij er vuyrig
voor zullen bidden, dat de heer van cle oogst arbeiders
zendt voor zijn oogst.”

Het is Waarlijk niet alleen Paulus VI, maar ook het Concilie dat
1- t d- - h hebben bezig gehouden met het Op zondag 6 oktober ].l, LS ons gebedsoffensief begonnen metjuist achter ons lg, 1e Z1C _

celibaat. Er is ook een stemming gehouden met betrekking tot Z9” Pllchnge Euch“"l$t"?'”e”"g "1 de Basiliek Wm 01116
- - '. M ' hhet celibaat op dit concilie. Aanvvezig Waren 1987 Vaders. Hlervan “we rouw te 11415910 l-

stemden 1971 véér en 16 tegen. Als wij tegenwoordig clan zoveel Z99’ "919" zij" OP 0'12" uimodiging i"gegaa"- V919" hebben
Waarde hechten aan ”de democratische meerderheid” in de Kerk, Ongetwljfeld “it daze wllmdige Plechtigheid kracht €ePut- Dit

k d h ‘C1 die voor de anti_Humanae_ geeft ons de moed om door te gaan. hebben het plan op-dan ligt hier een bro meer er e1

Vitae-groep moeilijk te verteren is. Het zou mij ovérigens niet gem” Om Tégelmatlg _Z"'”“ een blJe@”k°m5t '79 Organiseren '3"
_ 1 t- d Z Vaststemng de Vraag mu wel vooral m de Marla-bedevaartsoorden van Limburg.verbazen wanneer a s reac 1e op e e \

komeni ”Hoe Was de gemiddelde leeftijd van de Vaders?” Hle"blJ_n0dl§9n WU U daarom thans “it voor een Plechtige
Tenslotte is er nog de oprnerking van de studentenpastor Huub Hoogmls OP Zondag 8 december "-5-! Fee“ "ll" Maria? 01158-

vlelcte Ontvan enis.Oosterhuis, van vvelke opmerking ik nog niet Weet tegen we-like / 5
-k t 1 t Hy maakte deze Opmerking in Deze hoogmzs zal zn plechtzge concelebratie plaats hebben inachtergrond 1 ze moe p aa sen. J

ieder geval bij gelegenheid van de verloving van de eervvaarde de hag Wm d9 Hi-dLand7'lCu$ $9 Edit 811 wel Om 5 uur in de
' 8 d bheer Vrijburg S.J. ”Wij zijn niet de kerk, wij hebben niet de naml ag “an zon “S 969'" 97'-

" t W81 doen Wat Wij menen te Wg herhalen de oproep uit onze vorige circulaire:Waarheid in pacht, maar W1] moe en .

moeten dOen==_ In dzt lcrztzeke uur wzllen een bijzonder beroep doen op
Voor mij is studentenpastor Oosterhuis niet de pastor en heeft Mariags Middelaarschap, 0Pdat de Kerk mm Limburg mag krif
hij inderdaad niet e Waarheid. En hij moet dan maar doen, Wat 59": Priest?” die 0'we"m°eid> "wt “OI-Ste toewijding» hun
hij met laten kan_ gaven van geest en van hart daartoe aanwenden, dat wij allen
Maar laten wij niet vergeten, dat het ook Paulus VI ernst is. En kmchtig warden bevestigd in ons divrbaar geloof 9" de be-
misschien ernétiger dan ernst leving van dit geloof ervaren als het grote zegenende licht op

i al onze wegen.”
J_ VAN VEENSCHOTEN Moge ole patrones van ons Bisdom, die in Echt bijzonder 1/vordt

Tburg vereercl als Moeder van hulpe, van troost en van vrede, ieder
van ons, onze gezinnen, onze priesters en allen die ons dierbaar
zrgjn, veilig leiden naar een nieuwe tijd van diep christelijk
leven en vrede voor allen.
Mogen op U.w gebed en zo mogelijlc op Uw aanwezigheid
rekenen in de dekenale lcerk van Echt op zondag 8 december
om uur ?
Wilt U ooh vrienden en bekenden aansporen om aan dit ge-
bedsoffensief deel te nemen?

P. N. H. FRISSEN,
Aldenhofstraat 50, Neerbeek (L.)
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Herfsttij der geesteiijkheid - Aanbevolen Iektuur
Wij lazen in "De Bazuin” (27 okt.) een indrukwekkend artikel:
”Herfsttijd der geestelijkheid” van pater Heymans, passionist, nu; :16; V5; ,,BZS§S”?I;i?1"g;:1tir;;t eovgfvilgc it11152221 1:;

Nijmegem Het heschrij de religieuze malaise under dc gee.Ste_ tweede over Humanae Vitae. Modern en fris uitgevoerd, ortho-
lijkheid De mening Van pater Heymans is’ "at dc geestfghjke dox en aktueel geschreven. Per jaar Dmk. 9,60. Patris Verlag,t d d " t, d d t ' d k t h f t 1
oingezzgegfgnop gzrteageZ:t:§l?n;n:u:Se£n:k:1:{n ena2:;er:?;,,l0ne e 5414 Vallendar. Deutschland. Vraagt U eens een proefnummer

’ ' aan.
Ja, maar als men nu geen tegenstelling tussen kerk en wereld

k at f til‘ " t tll' t Gd d .. . ..Zferiqd ozgljvlagepgingejzzaieggistegfllia gait ‘:liSe;)0r0G0f|ng‘: B1] de U1tgever1] Helmond te Helrnond verscheen: ”Aan allen,
Wilde ijarmogiev ’ die door de Kerk met de geloofsverkondiging zijn belast”. Prijs

Pa$er Heymans durft overigens tegen ”progressieve” heilige huis- f L50‘ Dit is een Vertaling Van de brief Van de Duitse biSsChOp'
jes te schoppen' ”Een merkwaardige maar bedrieglijke positieve pen’ die emge md geleden Werd uitgeVaardigd'

. . ' , . . .. ’ . A b I !!!
manlfestatle van ’de Cl‘lSlS z13n de experlmenteergroepen, een an evo en"k h"l,’ ‘hkd- . .ggilszlisgstln Lilrggjijisgmgnesg d;Vg:§‘;1;n§::ij§°m°e“S° ap our Kan. J. Vlerlck: Praktlsche doorvoermg van de Encychek Hu-

Wij hebben het artikel ervaren als een-onge-wild-pleidooi tégen manae Vitae”' Bfrs“ 20’ J‘ Vlerick’ Kasteeldreef 5’ Belsele (Bel-
. . . . , ' k ' 224 307.

de zogenaamde saecular1sat1e-tendenzen, dle slechts op asco en gle) postglrore enmg
desillusie uitlopen, maar tevens als een stimulans voor het zo Spirituele akvitew

' ' ‘ ' l"k 'dh'd' 1" , '

J-Christendom moetein Opbloeien Pater Heymans meld ”maande1ijks briefje” uit over spirituele onderwerpen. In Belgié

daartoe de tabula rasa de schone lei voor en Nederland Worden retraites gegeVen'

_ Wij attenderen op het bulletin: CICES, 51, Rue de la pompe, Paris
16e, France, 14-daags verschijnend, losse nummers; fr. frs. 1.--.
Korrespondentie aan: dhr. André Lucq. 17 Rue Augereau, Gre-
noble .38. France.

Kapelaan stelt voorwaarden ?§1e’i§1f.:§Za§. iff§‘;§‘ "De stem van hat Geweten”

Kapelaan F. van der Eerden deelde zondag 13 oktober onder de Ten gerieve van enige personen, die g1-aag persoonlijk het artikel
door hem gecelebreerde mis in de St. Jozefkerk in Bennebroek van Prof. v. d. Ploeg ”De Stem van het geweten” (Confr. aug./
mee, dat hij het ambt ging verlaten en al een mooie kamer had sept. 1968) zouden verspreiden, lieten wij van dat artikel alsnog
in Amsterdam. Hij had mgr. Zwartkruis te kennen gegeven, dat gen aantal exemplaren drukkq-;n_

hij wel priester Wilde blijven, maar dan moesten enkele passage Wie 001; exemplaren van deze overdruk wenst te ontvangen,
uit de geloofsbelijdenis van paus Paulus geschrapt Worden, men bestelle deze omgaand.
moest Humanae Vitae ter zijde stellen en priesterschap en celibaat (10 ex. f 3,--; 50 ex. f20,--; 100 ex. f 30,-, franco per post.)
ontkoppelen. Aangezien aan zijn voorwaarden niet Werd voldaan, Men gelieve de exemplaren te bestellen per girobiljet ( giro 848700
ging hij weg. Amrobank Nijmegen met vermelding ”Confrontatie-Overdruk”).
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lot dusver publiceerden in Confrontatre:

Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. R. Bahlmann,
Nljmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbracht; H. Boddeke C.S.S.R., Amster-
dam; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys S.O.C., Ouden-

~ ’ B ' t M tb It (Frankri'k); Anne Dessers,bosch, Abbe H. Deen, ruyeres e on erau _|

I-3 Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (L.); Dr. D. C. Duivenstein M.H.M.,E D I-E E H1“  E 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. olr. V. M. Kuiper O.P., Fri-
bourg (Zwitserland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-
Planque (Frankrijk); A. Meiberg CssFi., Floermond; lr.‘W. A. Molengraaf

- - .. . S.S.C.C., Bavel; Prof. Dr. Ch. Niederer S.J., Beyrouth (Libanon)' TH. E. W.
cezlen het ulterst lag? abonnementsgem kunnen_ W13 m de loop Ostendorf, Goor; Dr. P. den Ottolander, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d.

~‘/all het abonementslaar, dat van apr11 tot apr11 loont, nieuwe Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden (Dld.); Dr. Fr. van
abonnees niet garanderen, dat reeds Versghenen nunjlmers nog Rijnland, per adres rediactie; J. M. van Schalck, em. past., Herwen; J. M.

-- - Schbppin Maastricht; Drs. P. ter Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J1e r 9, -»

i?er::§Oi_1;{;nnen W3I:den' ventueel Zenden W13 In de plaats Den Haag; Drs. Th. Steltenpool S.V.D., Overijse (Belgié); Dr. C. Strater
g voorra lge Ou ere nummers S.J., Regensburg (Dld); Dr. J. Taal, Gouda; Carolus Tesser O.F.M., Maas-

tricht; J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres redactie; H. v. d.
- . . i Veldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, r., Weeze (Duitsland); B. Voets, pastoor,

het abonnementsgeld (min f6>“ per Jaar) kan Worden °VeTge' Amsterdam; W. Westerhoven, pagtoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey
maakti O. Carm., Boxmeer; Dre. Fl. Wlldenborg A.A., Essen Duitsland); ’rDr. S.

Bagon v. Wljnbergen, Wassenaar; ’rDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein en
an eren.

op de bankrekening lcij de Arnrobank te Nijmegen (van bank-
rekening bij elke bank) of gestort bij een van de kantoren Redaktie:
van de Amrobank (gratj5)_ J. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.

of op postgiro 848700 van de Amrobank, Nijmegen, met ver-
melding ”C0nfr0ntatie” (ook vanuit het buitenland).

BESTELBILJET

Ook van buitenlandse bankrekeningen kan Worden 0verge-
boekt op de rekening bij de Amrobank, Nijmegen_ Onclergetekencle ................................................................... ..

Q Buitenlandse abonnees verzoeken wij een gulden meer over Straat ...................................................................................... ..

te boeken dan het minimum (vanwege de deviezenkosten).
Gemeente . ....................................................................................... ..

Niet-ondertekende stukken zijn van de redaktie. Wenst zich re abormeren on 'C<>nfr0ntatie'-

S.v.p. opzenden aan:

Confrontatie, Grotestraat 42a - Tegelen (L.)
%%§¢%%§%OOXNO§%%§O%§OM¢OK§ %%%%¢%%0%é%%606006
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