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DE SITLIATIE
. 13 De overstelpende hoeveelheid gegevens, Welke de twee laatstemaanden opleverden, zouden, indien zij in Confrontatie zouden' ' ' " ' 14

y Worden verwerkt een boekwerk vormen en Confrontatie zou
‘ daartoe bovendien over een staf van redacteuren moeten beschik-

ken. Maar ook zouden de lezers door de vele bomen, struiken. - - - - - en onkruid het bos niet me-er kunnen zien. Wij beperken ons23 er dus in dit nummer toe om te trachten een summier overzicht' van de situatie te geven. En wij beginnen met een recent35 evenement: de predikatie van kardinaal Alfrink, 19 jahuari V01-ledig door de 'I‘.V. uitgezonden.
' 37 Ze maakte grote indruk. Niet omdat ze louter een duidelijk39 antvvoord Was aan de priesters die trouwen, zouden Willen trou-

Wen en toch in hun priesterlijk ambt gehandhaafd (zouden) Wil-
- 40 len blijven, maar vooral orndat uit de Woorden van de kardinaal42 bleek, dat zijn afvvijzend standpunt inzake ontkoppeling van' priesterschap en celibaat heus niet alleen voortkwam uit de? ,
. 43 vrees door "Rome" afgezet te Worden. Dit Werd imrners zeer
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De boodschap van de kardinaal kreeg van de K.R.O.-televisie

Sterk gesuggereerd in het enige tijd geleden uitgegevcn Commu‘ anders een eigenaardige introductie: een lrnreportage spe-

niqué. Daarin Werd ook gezegd: Wanneer één bisschop t0estem- ;_ - 1 - 1
’

ming zou geven het ambt te blijven uitoefenen als hij ging

trouvven en de overige bisschoppen zich met hem solidair zouden 4
en wel Op Ordinairq gelukkig Ook Onbeholpen Stuntelige

verklaren ze kans liepen allen afgezet te Worden. Eon dergelijk

if

claa 1n e kaar gezet om tegen de huidige kerk - dat Waarde-

loze 1nst1tuut - te trappen en tegen het priestercelibaat te ageren

»

' manier. Zeer vele priesters - vooral ook ”progressieve” priesters

pragmahsch en opportumstlsch _stand_punt werd ook mteongezet fl moeten Zich geérgerd hebben aan het Onbenuuige’ met enkele

in de open brief vvelke Dr. Godd13n, Pmk-directeur, in De Bazum

‘>,m,4-‘v-m-*!'

nietszeggende gemeenplaatsen aan elkaar geregen preekje over

tot J05 Vrijburg S-'1' richtta “I het celibaat, waarop een jonge priester een kerk vol kinderen

De kardinaal liet echter duidelijk blijken, dat Zljn weigering om vergastte om aan te tonen dat hij ”geéngageerd~ was met volk en

de ontkoppeling praktisch toe te passen voortkvvam uit zijn wil Wereld

solidair te blijven met Paus en Wereldepiscopaat met de univer-
’

Wij hopen dat de kardinaal nu eens echt boos Wordt op de K.R.O.,

Sele Kathoheke Kerk die hem dat preludium in de maag schoof.

Wat zou het velen ijdele hoop en a-nderen veel leed bespaard heb-

ben, Wat zou het de rust in de Nederlandse Kerkprovincie be- , <$1> 4;}

,
<2?

vorderd hebben on onvruchtbare polemieken hebben voorkomen

lmllon hot stnndpunt vnn do knrdinnnl veel ocrder aan miljoenen
k Konden Wij in de celibaat-predikatie met veel instemming de

kmhollukvn on nivt-knthollvkvn hckvnd was gemaa t. persoonhjke Visie horen doorkhnken geenszins dat

Wvllnwnnr hm-|‘t do knrcllnunl 11n(1c1~hz11f juar geleden, ter g;1e— het geval toen tijdens het provinciaal beraad (pastoraal ”Con-

gvnhuld vun 1-on })|'lc~s.l.<~1'wi_iding, in dezelfde geest ‘gespro en, cine”) de Nieuwe Katechismus ter sprake kwaml Daar‘ Werd

nmnr nlut 1.0 1.llL‘j.{0S})l1,1-H. up de actuele werkelukheld. En het Voorstel de Rotterdamse delegatie’ motie aange‘n0I;1en,

mll_|m~nv1\-t,v~publick heeft daar althans geen kennis van unnen Waarin ,,vaStgeSte1d,, Ward dat de Nieuwe Katechismus

l1(‘l\'\(‘Y1. __ d h h1_ k ve ilige gids was. Weliswaar werd uit de formulering van‘

Du kurdmaal Zei Zich ervan bewust te Z1351’ at rec ts .nOc In S de motie uiteindelijk de bijvoeging ”z0nder de door Rome aange-

volkomen bevredigd zouden zij-n door Z1]1’l uiteenzettmg en ge-
d t d d geven wijzigingen” weggelaten, maar de bedoeling bleef A1 te

wigenis Inderdaad: de Nijmeegse Stu entempas or noem e e duidelijlr het was een protest tegen ”R0me” dat die wijzigingen

toespraak Van de kardinaal nhet meest intemgente boerenbedrog’ voorschreef en het hield. tegelijkertijd als het Ware de belofte in

dat h1] oolt gehoord heeft” (T1]d 27 ;|an.). om de voorgeschreven Wijzigingen te negeren: de ongewijzigde

Onzerzijds hadden Wij de kardinaal graag nog horen zeggen, dat ' Nieuwe Katechismus Werd immers nveigv verklaard

de Paus - éék volgen-s Vatlcanum II - krachtens z11n elgen per-
_

’ Mt "' 11 t d""1'h'd 1<1'"
—

haven dat hij echter overeenkomstig de collegialiteitsgedachte
’

_
‘ t :P f.Mlth M M*.V d *1.

het Wereldepiscopaat heeft geraadpleegd en dat de blsschoppen Jeifrgn Ziemai Vznelée 5212111: verrgagzrisgvgjgtten Zich b1..k_

van het Concilie zich massaal véér handhaving va-nu het celibaat -- i
. . 13

baar bevoegd en r1]p om -over de theologle van de katechlsmus

hebben uitgespmkem Dat zou aan de Woorden Van de kardinaal te oordelen. Meer bevoegd dan de internationale kardina1en-

nog meer relief hebben gegeven omdat hij dan naast zijn eigen
1 ’ ’ 1 k commissie en de door deze ook geraadpleegde theologen van grote

persoon ijke getuigenis’ Ook het eigen inzicht van ta rij e ( 000) faam (de Lubac Ratzinger b.v.' zelfs Prof. Schillebeeckx schreef

collega-bisschoppen positieve vvaarde had toegekend. Misschien destijds in De Violkskrant dat n Op elke pagina D N K wel

had 1113 dan ook sommlger verwachtlng dat over 2 of 3 Jaar de
_ _ ’

een aa-nmerking kon maken). De autoriteit welke de plenaire

algemene Ontkoppelmg W81 zou lukken’ als lrreeel kunnen aan' vergadering zich aanmeette moet in het binnenste van aanwezige

duiden. serieuze theologen en leken toch wel een lachertje veroorzaakt

% ‘X’
hebben.

<X>
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De bisschoppen onthielden zich van stemming. Mam‘ meer dan
ooit scheen hier het ”qui ne dit mot, consent” - wie niets zegt, is terwille mm de Zuiverheid van het 391001‘, 561361‘ g8f0rmu—het er mee eens, van toepassing. En de kardinaal en de andere leerd worden in de door Rome ontworpen teksten, dunbisschoppen zwegen. Was hier spreken niet nodig, niet beter ge- aanvaarden wij data PW het Sluiten vim 616 dislwsies, ge-weest? Zullen velen zich niet blijven beroepen op do ”uit- l0vig en van harte.
spraak” van hetpr0vinciaa1C0nci1ie? Men spreekt tegenwoordig dikwls van ’de band metEn wordt dan die ”uitspraak” niet opnieuw de inzet voor de Rome’. Een band Ls iets dat kan warden doorgeknipt. Wij
zoveelste fase van het verzet tegen Rome? willen geen ’band’ met Rome, maar een é é n h eid met

de H. Vader, een zo volkomen mogelke eenheid voor
wat het geloof betreft, waarvan de H. Vader de opperste

”Dames en Heren, de bisschoppen zijn U erkentelijk voor hoeder is-
het aannemen van de motie Rotterdam. Zij willen daar ‘ H‘ dank U mede namens de andere bisschoppen 1700' hetniet in zien een motié tegen Rome, tegen het hoogste aannemen Wm de "wile, Z0018 lk QT U 11001‘ dank 1118 U,leergezag _ immers de Paus zelf heeft Oak Op wljzigingen desnoods stzlzwggend, wilt aannemen dat veiliger de ver-

d ' 'l' .”aangedrongen -, maar zonder meer een bewijs van kin- ‘ 570$?" 9 trap I8 van vez lg
derlijk vertrouwen in hun bisschoppen.
Maar nu hebben wij, bisschoppen, op onze beurt een

h 1, t ld on D1t was maar een droorn zoals het had kfmnen zijn Of liever hetkinderlijk vertrouwen in et oven ons ges e e gezag , , .

U Zult dat kunnen begrijpem zou -nog veel beter hebben gekund Want de kardinaal heeft erDat gelovig vertrouwen van Ons in de Pans is er niet’ Zlag van om de hele vergaderlng met argurnenten en gedoseerde
-- - . " h dwanneer wij de wyzzgzngen contre-coeur aanvaarden, umor naar Z1311 an ‘e Ze’E’eI1-

”0mdat het nu eenmaal moet, omdat anders misschien % <X>

<2?’de band’ met Rome verbrolcen wordt.”
Wij wt-[Zen ze dus aanvaarden met gem,/(,1 Om hm.t_ Met De discussies in het Provinciaal ”C0nci1ie” over ”Huwe1ijk enhet verstand alleen home” er m'(,_t_ U h,,,,f‘ zvlf met G-ezin” hebben uiteindelijk geleid tot een conclusie, die de uit-
bijna algemene stemmen de motie—R0ttvr(l(un aangen0- Spraak Van de Paus inzake de geboorteregeling praktisch naast
men. U zult zelf toegeven, dat verrewvg do lrmvstmz weten, ' Zich neerlegt Er Waren twee ”V001‘$’EL1diE$”- Het Episcopaat liet
dat een verstandelijk oordeel over dv I;/1-vologische inhoud Zich adviseren door de ”LaTld<=‘1ijke Raad V811 HLlWe1ijkS- en Ge-
van D.N.K. hun krachten to Imvvn grm.l. l/w uitspraak Zi_nspa5tOraa1” daal-"toe uks OP Papier in-gesteld T13 de Ve1‘$¢hij-
kwam voornamelijk nit het /L a r I. Dmlrom en daarom nmfg Van Humanae Vi'Eae- T0911 61" I105 £8611 leden benoemd» waren
alleen aanvaarden wij ze graag vn rzlliei-11. als zodanig (W11 informeerden toen bij zeer vele officiéle en niet-officiéle in-appreciéren de bisschoppen ]m,"._ stanties) was Wel het adres van het bureau bekend: Breda. En
Op hun beurt willen do I)i.s's(-/mpp:-n own getuigenis af- het Nadvies” stond dus mteen 31 V8S'B. De ”L-andelijke Raad”
Z t w aan Ron“, my,’ ,,”,,,,” door Op formele noemde Humanae Vitae 0.a. ”grievend”, - zoals te voorzien was.eggen van rou .
wijze gevolg te gem,” (mu (1,. ,,,,,,,,‘,:j;,',,g,.,,,, man, Ooh door Ook de voorzltter van de c0nc111e-comm1ss1e ’HuWe11]k en Gezm",
ze zonder voorbehoud en van galls:-r lmrte te accepteren pater D1" C- Sporkenr had Zlch 31 lang late kennen als v00rstan-

- de m,rk0nd,- mg (/”m]“,,,,./‘.0/I-I-k Wham-ng mede cer van v00rbeh0edm1dde1en; ook dokter Keep, de leider van deen er zn , 44- - ._- .

te houden en ta dm,” /mm/,,,,_ p111en van Organon had z1tt1ng in die commissie.
H t t h- r Zoals U .“,(,,,, um ]'.,,,.”Wrmgsmkken mm Om Heel lang hebben dlV€I‘S8 leden van de plenaire ver-gadering aane gaa ze , .

geloof, over do erfzomlv. (Iv muagllvlijke geboorte van d_e S1_OtaanbeVe1mg geknutseld In de YIOOP, dat file er, meer V00r—
Christus, Zijn G011/twirl. (Iv |m'!'/wit:/'/cu tegenwoordigheid Zlchtlg geformuleerd: Ook 111 Rome C1001‘ Z011 k0H1en. Want de bis-
in de H. EucharisIi4- vn ula Ronlo ans voorhoudt dat die Schoppen Zouden meestemmen en er moest geen ”breuk” Ontstaan,

De denitieve ”aanbeve1ing” vroeg dus inzake de geboorteregg-_
4
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Hoger Katechetisch Instituut de door Rome noodzakelijk geachte
ling: "verder Overleg met het Wereldepiscopaat, de paus, de ge- wijzigingen aan te brengen. En als we dan uit de mond van
huwden en de deskundigen over een eigentijdse christelijke hu- kardinaal Alfrink Vernamen;
Welijksopvatting” en oordeelde ”de absolute afwijzing van de

kunstmatige middelen tot geboorte-regeling op grond van de in
de encycliek gegeven argumentatie niet overtuigend.”

‘U31;"4'-'-

”Een nationale werlcgroep opgebouwd uit diocesane
katecheten samen met degenen, die in het HOGER KA-

”De plenaire vergadering meent daarom dat de discussies over “ TECHETISCH INSTITUUT de ,UOlwassenen_katechese
de huwelijks-beleving niet zijn afgesloten”. Het kli-nkt allemaal behartigen, heeft in verschillende diocesen kader-cursus-
nog a1 beminnelijk en redelijk. Maar zoals dikwijls, ook hier: in
cauda venenum, het vergif zit in de staart; want er volgde nog

sen voor de priesters helpen organiseren . . . .

achter: Q dan houden wij ons hart een beetje vast. . ..
En We moeten ons niet doodstaren op papier, vvaarop voorzich-

”dat de werkzaamheden in de zielzorg en de geesteliike tig wel eens Wat progressiefs kan staan, maar dat in de praktijk
gezondheidszorg hiermee rekening houdend, kunnen reeds Lang vOO1~bij_gest1~eefd is_

warden voortgezet.” v In het bestek van deze summiere beschouwing willen Wij ons
beperken tot een van de vele voorbeelden (wij hebben stapels,

De ”Katho1ieke Geestelijke Volksgezondheid” kreeg hier de nap maar het vdgende Word}; net Op onze tafel gedeponeerd). Men
in de mond en liet er dall 0011 geen g1"‘a5 Over g1"°e1en§ nauWe1131_‘S kan het lezen in het Dagblad van Noord-Limburg van 16 januari.
Was het ”C0I1Ci1ie” beéidigd‘ Of de Kath G- Volksgezondheld Pastoor Jean Slots, 57, echt geen jong kapelaantje die er onvoor-
pub1iCee1“d8 een ¢0II1II1L1Y1iq11é -dat aan duidelijkheid niets te zichtig en ondoordacht maar eens Wat uitflapt, zegt daarin het
wensen overliet voor mensen, die wel kunstm1dde1en Wensen toe Volgendez

te passen.
Kapelaan Simonis, die zicn tijdens de zitting ook al lichamelijk ,,Het dogmatisch geloof heeft my levenS_
van Prof. Maltha had gedlstancleerd, stemde voor deze reso1ut1e, waarda Ik aloof niet in de biolo i ch d l..kh -dg g s e aag e 1] ez
evenals de bisschoppen. Alleen Prof. Maltha en Mevr. Mr. Vos de Mari(t' Namurlé]-k heeft de Heilige Gee“ Maria m-et

Wae1'Smu1ders stemden tegem . . . bevrucht. Als je dat hier in Wanssum vertelt, beginnen de
De zaak gaat dus, ondanks Humanae V1tae, met ooglmkend, maar . .mensen te lachen. Jesus Chrzstus zs gewoon het kind ge-
ofciee1,mede door de bisschoppen gesanctioneerd, gewoon door. weest Maria Jozef allebel-_ Je moet al die
Het staat maar a1 te duidelijk in de eind-aanbeveling en de frage bi]-belse I-mses emf deem Hun kind heel bijzom

”diScESsie Vgogdt "°°"€g""Z"{”t dgmdi het Voortzetten Van e der kind, Omdat God er Ziin bedoelingen mee had. En
”wer zaam e en” pas oraa e ege e1 en. onder Heilige Geest versta ilc goecle geest, goede mentali-

‘X’ '5? teit. Een begrip als ’Z00n van God’ is een brjbelse om-? schrrjving. In ieder mens zit iets goddelijks. Ieder mens
Weet men hoe men Op het ge 19 Van ‘O VOW e Oe m1_ e en is immers een beelcl van God. Als je dat mysterie zo be-” H ' \ '\' ' .. . . . .de ”pas1;ora1e prakt1Jk zal ultoefemn, v¢.o1 mmder zeker 1s men nadert Sn t de Manafl uur m achn _==

.. . . . 9 Jg g
over de vraag of - en hoe - de voorgoschrevcn W1_]Z1g1I1g€l’l 1n De g
N191-1W6 Katechismlls in de Prakti-ik W119“ Worden Verwerkt" Wij Willen onze kritiek niet concentreren op pastoor Slots, die
Velen zullen - ten onrechte, maar bcgrijpelijk - een beroep doen zegt Wat hij denkt of meent te geloven. Misschien rnaakt hij zich
Op de uitspraak va-n het 4Past0raa1 Ooncilie dat D-N-K een zelf ook wijs, dat hij de echte, oer-orthodoxe leer verkondigt en
veilige gids is. Met het laten drukkcn on verkrijgbaar (te koop) zich te beter als katholiek gedraagt naarmate hij zich meer van
stellen van de ”Rorneinse” aanvullingcn is men er niet: We weten het hoogste leergezag en de traditionele geloofsleer, van het
hoe taai het Hoger Katechetisch Instituut zijn katechismus ver-
dedigd heeft en tot nog toe blijkbuar geweigerd heeft als

6
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Maar Wat Wij niet begrijpen is, dat de bisschop van Roermond
zo’n pastoor rustig laat doorgaan met verkondiging die recht-
streeks in strijd is met het katholiek geloof. Wij begrijpen -niet.

net met Libe11e- en K.R.O.-statistieken aan de Paus toegezonden
P.I.N.K. jubileum-boek seinden Wij de H. Vader de Waarschuvving
dat dit z g Concilie in geen enkel opzicht een reéele en eer1i'kedat de bisschop Van Roermond het geloof Van Zijn diocesane r vertegenvvoordiging was van de Nederlandse katholieken en fiat1 1 ti 1 d ‘ h t S1

‘
st_e Se ma g aat on erm13nen(p_2_1rOc lanen Vén pas 0011 Ots Zun de aanbevelingen of resoluties voor zover ze pretenderen vandiocesanen van Mgr. Moors). W13 begrnpen met, hoe h1J dat voor

1 het katholieke kerkvolk uit te gaan, een onvvaarachtig getuige-God Verantwoorden kan"
5 ‘nis geven' de sternverhouding 90 tegen 3 was daarvan een simpel"Moors en ik begrijpen elkaanw Zegt de pastoon Maar talrijke bewijsd vzaarbij 1’art de grouper les chiffres niet behoeft te Wordengelovigen begrijpen de bisschop niet.

toegepast.Wij vragen: wat geeft het of men wijzigingen in de Nieuwe
<2? %Katechismus al of met aanbrengt, als priesters z1ch er niets van

aantrekken en een streep halen door een groot deel van de ge- I - - ‘mg -‘ In tegenstelhng met Wat kardinaal Alfrink meent: ”ik geloof datloofswaarheden, zelfs met een beroep op de ongewijzigde Nieuwe
I de eventualiteit van een schisma voor het eerst in Rome is uit-a ec 1smus'
, gesproken” zijn wij van rnening dat De Bazuin die eer toekomt.

Wij Willen hiermee aantonen dat het geloof in de Nederlandse
Kerkprovincie niet gered Wordt door bisschoppelijke verk1arin-
gen alleen, maar dat konsekwente bisschoppelijk daden absoluut
onrnisbaar zijn.

<2? it
<2?

Kardinaal Alfrink heeft in zijn openingstoespraak tot de aan-
vvezigen gezegd, dat ”wij in ons eigen pastoraal beraad blijven

De vrees voor een formeel ”schisma” hebben wij overigens altijd
voor ongegrond gehouden. A11e tekenen Wezen er immers op, dat
men de katholieke kerk zélf Wilde ”hervorrnen”. De strijd Werd
en v/ordt binnenkerkelijk gevoerd, zelfs door hen, die de kerk
hebben verlatenr Zij laten zich het predikaat ”k-atholiek” niet dan
bij uitzondering ontnemen. Velen denken ”terug te keren” als de
Kerk zichzelf gereformeerd heeft, zich van veel dogma’s heeft
ontdaan, van het pauselijk gezag, van de celibaatsverplichting,
van haar hele ”institutione1e” instelling, van haar ”niet-eigen-
tijdse” zedenleer enz. Het uit de katholieke kerk treden en eengeloven’ Ook als is het Hog niet Volmaaktu eigen "Kerk" een eigen ”structuur” stichten is voor de ”vrij-Wij hebben het gelaat van de kardinaal niet aanschouvvd, toen g Zinni en" een contradicahij deze vvoorden uitsprak: Wij hebben niet kunnen Waarnemen i gof zijn mondhoeken ironisch van zijn geliefde understatement ge-

tuigden. Wij hopen, dat anderen het hebben waargenomen. Want
Zijne Eminentie vveet natuurlijk zeér goed, dat vooral het repre-
sentatieve karakter van het ”Conci1ie” nergens op leek. Hij had
toch echt de uitslagen der stemmingen - slechts 2 a 3 personen
namen bij de stemmingen de pauselijke directieven in acht - niet
nodig om dat te constateren. Dat er op het laatst nog 3 zetels aan
de z.g. ”conservatieven” Werden toegewezen, vermag aan de bijna
volmaakte onvolmaaktheid van het representatieve karakter niets
af te doen.
De heer Bongaarts, Wel (laat) uitgenodigd, vveigerde terecht de
schijn van een eerlijke representatie van het ”Godsvo1k” te helpen
postvatten.
Cm ”Rome” een duidelijker, eenvoudiger inzicht te geven in de
representatieve betekenis van het z.g. Provinciaal Concilie dan

8

Sornmige ”conservatieven” zouden daarom een oudervvets schisma
- het stichten van een eigen geloofsgemeenschap door de vrij-
zinnigen - minder gevaarlijk voor de katholieke kerk achten dan
de voortduring van een situatie, Welke het orthodoxe katholieke
geloof ondermijnt, Waardoor geleidelijk aan het oorspronkelijke
katholieke geloof vervangen Wordt door een geheel andere "le-
vensbeschouwing”. Wij citeerden met voor niets een der recente
voorbeelden (Pastoor Slots); de verandering voltrekt zich daar
onder de ogen van de bisschop.
Daarom juist zijn vele katholieken verontrust en kunnen zij met
de beste Wil ter Wereld geen ongeschokt vertrouwen meer hebben
in de bisschoppen. Velen voelen dagelijks de grond onder Izich
wegschuiven. Verontrust zijn zij vooral ter wille van hun kinde-
ren; jongere en oudere, die zich onbewust inpassen in het vrij-
zinnige levenspatroon, waarmee ze dagelijks geconfronteerd wor-
den en dat begeleid wordt door het adagium: ”einde van het
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matige geboorte-regeling nog eens speciaal in Confrontatie werd
conventionele chrlstendom”. De verontrustlng heeft haar ulterste I afgedrukt Om hem nog eens Zijn eigen wen posieve beargumen_

grenzen bereikt; wij weten dat uit zeer vele brieven, telefoontjes , teerde stemngname tegen het gebrugk Voorbeiloedmiddelen

en persoonlijke gesprekken. }’ onder ogen te brengen, niet om Alfrink tegen Alfrink uit te Spe..
De trouw aan het episcopaat is de laatste jaren zwaar op de proef len’ mam. Om Veler hoop te Voeden dat de kardinaal Zijn

ge5'°e1e- Eee dringend bereep ep de kardinaal enige jaren geleden _" malige stellingnarne - Humanae Vitae verscheen eerst jaren later
toen de vernielende aspecten van de ”vernieuwing” zich gingen f. kloekmoedig ten aanhore van het pastoraal ,,cOnCie,, be_

aftekenen maakte weinig indruk op de Maliebaan, hoewel daar ' Vestigen

door een delegatie - Waaronder twee professoren - namens enkele -§ Helaas was dat niet het geval, Integendeel hij beriep er zich 0
duizenden verontrusten een petitie Werd overhandigd. Voor de dag men van standpunt kan veranderen (cliplornatiek voegde (g

kethelieke T-V- lieten eue bisseheppen jerenlang ' behalve één ' » kardinaal er aan toe, dat zulks dan 00k uiteraard mogelijk is voor
verstek gaan, wetende dat de katholieken mede door de uitzen- r hedendaagse stellingnamen).
dingen van dr. Trirnbos geindoctrineerd W€I"d€1'1 met een moraal 3 % %

die de leer van het hoogste leergezag gewoon negeerde. Wij kun- %

nen in dit bestek onmogelijk alles opsomrnen Wat er in Nederland - Hoe Z31 de kardinaal er Over enkele jaren denken is

voor de Umwertung aller Werte op religieus gebied gedaan en niet een soort belofte dat de kardinaal, samen met andere episco-
nagelaten is, maar de voorbije jaargangen van Confrontatie geven paten tgch voor Qntkoppeling van priesterschap en celibaat blijft
er - gedeeltelijk nog maar - getuige van. platen?

Teen ee ”*n~ieuWe geest” endel" Presidium Van de bisseheppen 39“ De positieve stellingname van de kardinaal inzake het priester-
concentreerd, belichaamd, geconsolideerd, geinstituteerd Werd in cehbaat Wordt Wel sterk Overschaduwd door de steuingname

een ”PeSteTee1 Cenei1ie”» in Welker Pleneire ”Stemge1"eehtigde” resp. niet-stellingname inzake Humanae Vitae en De Nieuwe Ka-,
vergadering niet één - vvij herhalen: niet één - niet-z.g.-progres- -p techismus Méér Dog dam het priestercehbaat is De Nieuwe Kate_

Sieve kethelieke Priestel‘ ef leek Zitting had’ ken teen het § chismus breekpunt van het vertrouwen in het episcopaat. Niet het
conservatieve deel der katholieken - volgens progressieve s0c10- ¥ boek en de formele aanvullingen als zodanig, maar de vraag of
legee neg 70 % V311 de ketheheken ‘lltmekende ' eeht met V91” 1 de wezenlijkeinhoud,v0ora1v00r Wat betreft de correcties welke
trouwen blijven opzien naar onze bisschoppen? Immers eerst kori Op belangrijke geloofspumen betrekking hebben (tussen hiaakjes.

Veer de 3e Zitting Van het ”Cenei1ie” Wereen neg 2 5 3 ”een5er" ook de kunstrnatige geboorteregeling valt in dit verband onder in-.
vatieve” personen ingelast. houd en Wez n - - ..

Wekt het verwondering, dat men de valse indruk, dat dit ”Con- en Van harteezil’ $21311:Ovngffzl0321?; Iii ($2; ii I];Ii'SsiJ;)§;pZI;e13l1g:

cilie” een reéele en eerlijke representie is van het Nederlandse de Ondel. hun gezag Staande priesters
katholieke volk, Wilde Wegnemen en dat men "Rome" met ver-
wijzingen van de concrete verhouding 90-3, op de hoogte stelde De mededelingen van uitgever Paul Brand in Elseviers W (25
van de vverkelijke situatie? an. doe .. . . . ' '

De Confrontatie-redacteuren hebbcn dat gcdaan. Zij meenden dat
270112’! (p1;,hgf) ifgigalieiinkgiiVggilitlgiil fzgi-)1§n,,1(I)1pb£€E;1:J;:

het voor hen een gewetensplicht was. En zij hebben er aan toe~ ken]-ke wens Van aue Nederlandse autoriteiteri d'ie bij de

geveegd ‘ Wet Zij d a gelij k 5 eI'V‘""‘" ‘v eat Veel kathelieken er spronkelijke Nieuwe Katechismus betrokken Waren” krijgt deze
over denken hun trouw aan dc (2i[.','Cl1 bisschoppen op te zeggen, brochure een ander formaat en 31 even nadrukkelijk andere

omdat het hun vverkelijk onmogelijk vvordt en in de geest van typogma
de directieven van de I-I. Vader to denken en te handelen en in
de geest van de Nederlandse bisschoppen. » .

Telkens leefde de hoop weer op, dat de disharmonie in ’n we11ui- ojcenin (;,:edf)pl;I£sl€£;€1pl;eiZhbiuI€:(Z;:,? f1‘§:t;'ff;i.Tfe” ' heat
dende consonant zou Worden opgelost. Z0 Weet kard.inaalA1frink, inhoud naast de »ei ,, i h d H b e enhiuan e

dat zijgn zeer mooie toespraak van ncgen jaar geleden over kunst- gen n O“ ' et etreft ler een
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principiéle aangelegenheid; men wil duidelk naast
elk"/“T Smile"-' dit was "ll" ons: dat is Wat ROW‘? verlangd Typerend voor de situatie in de Nederlandse Kerkpreovincie
heeft- Dat het $_uPPleme"'t v97‘5Ch':7nt ”m °I’d7'(_‘Cht Wm de echter is, dat deze priesters We-1 in het ambt kunnen blijven . . .

Nederlandse bisschoppen” "wet “Z “ls 99" ulwrste 90"‘ als ze maar niet huwen. (zie 00k hiervoor de ”be1ijdenis” vancessie warden verstaan.” pastoor 510ts)_
<2???

42% Una fede viva, een levendig geloof, zeker, bij velen nog gelukklgDe bisschop van Haarlem, Mgr. Zwartkruis, sprak voor de T.V. maar niet bij a11en____
over de eis van de Amsterdamse ”studentenpast0res” het priester—
ambt te blijven uitoefenen na gehuvvd te zijn. Hij sloot zich
uiteraard aan bij Wat kardinaal Alfrink a1 namens de bisschoppen v

verkondigd. had: onrnogelijk. Het was een milde redevoering, _ __e, _,_ ___ _ _

waarin hij vooral wees op een noodlottige verbreking van de
eenheid-.
Te betreuren is echter, dat alleen en uitsluitend aan de orde
gesteld Werd de kvvestie van het priestercelibaat. Wij laten hier
v01,e;0n, wut één der “pastures”, I-Iuub Oosterhuis S.J., 0.a .namens
hon 1111011 zoi, zondzlg 26 jnnuari, in dc kapel van het St. Ignatius-
('nll(‘g‘v2

“/Hs bljvoorbveld hot hoogste gezag in de kerk, ter cor-
rm:ti(> van de formulering van de Nieuwe Nederlandse
Katechismus, het z.g. rapport van de kardinalen-c0m-
missie, stelt: clat Jesus zich tot herstel van onze mis-

'*“'9=‘eI\'v'~‘l'QIbév.va'r.<i"I:‘-Qi

Hartelijk dank!

drijven ‘"1" Zijn Vader heeft Opgedmgen ‘ll-9 99" heilig “ Zeer velen hebben spontaan bijgedragen in de kosten van de
slachtoffer waarin God welbehagen had: ' dat het Krui-9' A1lerhei1igen-advertentie in de Volkskrant.
Offer in Godf Kerk Onafgebmken w°Tdt_ voortgezet 1” De vele bijschriften op de giro-biljetten bewezen, dat de plaatsing
hat 9uCh‘"i$t‘5ch Offer - dat in de Commume het “an God algemeen Werd toegejuicht. Er kvvamen zeer vele kleine bij-
Opgedragef slachtoffer “ls sPij$ genuttigd w°Tdt> {Jan dragen binnen (f 2,50 - f5,00 enz.). Totaal werden ontvangen
verswan W11 dat__m@¢ vele lmderen elders als een kar;1w- fs7s3,5s. De advertentie kostte f4s00,00. De twee particulieretut” "an Wat WU tmchten te beleven 9" te verkvndlgen initiatiefnemers, die zich VOOI‘ het volle bedrag van f4800 00in 618 breking 111111 hei bmod, de viliring van cle eucharis- garant stelden behoefden dus maar f1066 42 bij te passen A,11eI ,9 ' - ~, ~ '"9 - financiele beschelden op deze advertentle betrekkmg hebbend(bkk' .. d Cftt'T1 -Wij vragen ons af; hoe is het mogelijk, dat dergelijke publieke geglgagsn enmg enz) Wor en aan on ron a le’ ege en’ Over

anti-geloofs-belijdenissen voor de bisschoppen niet véél en véél Mogen met deze algemene dankbetuiging volstaan We her_
zwaarder wegen dan de hele ce1ibaats—kwestie. halen Ze nog gaarne een keel, "
Op grond van soortgelijke belijdenissen alléén a1 is continuering Hartehjk dank!
van het priesterschap onrnogelijk.
De vraag of deze pastores in het ambt kunnen blijven als ze
huwen, behoeft toch niet eens meer aan de orde gesteld te
Worden? ?

DE INITIATIEFNEMERS
N. N.12
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CREDOGROEP UTRECHT

6 februari a.s. te 20.00 u. Lof van Eerherstel, in de Kapel van de

Eerw. Zusters v. Liefde, Springweg 142.

20 februari a.s. voor leden van de Credogroep en genodigden te
CREDOGROEP DEN HAAG 20.00 u. H. Mis, Waarna toespraak van Mgr. C. G. v. Trlgt, aan

het adres als boven.

Donderdag 6 februari a.s. om 20.00 uur precies Wordt een Latijlnse 0-nderwerp vstefve, 911 <19-11?”

H- M15 V001‘ 011$ Opgedragen in de Kapel del‘ Ee1‘W- Zusters Van Er wordt mogelijkheid gegeven tot het stellen van. vragen en
Liefde van Tilburg, -Oude Molstraat 35, Den Haag, Tel. 654385 ' discussie, uitsluitend betreffende .5111; Qnderwerp_
(070), vvaarna E.P. N. A. van Rijn 0.P. zal spreken over‘ ”De ge- Voor ieder, die op ander godsdienstig terrein nog vragen heeft,
loofwaardigheid van de Kindsheid-Evangelién”. (20.30 u. in de I Zuuen twee andere adressen bekend Worden gemaakt, hier ter
recreatiezaal). Cf. Matt. hfdst. 1 en 2, en Lucas hfdst. 1 en 2. 1 ste5_e_

Gebedsgroepen: leider E.P. J. Kalkhoven S.J.

Studiegroep: leider E.P. Dr. A. Steyns s.c.j.

Godsdicnstlessenz voor de kinderen van. de leden van de Credo-
groepl Don IrIaa_e,' on omstreken Worden eenmaal per maand be- CREDOGROEP TILBURG
12lY1g'C10()S godsdienstlessen gegeven door Mej. A. M. M. Simonis,
'l‘or0nstraat 97, Den I-Iaag, tel. 070-110083. (Opgave voor deel- Latijnse H_ Misseny Opgedragen door de Zeereerw Pater Dr’ c_

name bij Mei" Sim°nis)' W. van Boekel m.s.c. in het Missiehuis, Bredaseweg 204, Tilburg,
Biechtgelegenheid: eerste zaterdag van de maand of vlgs. af- om half elf: zondag 9 februari; zondag 23 februari; zondag 9

spraak bij E.P. J. Kalkhoven S.J., Schouwweg 69, Wassenaar, tel. maart; zondag 23 maart; zondag 27 april; zondag 11 mei; zondag
01751-9904. 8 juni.
Eerste donderdag van de maand Om 1930 u~ in de kapel Oude Bijeenkomst Credogroep Tilburg, Enschot. Goirle op Woensdag 12
Molstr. 35, Den Haag, bij E.P. Dr. A. Steyns s.c.j. (Oude Delft 18, februari; Vrijdag 7 maart; dinsdag 1 apr; Woensdag 7 mei;
Delft, tel. 01730-23421) of vlgs. afspraak. woensdag 4 juni, ten huize van de secretaresse mej. I. Smits,
Alleen vlgs_ afspraak bij E.P. ‘P. Lomrnerse S.M.M., Leidseweg Schouwburgring 105’ te1_ 35611_

191’ Voorschoten’ Sem' Beresteyn’ tel 01717-2341’ Secretariaat Credogroep Tilburg, Enschot, G01I‘1E; mej. I. Smits,
Contributie: f15,-- per jaar (inclusief gebedsgroep en studie- Schouwburgring 1O5,Ti1burg_
groep) te storten op gironumrner 266491 t.n.v. Drs. L. J. C. Koop,
Theresiastraat 295, Den Haag, tel. 854069.

Opgave voor deelname bij Mevr. Mr. J. D. Hermans-Lebert,
Helmstraat 5d, Scheveningen, tel. 0'70-556956. bij afwezigheidz
tel. 854069.
Bij deelname van 30 pers. is E.P. N. A. v. Rijn O.P. bereid een

Bijbelcyclus te geven. Nadere bijzonderheden te bespreken op
6 febr. a.s.
Matt. 24 :4 Joh. 10 :4 en 5.

Luistert naar Wat UW goede herders U te zeggen hebben!
Weest dankbaar voor hun medewerkingl Bidt voor hen!
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K R 0 e k A. Ondergetekende is eerst op 18 november, toen er al een groot' ' ' r stuk werk, voorbereidend, verricht was voor deze sessie, telefonisch
benaderd of hij een zetel Wilde accepteren en er is niet bijverteld
dat men 3 zetels beschikbaar had.
Ik heb toen zo geredeneerd, als ik deze zetel zou aannemen danZ H P zou ik rneewerken aan het ophouden van een valse schijn, dat de1 1 verhoudingen binnen het Pastoraal Beraad inagenoeg in 0vereen-
stemming zouden zijn met de werkelijke situatie in de Kerk-(K.R.0. Radio-uitzending Echo dd. 14.1.1969 18.40 - 19.00 uur). provincie, en dat is persé niet het aeval B0-vendien heb ik neg

. als motief opgegeven dat er een sterke trend bestaat in Noord-
wijkerhout, die drijft naar vrijzinnigheid en dat ik aan deze trend

‘ ' op geen enkele wijze wens mee te vverken.V. De redaktie van het blad ’C0nfr0ntatie’ heeft zich in een
_,

telegram rechtstreeks tot de Paus gewend om haar ongenoegen “
over de gang van zaken op en rond het Pastoraal Concilie te ! V. In het telegram staat dat vele gelovigen erover denken, inNoordwijkerhout te uiten. Met name de tekst van het interview k het publiek, hun vertrouwen in het episcopaat op te zeggen. Heeftdat kardinaal Alfrink met het Italiaanse blad ’La Stampa’ heeft ’C0nfrontatie’ dit inmiddels al gedaan?
gchud was aanleiding V001‘ deze uiting van wantrouwen.

0

Mijnhoer Bong'azu'ts, U als redakteur van het blad ’C0nfrontatie’ A. Dit is een zuivere constatering op grond van talloze brievenkunt misschien vertellen waarom U zich rechtstreeks tot de Paus en gesprekken, verder niets. Wij zijn er vast van overtuigd daton niet tot het episcopaat of de nuntius, de vertegenwoordiger bij een voortgaande escalatie van de situatie zoals deze zich ont-van de Paus, 00k op het Pastoraal Concilie, heeft gericht. wikkelt, een explosie niet kan uitblijven, hetgeen niet in houdt
dat vvij bewust zouden aanzetten tot deze handelwijze.A. Er is in 1965 door verontruste katholieken een petitie aange- Dat wij het vertrouwen in het episcopaat niet volledig hebbenboden aan het episcopaat over de situatie zoals zij toen was en afgeschreven moge hieruit blijken, dat Wij in oktober aan de kar-men heeft ook mededeling daarvan gedaan aan de internuntius. dinaal gevraagd hebben, de beide redakteuren van ’Confr0ntatie’,Het resultaat van deze door 2.000 mensen getekende petitie is, voor een onderhoud te ontvangen en dat de kardinaal, bij schrij-wat het episcopaat betreft, nihil geweest, met als gevolg dat in ven van 23 oktober 1968, dit heeft geweigerd.een verdere phase van de ontwikkeling in de kerkprovincie een

aantal andere, rnisschien ten dele dezelfde verontruste katholieken
een petitie aan de Paus gezonden hebben over de Nieuwe Kate- V. In het telegram, dat U verstuurd heeft staat ook, dat dechismus. En vanuit deze zelfde situatie, het heeft destijds miets huidige situatie in katholiek Nederland, hemelsbreed verschiltuitgehaald dat Wij ons, respectievelijk diegenen die getekend van de uiteenzetting welke ’La Stampa’ van ll januari publiceerthebbenh tot het episcopaat gewend hebben, redenerend, aan de hand van een interview met kardinaal Alfrink. Wilt Uhebben Wij dus nu ook dezelfde weg gekozen als diegenen, die de hiermee zeggen dat de fout ligt bij ’La Stampa’, of zou de kardi-petitie over de Nieuwe Katechismus hebben ingediend. We naal verkeerde inlichtingen verstrekt hebben of een verkeerdhebben ons rechtstreeks tot het centrum van de Kerk gewend. beeld geschilderd hebben van de Nederlandse Kerkprovincie?

A. Het is een beoordeling van de situatie, zoals verschillendeV‘ confrontatle heeft 3 Zetels Op het Pastoraal Conclhe aange" rnensen verschillend oordelen over de affaire Israel bijvoorbeeldboden gekregen. Waarom heeft deze, 111w stroming daar geen zo kan men ook verschillende visies hebben over de situatie ingebruik van gemaakt? Nederlanc-L
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I-Iet is onze stellige overtuiging dat de interpretatie die de kardi- I
naal in grote trekken geeft miet overeenstemt met de barre7

werkelijkheid in de Kerkprovincie.

V. Hoeveel mensen denkt U ongeveer direct te vertegenW00rdi-
gen, die Zieh dus 00k aehtel" dit telegram Zellden kunflen Enkele artikelen in de Osservatore Romano, die het Katholieke
$¢ha1"en7 leven in Nederland prijzen, waren aanleiding tot triomfale kreten

van ’progressieve’ zijde.
A- We hebben 1"100i’¢ de aepiratie gehad Om te kennen Zeggen Y De veel, of liever altijd gesmade Osservatore wordt nu met wel-
dat Wij dé 0l“'¢h0d0Xie in Nederland Vertegenweefdigen, alleen lust geciteerd. Men legt er thans NIET de nadruk op, dat het een
maar dat Wij een Weg Zijn, een apparaat Zijn, Om dienstig te Z1311 gesigneerd artikel is - dus slechts een persoonlijke en geen offi-
aan het beschermen van de orthodoxie en het ontwikkelen van ciee| \/aticaanse mening wee;-geeft_

hetrévei1,hetWe1k het Vaticaans Concilie op gang heeft gebracht. ‘ Qverigens kw-men wij vo||edi9 met de inhgud der tot nog toe
Be’B1"0uWba1"e eijfers, die Zeggen dat 70 % Van de Ned'e1"1a1"1d$e verschenen 2 artikelen instemmen. Wij wisten en weten, dat er
katholieken niet Progressief Zijn, zijn VOOT 011$ een Vingerwijzing sedert het herstel van de bisschoppelijke hiérarchie (1853) veel
dat het greeteie gedeelte Van de Nederlandse katholieke“ 'i1"°uW gepresteerd is in Katholiek Nederland. Wij kennen Petrus Canisius
W11 blijven aafl Rome en de We1"e1dke1"k- van 400 jaar terug - hebben de 20e eeuwse Petrus Canisius-
We k11I1~11e1’1 niet Zeggen dat Wij hen vertegenwoordigell Wij Zijn vereniging meegemaakt, maar wij kennen ook haar opvolgster de
a11eeI1 Inaal" een blad met een beweging die el" Spentaarl Omheefl St. Willibrordusvereniging - Prof. Groot, Daniel en Fiolet; wij
gegreeid is en We traehten due OP 0I1Ze Wilile een bijdrage ‘Be kennen Geert Groote en Thomas a Kempis, we weten, dat paus
leveren aan de taak die het Vaticaans Concilie zo duidelijk 0m- Adrianus V| een Nederlander was, dat Vondel o_a_ zijn prachtige
Sehreven hee- Altaergeheimenissen schreef - We weten dat Katholiek Nederland

162 mannelijke en vrouwelijke religieuze ordes en congregaties in
het leven riep; dat er 9000 priesters zijn en 5000 missionarissen,

V. Onder vvelke voorwaarden zal ’C0nfr0ntatie’ Wel deelnernen dat Qnze kardinaal Van Rqssum prefect was van de Propaganda
3311 een Volgende Zitting Van het Pa$’E0I‘aa1 Cefleilie? Fide, dat er 1800 parochies zijn, duizenden katholieke lagere en

mididelbare scholen - zelfs een Katholieke Universiteit, kortom
A- ’C011fr0I1ta’Eie’ Zal heel graag deelnemen aan een Velgeflde we kennen allemaal de Pius-almanak, die spiegel van het ver-
sessie van het Pastoraal Concilie mits het teruggaat naar het ma|e¢|ijde Rijke Roomse |_even_ Maar we weten ook, wat (nog) niet
begin, in 1965, ‘wen Welemaehreven is Wat de faak ZOH Zijn Van in de Osservatore staat, dat men veelzijdige pogingen aanwendt
dit Pastoraal Concilie en de Paus er zijn vertrouwen in heeft om dat Rijke Roomse Leven te niet te doen gaan - en dat het er
Hitgespfeken en een begeleidel“-<1 Sehfijven aan die eefste Seasie voor Katholiek Nederland somber uitziet, als die afbraak niet
mee hee gegevell afgeremd wordt. Niet wat was, maar het perspectief is volgens de
Geheel OP basis Van datgefle Wat 1-lit de brief Van fie Paus Spreekt, Osservatore ’Ia sola che conti’ - het enige waarmee men thans
zouden Wij gaarne bereid zijn om aan een volgende sessie deel rekening moet hQL|der|_
te nemen. Overigens zullen de sterk HISTORISCH getinte atrikelen de H.
In het andere geval weigeren evenals wij dit nu gedaan hebben. Vader heus niet in de waan brengen, dat het op godsdienstig

gebied in Nederland koek en ei is (de Romeinse redacteur wijst
daar trouwens ook op). Want de veelvuldige waarschuwingen van
de Paus zijn 66k wel een beetje ingegeven door de Nederlandse
toestanden, denken wij . . . .
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hij de avond vdér zijn interview de ’geloofsbe|ijdenis’ van HuubDat de k°P b°V6" het a*‘tik°| ’""a fade ‘"Va' Jwst '5~ ‘”'"°" “"1 Oosterhuis SJ. voor de T.V. had gehoord en dezelfde avond vanme” 9"aa9 bevestigeni er lijn °°k hede" ten dage "°9 Zéér "ee| zijn interview de Nederlandse Jesuiten-provinciaal pater Hermans:katholieken, wier geloof in één God, in God de Vader, God de
Heilige Geest, God de Zoon ontvangen van de Heilige Geest en
geboren uit de heilige maagd Maria, in de katholieke Kerk, in de wjuist Omwille mm het ewngelisch appél _ ‘wie het vattegemeenschap der heiligen en in het eeuwig leven, nog spring- km], vane het pleiten wij van de ene ham U00, de
le‘/‘end i5- zogenaamde ontkoppeling, willen dus de gehuwde

priester volledig in het pastoraat handhaven . . . .”
Nu we het tweede artikel van Alessandrini in de Osservatore (22 Y >=De zware last die de bisschoppen dmgen besmat voorjan.) gelezen hebben, verwonderen wij ons er toch wel héél erg een deel hie”-n, dat Op een bepaald Ogenblik binnenover, dat zijn artikelen in Nederland door de ’progressieven’ als de ml-mte mm de kerk gemepen kunnen zijn in alle wij-een soort triomfbogen voor de situatie in Nederland zijn voorge- moedigheid het ween» mm de apostel Paulus te herhalen,steld. Alessandrini is nog niet veel verder gekomen dan Titus een ween” zelfs aan het allerhoogste gezagj 4Brandsma, de priester-held, martelaar zelfs, en aan een appre- >>Ik wil Openlijk verklaren, dat ik hen in mijn fmwtieciatie van de huidige situatie is Alessandrini nog niet toe, laat Ooh hierbij steun en mm, ik meen te weten zeer -velestaan dat hij een juichkreet heeft laten horen.
Ook Alessandrini vroeg in het N.T.S. T.V.-interview: ’hoe komt U
er bi] dat de O$$e"Vat°"e ten °i°Zi°hte Va" Nederland P|°t$e“"9 Er zijn nog veel meer eigentijdse bewijsstukken, die Alessandrinivan standpunt is veranderd? De Osservatorle heeft nog nooit over zouden kunnen he|pen zijn |icht te |aten schijnen Qp de heden.Nederland Qeschreven-’ daagse kerkelijke en godsdienstige situatie in de NederlandseVerder bleek uit dat interview dat en Alessandrini zélf en onder-
staatssecretaris Casaroli en de H. Vader de artikelen en het Ke|-kp,-°vinc5e_
interview voor persoonlijke rekening van Alessandrini lieten; de its <;1>paus heeft alleen ’de geest en goede bedoelingen van die arti-

<)1>
kele Qeprelen ‘en aa"9em°edi9d’, Z°a|$ M9“ Ca$a|'°'5 lei (ee" Kardinaal Alfrink zei: ’de artikelen en de interviews zijn een hand-aPPl'e°iati6 die C°"fF- °Ve|'i9e"$ V°ik°me" dee|t)- reiking aan katholiek Nederland: laten we ze met BEIDE handen

V aanvaarden.’
En wij denken -en hopen en bidden:Wanneer Alessandrini in zijn artikelen t.z.t. tot een objectieve Mocht dat eens waar zijn; met BEIDE |1anden__ Niet met één hand,W°e"9aVe Va" die huidige situatie in Ne°|e|'|a"d k°mt, k5!" hij niet Want dan weet de rechterhand weer niet wat de linker doet.anders dan de conclusie trekken, dat het Rijke Roomse Leven

<;1> <)1>dat hij afschilderde, gevaar loopt geruineerd te worden. %In zijn artikelen is hij eerst tot het middeleeuwse Nederlandse Ten onrechte (natuw-|ijk) hebben ’p|-qgressieven’ hoera geroepen,kath°|i°i$me te"'99e9aa"- O"Wi"ekel"'i9 denke" WU hie!‘ aan toen zij uit de bezadigde artikelen van prof. Alessandrini eenHoratius’ compliment aan Homerus omdat deze zijn beschrijving ’overmmpe|ende Qmmekeer van Home ten opzichte van deVa" de T"°iaa"5e °°l’|°9 niet begint ab °V° Ledae! het ei Va" Nederlandse Kerkprovincie' distilleerden en daardoor ’zwakkeLeda, de Zwaarli Waaruit Helena V°°"t$Pl‘°°t, °m wier 5°|1aki"9 breeders’ ongerust maakten. Velen van hen zullen ook de ’hand-door Paris de oorlog begonnen was - maar zijn lezers direct in reiking’ verkeerd hebben Qpgevat, hoewel Mgr, Casaroli tochmedias res voert. uitdrukkelijk wees op de zorg en verantwoordelijkheid van deIn medias res - direct midden in de feitelijkheden waarover het H, Vader voor de zuiverheid van het geloof. Dat betekende dusgaat. Daar zou Alessandrini ook midden in gevallen zijn, indien
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wel een ’handreiking’, maar tevens een waarschuwing: ’s.v.p. niet I
de-hand-lichten met d-e geloofswaarheden’.
Het moet voor de ’progressieven’ een teleurstselling zijn, dat
prof. Alessandrini in zijn jongste artikel (Osservatore, 29 ian.) d h I
verklaart, dat het voor hem een verdrietige werkelijkheid is, dat t
er een zware geloofscrisis in Nederland heerst. In dit verband
brengt hij het verzet tegen de door de kardinalen-commissie voor-
geschreven wijzigingen in De Nieuwe Katechismus ter sprake.
Hij versbaast zich er over, dat zelfs een theologische faculteit
(Nijmegen?) Hie! W" inlien dat een Catechismus een eenvwdise , Op 17.12.1968 hebben katholieke Nederlandse dagbladen de tekst
en °"d"bbe|Zi""i99 "M99 dient 19 lij" Va" de kerkelijke |e9|'- ' gepubliceerd van een verklaring over ”de vrijheid der theologen
ledere the°|°°9 m°et die |ee|’ "M9999" in °V°"9°"$temmi"9 met en der theologie”, die gericht was aan de Paus, de Prefect van de
de V°°"5°h"me" Va" de Ke|'k- Congregatie voor de geloofsleer en andere hoge gezagsdragers
A|e$sa"d"i"i Verbaast Zi¢h 9" "°9 mééi‘ °VeF= dat 6|’ zelfs een der Kerk. Zij was ondertekend door veertig theologen, waarvan
the°|°°9 is, die Verkhard heeft maar 99" en Qeweten’ "iet aa" de dagbladpers er dertien heeft genoemd. Op 18.12.1968 verscheen
een herziening mee te kunnen werken (Dr. Mulders S.J., hoofd in het parijse dagblad LE MQNDE een gedeelte van deze vet-
9°d$di9"$ti9° uitlendingen Va" de K-R-O-I klaring, terwijl weer dezelfde dertien ondertekenaars werden

genoemd. Hun namen waren dus niet door de redactie uitgekozen,
maar in een bericht aan de pers verstrekt.

We W919" dat de 99" k°e Wijle d°°|’ de ’P"°9Y'e$$i9V9"’ met Nederlandse bladen hadden de verschijning van de verklaring
Qeiuich ten t°"e|° 9eV°e|'de ’Os$eT'Vat°"e” "U Weel‘ met Smaar dagen te voren aangekondigd; E. Schillebeeckx had ervan gespro-
zal worden overladen. ken in een uitzending voor de T.V. van Hilversum, waarvan de

korte inhoud later is verspreid in de vorm van een KNP-bericht.
Hierin had Schillebeeckx ook gezegd dat Rome en de Paus ”in

De P°9i"9 °m d°°" ’i"$°hake|‘e"' Va" Pl'°f- Alessandrini de » paniek” zijn (na de publicatie o.a. van het kardinalenrapport be-
5¢hij" Ye Wekke", dat R°me (P|°t$e|i"9) 5)/mpathiek staat t99e"- treffende de nederlandse Nieuwe Katechismus, de verklaringen
°Ve" het Nedeands P"°9|‘e$5iVi$me heeft dus echt "iet 101 het van kardinaal Ottaviani aan Paris-Match van 7.12.1968, het onder-
Qewenste 1'95‘-ntaat 9e|eid- zoek van de geschriften van Kiing, Schillebeeckx en anderen door
Naar (ms fer ore kwam, zou dele Posing Hit Nederland stammen do Congregatie voor do Geloofsleer te Rome). Het KNP-bericht
en in Rome van Nederlandse zijde ’pastoraa|’ begeleid zijn. Dat is van 11 decembel;
de artikelen van Alessandrini een antwoord waren op het Iaatste Omdat LE MQNDE been be;-i¢h1; dat men de vglledige mks; kan
telegram van Confrontatie en dat ’Vaticaanse kringen’ zich van V31-kl-ijgen te Nijmegen, A1-ksteenstl-aat 3-5, het kwartier van
dat telegram distanciéerden - die Nederlands-Romeinse sprookjes CONCILIUM, was het al meteen duidelijk dat men de bmn a]lg1~_
lijn dus nu wel uil de wereld. eerst moet zoeken bij de redactie van CONCILIUM.

De inhoud van het stuk is van dien aard, dat de OSSERVATORE
ROMANO van 3 januari 1969 er op opvallende wijze een protest
tegen heeft gepubliceerd dat ook verscheen in de franse uitgave
van 10 januari (omlijnd en op de eerste bladzijde). Er werd o.a.
in betreurd dat "een groep welbekende en befaamde theologen,
zonder rekening te houden met do goede regels van een wettige
dialoog, een vorm van publiciteit aanvaardt die het karakter
draagt van protest en pressie en op die manier, vooral in de
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op de uitgedrukte wensen betrekking hebben niet gemakkelijker 10g611, V661 16 “/611118” 16160111 k01111- V61‘1161‘0D W01111 W611$Wa1‘maakt, en geen voordeel brengt, noch aan de naam van het tijd- I 55610811 ”M61 0V61‘1111g111g 1103111611 W11 6611 16613111111 V311 116 P3115schrift, noch aan het heil der Kerk”,
1 en van de bisschoppen, dat staat onder het Woord Gods in dienst

<11 11>
1 van de Kerk en haar verkondiging” (de franse tekst maakt van

<;(> het laatste woord, minder goed ”prédication”, prediking), maarWanneer men de nederlandse tekst, zoals in de pg;-5 gepubligeerd, het BESTAAN van een leerambt bevestigen is niet voldoende. Invergelijkt met de franse van LE MONDE, kan men na Z01-g- * zijn boven aangehaalde TV-verklaring, heeft Schillebeeckx vol-Vvuldig onderzoek vaststellen dat aan de nederlandse de prioriteit £6115 1161; KNP-116110111 0-a- g6Z6g11 "0011 119-11 111611 11161 5111611611toekomt; de franse is er een vertaling van. In de nederlandse 0V61‘ 011g611001‘Za111116111 V-111 116 P1‘16$161‘S- A15 111611 0114'-3611001‘!-1121111komen uitdrukkingen voor die iets van hun Waarde of kern- "/1 1S 11311 1S 111611 1181 1111 11811111 V311 1161 6V11§6116 611 11161 116 111611516achtigheid verliezen wanneer men in de plaats ervan de franse 1111611116 11‘0l1W 16 Z1111 3311 11111 6Va11g6116”- 131310111 111111 1161 11161tekst leest, en er komen ook karakteristieke uitdrukkingen in 0V61‘111‘6V611 016 W00111611 1131 1101 1001111111111 110111161‘ 1161 W001‘11 (310115voor die slechts onvolmaakt in het frans zijn weer te geven. Een swat” met enig Wantrouwen te lez6n- AIS men het niet eens metvergelijking als deze tussen twee teksten is natuurlijk een deli- 7 1161 1661‘g6Zag 15, 11811 111611 Z1011 0111.111 11610611611 0D 1161 6Va11§6116-cate zaak, maar het resultaat lijkt mij nauwelijks twijfelachtig. Dit was een der bvginselen van de zestiende eeuwse hervorming,Een voorbeeld (er zullen andere in de loop van dit artikel vol- die gr0t6 1161611 V-111 116 katholieke Kerk 1°11 5911151113 611 110116111gen): de korte zin ”Wij verwachten dat men onze vrijheid res- heeft gebracht. Natuurlijk staat het leergezag ”onder het Woordpecteert, waar wij NAAR BESTE WETEN en GEWETEN (h00fd_ Gods”, maar zij moet dit ook onfeilbaar verklaren en van zulkleters vdPl.) onze gefundeerde theologische overtuiging uitspre- 6611 11115P1‘F1k 1$ 6611 11610611 011 1161 6Va11g6116 11161 111661‘ 1110g61ijk.ken of publiceren” is in het frans geworden; ”Nous entendons Volgens de beroemde verklaring van het lste Vaticaans Conciliequ’on respecte notre liberté chaque fois que nous communiquons, W01111 "116 §61001$1661‘ 1116 G011 110611 g60I161111aa1‘11 11161 815 6611par la parole ou par écrit, nos convictions théologiques fondées, W61611S611al1P6111k6 1/0111151 V001‘g61101111611, 1116 11001‘ 1161 1116115611111et que nous le faisons en mettant en oeuvre le meilleur de notre V61‘11l1’11 V61‘V0111la9-kt 111061 W01‘(1611, 1111131‘ Zij is aan Christus’savoir et de notre conscience”. De korte nederlandse tekst is in B10111 106V61‘11‘011W11 E115 6611 g01111611i1<6 5011111 1116 Z11 11‘011W 111061het frans hier en daar omschreven, dit is vooral duidelijk bij de 116Wa1‘611 611 011161111661‘ 111116gg‘6l1” (D611Z-—S011- 3030; 011116 1111111-vertaling van "naar beste weten en geweten”, waar het de franse mering 1800).vertaler niet zo goed raad mee wist.

J

1

1tegenwoordige omstandigheden, de uitvoering van plannen die / van de Kerk, zaken waarvan tegenwoordig, juist bij zekere theo-

Bovenstaande wijst erop dat het document, het eerst aangekon- 1 2. Als gesproken wordt van de ”door het Tweede Vaticaansedigd in Nederland (er --is daar- zelfs gezegd dat 100 theologen het .1 Concilie herwonnen vrijheid voor de theologen en de theologie”,zouden tekenen!), te verkrijgen te Nijmegen, niet in het frans is 1116 11161 ”0I1111611W 111 g6Va3-1‘ g6111'a0111” mag W01'11611, 11611 Vmgtgeredigeerd, maar naar alle waarschijnlijkheid in het nederlands. 1» men zich af Welke theologie vlak voor het C01161116 111 g6Vaa1‘Er zijn immmers een aantal tekenen die crop wijzen dat E. werd gebracht? Men kan hier alleen maar denken aan het mo-Schillebeeckx (een der ondertekenaars) de oorspronkelijke auteur 116111151116, V61‘001‘1166111 11001'"P111S X, 611 6311 Z1111 1161‘16V1l15 0111161‘is, zoals uit het vervolg zal blijken. verschillende vormen, vooral na de 2de wereldoorlog, om van deIk laat deze algemene opmerkingen volgen door een aantal tijd na het Zde Vaticaans Concilie maar niet te spreken. Tegenbijzondere. het neo-modernisme (Waarmee ik hier de verzameling van zekere
moderne opvattingen bedoel waardoor aan het katholiek geloof1. De theologen beginnen met hun ”volledige loyaliteit en on- 16 11011 W01’11i 86116311) 116611 116 K6111 1111 1108” $6611 31361116116 61160-dubbelzinnige trouw aan de katholieke Kerk” te betuigen. Zij tieve maatregelen gelwmen, hvewel het zwaar on haar drukt enzouden er goed aan hebben gedaan ook getuigenis af te leggen de gaafheid van het geloof, de vrede en de eenheid binnen devan hun algehele onderwerping aan de Paus en aan het Ieergezag Kerk ernstig’ bedreigt, die vrede eneenheid die b.v. in de katho-
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lieke kerk van Nederland (of Wat deze eens was) zijn verdwenen, Deze korte exegetische uitweiding, waarin alle in aanmerking
d t 1 d. . d K k ..n eerd z..n (al W velen z..n dat komende teksten in overweging zijn genomen, toont duidelijk aanzo a ve en 1e 1n e _er gee gag 13 , 13

helaas niet) en tmuw Wmen blijven aan geioof en H_ Vader, - mdlen d1t nog nodlg was - dat de H. Schrlft 1n het geheel n1ets
- - d ” "h ‘d d theolo en” zeker niet in de zin Waarinalleen maar verdriet ligden. Ik wil in dit verband nog herlnneren zegt over _e VH3 el _er g ’

de verklarmg der veertlg het bedoelt, waarin immers onderscheidaan het beroemde Woord van S. Augustinus, gericht tot de ket- ,
- - - d kt t h t leera bt der ‘vex-kondlgm ’ (1n deterse Donatlstenz "Wat 1s er erger dood voor de z1el denkbaar, Wor t gemaa 1{ssel_1 e m _g

h 1 ~ M P G 33 400 franse tekst' predlcatlon, Wat geen zulvere weergave 1s, b1J ge-dan de vrij eid der dwa ing ( igne, . . , ). '
brek aan een beter frans woord) en de ”wetenschappel13ke leer-

3. De verklaring noemt verder de vrijheid der theologen en van opdracht van de theologen”. Hierover straks meer.
de theologie "een vrucht en een eis van de bevrijdende boodschap

J elf e een Wezenr-k as ect van dc door Paulus ver_ 4. Als de verklarlng zegt dat on;|u1ste theologlsehe opvatt1n-van esus z n... 13 p
kondigde en verdedigde Vrijheid der kinderen Gods in de ke1,k»_ gen 1n onze wereld slechts elfectlef Worden gecorzjlgeerd 1n een

k li'k t h l k discussl waarln deHetzelfde geluid heeft men onlangs kunnen horen toen het ongehinderde’ za e 3 e’ We ensc appe 13 e e’. . . ,, . .waarheld door zlchzelf kan overwmnen , dan 1s dlt een uitspraakonderzoek van de geschriften van Schillebeeckx te Rome door de
meeste docenten der theologische faculteit van Nijmegen ween dle kennehgk 1n str13d 1s met deufelten en the men daarom nalef

zou kunnen noemen Nergens znn de meningsverschillen groterhandelwijze . . in strijd met de elementaire rechten van de mens, '
met aard en funetie van de theologisehe Wetenschap en met DE dam In de__Z'g' Speculatleve’ d'1' tfeschouwende We_tf3nscl_1f“pp‘?n’

' zoals de wnsbegeerte en de theologle Hoeveel ketter1_]en z1;|n metVRIJHEID VAN HET EVANGELIE” werd genoemd; De tekst is '
in de pets gepubliceerd J van theologlsche oorsprong, geformuleerd en gepropageerd door
Ik merk allereerst op dat de bijbelse uitdrukking ”vrijheid der ‘ theologen! zflang men dc Waarheid I_1_iet kan nameten en pmef‘

- 1 ondervindellgk vaststellen zijn er alt13d die haar ontkennen. Dekinderen Gods” in dit verband te onpas wordt gebrulkt. Men
- dt h - R 8 21 "Want dc sche in zelf zal bevrijd Kerk heeft dus de taak de theologie en de theologen op de voetv1n aar 1n om. , : pp g 1

Worden van het bederf Om (binnen te gaan in) de glorie def te volgen, hen zo nodlg te corrlgeren en de valse stellmgen te
-- 1 ' " t d ' h ' het eloof bkinderen Gods”. Van ”theologisehe vr1,]heid” is hier geen sprake. 4 v'=1"°°r<_1e1e" a S d1_t_z13n moe om F z_"1v@Y eld Van g 1-]

haar klnderen velllg te stellen D1t 1S zeker het geval wanneer,De bedoeling van S. Paulus is duidelijkz Christus heeft ons be- “ ' ‘

vrijd van de wet van zonde en dood wij zijn dus vrij daarvan en z°_al5 vandaag bepaalde gfepffn’ Yvaaronder Van fwlogen’ door
’ mlddel van de massa-pnbhcatlemlddelen en het ultoefenen vanzo hebben wij de ”g1orie” van de eerste mens terug ontvangen.

V001, S_ Paulus betekent de nvrijheidn Van de Christen véér aues ptessle nlets nalaten om hun elgen menlng te doen trlomferen en
- f d d d aa de letter dle van de tegenstanders te smoren. In zulke gevallen moet dede vrijheid van de dwang ultgeoe en oor e n r

Kerk haar stem luid verheffen. Z13 moet de dwalmgen der theo-afgesehafte joodse wet (vgl. ook 2 Cor. 3, 17; Gal. 2, 4; 4, 31; 5, 13). R

In 1 Cor. 10, 29 spreekt de Apostel over de vrijheid van de Chris- \ loge“ veroordelen Wanneer deze het gfaloof in gevafr brengen’ en
H de dwaalleraars buiten de Kerk slulten, zoals z13 steeds heefttenen om spijzen te gebruiken die voor de Jood onrein zijn. De "

b . f Jacobus S reekt Van de nvolmaakte Wet der Vrijheid» gedaan. Zou zij (lit niet doen, dan zou zij praktiseh haar eigenr1e van p
(1 25), of nog eenvoudiger van de "wet der vrijheid" (2, 12); ‘ geloof opgeven’ Wat met mogeluk ls‘

d h d 1: d h ‘d ' hzelf el eorrihi; heeft het over de nieuwe "wet" d.i. de christelijke boodschap De bovengenoemde ge ac te a e Waar el zlc W 'die in de plaats van de joodse We} is gekomen en (ms bevrijdt geert en dat het kerkelijk leergezag hier niet moet ingrijpen, vindt
P k t ' h t on t an het antwoord van het neder-van een groot aantal voorschriften en verhoden en alle ellende men 0° _erug In e C cep V

landse eplscopaat op de bekende tien vragen van kardinaaldie ermee verbonden kon zijn. Volgens Hebr. 2, 15 zijn de ge-
lovigen bevrijd van de slavernij van de duivel, die het mensdom § 0ttavlam' D“ concepii 1S_ _het eerst gepubhceerd door De V°1kS'I h Ii S J I 1 krant van 29.12.1967, bl] w1;|ze van stunt. Het is zo goed als geheelde dood heeft berokkend. n et evange e van . an eest men l

Dog dat nde Waarheid u Zal bevrijdenu (d_W~z_ Van de zonde;
A, het werk van _hI..Seh1lleb-eeckx en 1s’11oo~r de blsschoppen hler en

Joan. 8, 32, vgl. ook 36). daar wat gew1;|z1gd en bngewerkt voor het naar Rome Werd ge-
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stuurd. Daarin leest men onder meer: ”Bovendien dienen wij ons
rekenschap ta geven van het fen; dat de angel-linge polemiek theologie geschiedt namens de H. Stoel en krachtens de volmaeht
onder de theologen zelf zelf de meest effectieve censuur is op I100!‘ hail’ gegevell Dit Pracseren B11 tegelijkertijd @911 V61‘l‘e-
eventueel eenzijdige accenten . . .. Een groter vertrouwen van de gaalld Oafhallkelllkheld ten 35111111911 Van het kerkelllk VeI‘k°l1-

h 1'1 1centrale kerkelijke instanties in de theologen zal in de toekomst digillgmmbt” V001'$taI1 (10615 dellkell 11311 het evngelisc e V61’ aa
de mogelijkheid scheppen om door theologische, vrijmoedige dis- Van de °ijT15I1BI1I1iI1g-

' hcussie gebeurlijke eenzijdigheden veel vlugger te doen verdwij- I11 Ve1‘50hi11BI1d9 Dllbliwties is 31 gwelen OP het gevaal‘ dat Z10
nen dan dit kan door offieiéle lijsten van ”dwalingen” of "halve ill (1% Kerk 6611 500" tweede leergelag Z31 VOPIIIBI1, P6511 Z1011

- - - - - ' 11' ' ' h'll adwalingen” ”. . .” (ult de lnleldlng op het antwoord). E, Sch11le- reeds tracht te vormen (1n verband lermee 1s 1n versc 1 en e
beeckx ze t verder dat ”de ene theoloog de andere als vanzelf Illlblictiw gewelen OP het tijdschfift CONCILIUM 611 het D615-g
corrigeert, zodat op den duur eens eensgezinde bevestiging ont- genfschap IDOC), llast het Officiel leefgelg, het enlge dat Van
staat” (bij vraag 4). Deze idylle heeft met de Werkelijkheid niets Christus de zendmg heeft ontvangen de geloofsschat te behoeden
te maken, zoals iedereen weet; het is niet nodig er op te insisteren. B11 allmemiek 156 V£‘1‘k1al’e11- I11 <16 Vefklfing del‘ Veertig kmt it
Ik wil slechts wijzen op de volmaakte overeenstemming van gevaal’ 011 6911 te1‘I1a"We1‘110°d Verhlllde Wijle 11331‘ V0l‘e11-
(evident onware) opvattingen uitgedrukt in de brief der veertig l

,, .e . . . I .en in het ”antwoord” op de vragen van Kardinaal Ottaviani, dat H 6. De verklaring laat verder weten: Ieder soort 1nqu1s1t1e, a 1s

niet alleen maar een antwoord is, maar waarin de kardinaal (1616 110g Z0 Sllbtiel, bfellgt Schde We 3-all 119 Olltwlkkellng V311
- --

~ -”Z"b t k‘tte(on)behoor1ijk de les Wordt gelezen. D1t laatste wordt door ml] een gezonde theologle - Ja, erger n0g- 11 reng 00 me
niet voor het eel-st 0pge1ne1~k¢_ overziene sehade toe aan de geloofwaardigheid van de hele kerk

in de wereld van nu”. Het woord ”inquisitie” heeft natuurlijk een
5, A1 d kl ' ¢ dat 11 t " astoraal verkondigin sambt" slechte klank, maar als gesproken Wordt van een ”subtie1e” inqui-s e ver arlng zeg e p g
(van Pans en bisschnppen) "de vvetenschappelijke [eel-opal-acht sitie, kan daarmee niets anders Worden bedoeld dan een door de

t.van de theologen niet kan verdringen of verhinderen” dan maakt Kerk illgesteld 0l1d6I‘Z0ek naar de meningen en opvat mgen van
zij de indruk van de theologie een geheel autonome ’Wetenschap ; the°1°§eI1- Dit mag 111911! De tweede llltsprak holldf bvelldlen

K kte willen maken die aan haar eigen Wetten gehoorzaamt en waar _l een swrt bedreiging inr laat ons, theologen, begaan, om de er3

het officiéle kerkelijk leergezag zich niet mee heeft te bemoeien. Iliet ill gevaal‘ te bI‘Bl1g@I1- Dif S00l‘¢ bedfelglngen Of d15kWallfi-
Dig Z911 FATAAL zijn Zekel-, de Kerk anrdeelt niat, tennnnste caties van hen die zijn opvattingen niet aanvaarden ontmoet men
niet direct, over zuiver menselijke of "wetenschappelijkev zaken_ } herhaaldelijk in het werk van Schlllebeeckx. In het antwoord op

dt h t k k 1"k aMaar omdat het menselijk verstand kan dwalen, zelfs gemakke- de tie“ Vragen Van kardinaal 0t¢aVia11i W01‘ '3 61‘ B 1.1 gel Elijk, kan dat van de theolong net oak en Z0 kan hij de schat van dringend gewaarschuwd nieuwe theologlsehe opvattlngen met te
k d d t h' 0 de Kerkhet geloof in gevaar brengen. Daarom is het op zijn minst geno- V91'°°1’de1en» Vanwege het gm“? Waa 3 lervan V0 1'

bit ng ta vra en dat de Kerk net Werk der tneologen ;., het gevolg zou zijn! Wanneer men de nieuwe ”formuleringen”men exor a g
niet zal ”verhinderen”. Zij zouden dus ongehinderd hun gang (wij Weten Wat Sch, c.s. daaronder verstaan, men zie de ”Nieuwe

0 ten kunnen aan Katechismus”) zou veroordelen, zo heet het in het antwoord opm e g ,

Het is onjuist en tevens gevaarlijk onderseheid te maken tussen Vmag 4» dam z°“ dit nafremmerf, "een ramp zijn V001’ Onze g9"
5!een ” astoraal vet-kondigingsambt" en dc vwetenschappelijke * lovigen, een bron van nieuwe onkerkelijkheid . - We merken terP

leeropdracht van de theologen”, welke laatste feitelijk tot een \ Zijde n°g °P dat de frame tekst Van de aangehaalde Zmnen lets
'td kk' ” ' tt zi ne”tweede leergezag zou worden, quasi autonoom of geheel auto- k°1‘te1' is; de Vertaler heeft met dc "1 1'“ mg me e °Ve1‘ e

noom, en beschut tegen de vervelende en lastige inmenging van h in het frans gee“ mad §°We¢e11-
hen die de taak hebben de schat van het geloof ”te bewaren en
feilloos te verklaren” (lste Vat. Concilie, zie boven). Het is bo- 7- De Verklaring Vraagt Verder Van het leergezag Va" Pans en
vendien gebruik in de Kerk dat een promotie tot doctor in de a bi$$¢h0PPeI1 "een VANZELFSPREKEND VERTROUWENU1 011%

kerkelijke gezindheid en een ondersteuning zonder vooroordeel
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van internationale persagentschappen als het IDOC, slaagt menvan onze theologische arbeid ten behoeve van de mensen in kerk
en Were1d»_ Hier Wordt Van het kerkelijk gezag toch wel zéér er zelfs 1n hepaalde theologen, wler werk wetenschappellgk ge-

‘ ' J‘ > - H I9sproken maar mlddelmatlg or zelfs slecht 1s, voor grote theo-veel gevraagd. De verklaring vindt het niet nodig aan te geven
l t doen door aan dle overal hun stem laten horen en wlerwaarop dat ”vanzelfsprekend” vertrouwen moet berusten. Is het ogen e g ’

h h t-k 1 f b k h --ft d I haan nog steeds konlng kraalt.feit dat men t eologisc e ar 1 e en 0 oe en sc r13 an vo -
In Nederland Worden tal van theologlsche problemen 1n de dag-doende om ”vanzelfsprekend” vertrouwen te Wekken? Weten de

veertig dan niets van de geschiedenis der theologie en der ket- b!adper_s bediscussieerd en wel °p_een v0!k?men ee__nzijdige ma“
terijen, Welke twee zo vaak parallel lopen? Welke garantie geven fuel“ Hlermee h°°_pt {men depubheks opmle te befnvloeden en
”de theologen” van nu dat bij hen alles in orde is? De toestand In dc gewénste r{°htl_I_‘g e V_°rmel_1 ' Het gaat met meer om
Waarin Wij nu in de Iierk leven, Vooral in Nederland, die voor bepaalde meuwe ldeeen ter dlscussle te stellen om ze op hun

- - h 'dt l t t t n aa om ze door zoveel mo ehgk per-velen een nachtmerrie is, een verschrlkklng, een zware beproe- Waar el e a en Oe Se ’ m r g
ving die het dierbaarste raakt Wat zij bezitten: hun geloof, de S9116}? te doe“ aanvaafen’ en ten slotte ‘FOOR dc pubheke me’

l h 1 Dan men Waar men W11 z1,]n en heeft men deKerk van Christus, deze schrikbarende ellende, door de Paus al Hm? a S ge ee ' ls
bas1s gelegd om ook de Kerk radicaal (het Woord is van vicaris-zovele malen aangeklaagd, is voor een groot deel het rampzalige

- ~ - - l R ) t veranderen.gevolg van een zekere theologle. Het 1e1t dat een theoloog 1n goed genema uygers 6
h Wanneer men de Congregatle van de geloofsleer, dle het toch algeweten overtuigd is van de juistheid van zijn (nieuwe) t eo— _

moeil1;|k heeft wegens de op het Concllle op haar gedane aanval-rieién (wanneer hij bescheiden is, zal dit niet licht het geval zijn)
geeft niet de minste garantie dat hij zich niet ernstig vergist en Ien, tot lange en moeilijke onderhandelingen met verdachte

-- theologen zou verplichten alvorens zij iets zou mogen ondernemenmogelijk wel het geloof in gevaar brengt. God zal wel over z1_]n
77 t n d I de Kerk moet het doen over Z--n theorieén dan zou men haar taak, zo nodig voor het heil der Kerk, praktischgewe en oor e en, 13 .

In het antwoord op de tien vragen van kardinaal Ottaviani insis- lnusolr make“ De Congregatle been geen ander doel an Fe
k h t h '1 d K k " oet zor en voor de ve1l1 heldteert E. Schillebeeckx op het vertrouwen dat moet Worden ge- Wet en voor e el er er zzu m g g

van het geloof van het Volk van God en de leden daarvan. H1er-schonken "aan het goede dat in de tijd die God ons geeft baan ‘

- -- - ' ' t d t‘ k . Het 1s sleehts 0breekt”, en dit ”ondanks het gevaar dat het Ch1‘lS1;e1lJk geloof 1n Van 15 m het dmumen er veer lg gee“ Spra e P
elke simatie bedreigtv (inleiding op het antwoord’ slot daan/.an)_ volkomen eenz13d1ge WIJZB gelnteresseerd (1n de voorstellen dle

b 1 d th 010 en M' ar dez belan enDe strekking van deze uitspraak is dezelfde als die van de ver- het d°et) in dc e angen Van e B g ‘ a B g
k - - . 1 d th 1 - t - d moeten volkomen ondergeschikt zijn aan die der gelovigen. Het islarlng der veertlg. eg e eo ogen me s 1n e weg

zelfs beter dat een theoloog Wat l1;|dt, door onbegrlp OI zelfs af-
- t - - b ' h -d h - ( h t za ht te wijzing van zijn leer, dan dathetVo1k Gods, de gelovigen verlost8. Het getulg van welnlg esc e1 en eld om e c

zeggen) wanneer de verklaring ongevraagd gedetailleerde voor- door Chnstus Bloed’ In dwalmg Worden gebmcht en Schade

5
stellen doet omtrent een reorganisatie van de Congregatie voor H-idem‘
de geloofsleer (en deze meteen maar publiek heeft gemaakt, bij
Wijze van pressiemiddel). Deze voorstellen beslaan meer dan de
helft van de tekst van het stuk, en hebben de bedoeling het aan

I

In het 4de der voorstellen die moeten dienen om de Congregatie
1‘ avpraktisch vleugellam te maken, wordt gevraagd om liefst on-

middellijk” de internationale theologencommissie in te stellen
waarom de S node der bisschoppen van oktober 1967 de Pausdeze Congregatie nog moeilijker te maken hij het uitoefenen van l y
heeft gevraagd In plaats van te wensen dat deze commissiehaar voornaamste taak: de verdediging van het geloof. De mo- '

- - - - DE HET GEZAG d Con re at1e voor de geloofsleerderne communleatiemlddelen maken een snelle verspreldlng over - ON R Va? e g g
11- 1 d by d V 1 1 zal werken. wil men dat ZIJ daarmee ”z0 nauw mogellgk samen-de hele wereld moge Jk van a Wat Wor t gepu lceer . ee '

werken” zal. Wanneer men nu bedenkt dat de verklarmg z1ch optheologen van onze tijd richten zich niet alleen in Wetenschap-
het standpunt stelt dat de ”wetenschappelijke leeropdracht” derpelijke tijdschriften en werken tot vakgenoten, om hun nieuwe 1

- -- - ~ th 1 n on ""hanke1 k van het ”verkondigin samht” der Kerktheorleen ulteen te zetten, maar tot het grote pubhek, tot de 6° oge ai 13 g
massa. Met behulp van de middelen van massa-communicatie en 3 moet kunnen werken (dlt mag dat der theologen immers niet

30 31

a /



,, . . ,, _ bemoeit), er geen enkele maatregel tegen de persoon in kwestie
Szgigilgfzndévzfégslggrggrkéjrzt dieirmfg :§e3inV:§‘i7ai;t(i):g wordt genomen! Als dit de praktijk zou Worden, zou de Kerk van
koestert dat zulk commissie dc Congregatie de gel0ofS_ Christus Worden overgeleverd aan de valse leraars en profeten.
leer dc Wet zal kunnen voorschrijvent Dezelfde Bisschoppensynode, die gevraagd heeft om de instelling
Men ziet hieruit dat de instelling van een internationale theo1o- Van een theologencommissie’ heeft ook gevraagd dat degenen die. . . . . . de juiste leer niet onderrichten, ook niet na vermaand te zijn,
gencqmmlssle efn dehcate z.aa.k IS en In de tegenwoordlge om‘ zullen Worden afgezet en uit hun functies verwijderd. Hierover
Stanqlgheden buzonder mm?1h?k; ‘.".”“‘T‘°°” m(:m.geen heel mtg‘ staat niets in de verklaring der veertig. Dat komt hun niet vanvuldlge keuze doet (en vergls 1k H11] met dan 1s 1n verband daar-
mee de Congregatie al sinds enige tijd bezig de Werken van be- pas‘
kende theologen te onderzoeken) dan zou men wel eens een paard %%%
van Troje kunnen binnenhalen. De Vaders van de Synode heb-

ben ongetwijfeld vemndersteld dat het goed zou zijn theologen Alles bijeengenomen is het dnidelijk dat het document niet aan-
Van .VerSchinSnde richtingen bijeen te ‘."°"pe“’ in de Veranda‘ vaardbaar is; vandaar dat er van kerkelijke zijde zo scherp op isstelllng dat Z1] vanzelfsprekend trouw z1_]n aan ‘dc leer der Kerk. gereageerd. Het lijkt mij opgesteld, niet geheel dan tech in
zoals de Kerk d1e verstaat, en ten volle bereld zlch aan haar leer- hoofdzaak door E Schinebeeckx Argumenten, Wijze redene_

gezag te Onderwerpen Zulk een commlssle zal Ongetwufeld goede ren, gebruik der H. Schrift enz. Wijzen m.i. alle in deze richting.diensten kunnen verrichten. Maar niet een commissie zoals de .. . .. . . . .. Het komt mu ook voor dat de verklarlng, aanstonds pubhekverklarlng der veertlg zlch dle kennellgk voorstelt. , _ _
. . gemaakt, zelfs 1n de dagbladpers (om als presslemlddel te kunnenVerder wordt nog gevraagd dat geen kardlnaal ouder dan 75 Jaar , _ .. _ ,dlenen) voor Sch. een rol moet spelen 1n z13n zelfverdedlgmg

Hog ha Van dc Congregafle zal zum Op deze Wat al te d0?rz{ch- tegen de Congregatie van de geloofsleer. Nadat hij er in geslaagdtige manier is men met eén slag van de kardinalen Ottavlanl en l .. . . .. . . .Browne at Men vmagt oak dat het onderzoek de was z1_]n elgen faCl.ll|;.6lt: de senaat van z1Jn unlversltelt, de cura-
schriften van een theoloog alleen maar op basis van de uitgaven town daafvan’ pmvmclaals Van ‘°1‘g{e“z° ordeljl’ het K’ la
in de oorspronkelijke taal zal geschieden. Dit zou het de Congre- zelf,s, d.e blssch0ppen.van lfederland (die na de tneste aalre van
gatie uiterst moeilijk maken zich bezig te houden met geschriften de Nleuwe K.?tec}.nsmus ’ Waarvoor Sch als. censor e.en grqelaat Vlamingen, Indiérs die def Veertien VBl'3,I11;WO0I‘d€l1]kh6ld draagt, hun. vertrouwen 1n hem met sch1_]-

officiéle talen van het land gebruiken, of Japanners. In elk be- mm te hebben .01)gegmfen) voor zlch be moblhseren’ moe? het nu
schaafd land zijn er beédigde vertalers die voor de overheid een gr.0ep Van lnterpatlonale theologen doe“ Mam lang met a1le.n
Werken. Ook de Congregatie voor de geloofsleer mag zulke in flal? Wl.e om adhaesui was gevraagd hebben deze g€schfmken' Dlt
dienst hebben. Bovendien houdt zij zich tegenwoordig heus niet ls mmlddels al pubhek geworden’ alhoewel nag met In dc pers
ernstig bezig met misschien alleen maar Wat verkeerde nuancen Van Nederlaml . ,, ,, .. .
in de uitdrukkingswijzen van ’n theoloog, nuancen die alleen in E.l.k VYantr9PWen Jegenf theologen z0u,,alb1'] voorbaatmlsplaatst
de oorspronkelijke taal tot haar volle recht komen. Het gaat om Pm’ In Strud met het Vanzelfspfekend vertmuwen dat de Kerk
veel belangrijker zaken, die ook nit vertalingen duidelijk zijn. {n de theologen moet hebben' Dlt heeft S°h“.‘°b°°°kX n.i.et belet
Bovendien wordt met elke theoloog wiens geschriften te licht In De Volkskrant van 2311-1966 dc theoloog dle.z0nder zun lyfaamWorden bevonden gesprek gehouden deze zich te noemen de moed heeft gehad om als eerste 1n acht bladzuden

’ van Confrontatie (Otk.-nov. 1966, nr. 15-16, blz. 34-41) kritieknader kan verklaren.
_ , _te leveren op de Nleuwe Katechlsmus, met schlmpwoorden en

Aan het Slot vraagt men dat zelfs In het (mterste) geval’ na lang beledigingen te overladen. Déze theoloog had niet het recht vanh d ld " ' h V k d d t .. . . .Under an elen vastgeste (terwul In et 01 Go S on er ussen spreken h1;| verdlende nlet het mmste vertrouwen. Toch meende' lk ll ' ' ht ' d ' .. . ’ . ..Wm Weet We e e ende IS aangerlc )’ Waarm e opvattmgen van h1;| 1n geweten verphcht te z1;|n het geloof van de Kerk te ver-
een theoloog te licht Worden bevonden (en dus in Strijd met het dedi en Waaraan in dit boek zozeer te kort wordt edaan In degeloof, anders heeft het geen rede dat de Congregatie er zich mee g ’ g '
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verklaring der kardinalencommissie heeft de Kerk hem punt voor
punt gelijk gegeven, maar dit heeft niet kunnen beletten dat ~ 7
hetzelfde onwaardige en grievende stuk nog eens in italiaanse .
vertaling is verschenen in het z.g. "dossier" (lees: eenzijdige ver-
dediging) van de Nieuwe Katechismus, gepubliceerd door Mon-
dadori in Milaan, ingeleid en begeleid door de IDOC-man Alting
van Geusau. PHIESTERS IN AMBT PRATEN OVER CELIBAATSPROBLEMATIEK
De theoloog, om het nog eens te zeggen, staat in dienst van de
Kerk. Hij is onderworpen aan het toezicht van het leergezag, In de rubriek ’Zin en tegenzin’ van zondag 2 februari, zondag 16
dat IN ALLES BOVEN HEM STAAT. Zijn wetenschap is niet februari en zondag 2 maart a.s. (19.00-19.30 uur) zendt de VARA
autonoom, want zij gaat nit van de beginselen van het geloof, drie radioidocumentaires uit over priesterschap en celibaat. ln deze
zoals dit door de Kerk wordt geleerd en zij mag dit geloof nooit programma’s wordt de celibaatsproblematiek voor het eerst be-
in gevaar brengen. Een der regels die de theoloog steeds moet licht vanuit ole priester die in het ambt staat.
hanteren is die der ANALOGIA FIDEI, de analogie van het ge- De onderwerpen die aan role orde komen zijn: l\/leningen over de
looi": steeds moeten de uitkomsten van zijn redeneringen in over- celibaatsverpliohting, motieven voor de keuze van het celiba-
eenstemming zijn met het door de Kerk voorgehouden geloof en taire leven, het beeld van het fenomeen ’vrouw' waarmee de
passen in het geloofsgeheel. Het gaat niet aan dat de theoloog priester zijn ambt aanvaardde, veranderingen in dat beeld, ver-
zich, al of niet met zijn collega’s, opwerpt als een quasi-onafhan- anderingen in de samenleving die een anoler contact tussen
kelijke rechter van de geloofsleer. priester en vrouw mogelijk maakten, het ontstaan van een ver-
De verklaring der veertig is ondertekend door enkele theologen houding met een vrouw, de invloed van de geheimzinnigheid
wier namen men liever niet onder zulk een stuk zag. Hebben zij daarop, contacten met andere priesters in soortgelijke omstan-
het getekend met alle bedoelingen van zijn hoofd-auteur? Ik digheden en ole mening over ole strategie die gevolgd zou rnoeten
waag het hieraan te twijfelen. Maar die van de hoofdauteur zijn Worden om de celibaatsverplichting opgeheven te krijgen.
doorzichtig genoeg. Zij zijn verwerpelijk en houden een gevaar ln de discussie over deze ondervverpen is tot dusverre het celi-
in voor de Kerk. Vandaar dat de OSSERVATORE ROMANO (op baat of als theoretisch vraagstuk aan de orde gesteld, or behan-
last van hogerhand, zoals uit de wijze van publicatie blijkt) er deld door priesters die reeds uitgetreden waren of van plan waren
onmiddellijk scherp op heeft gereageerd. dit te doen.

PROF. MAG. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG 0.P. ' In de documentaires die ole VARA heeft samengesteld, vertellen
twintig Rooms katholieke priesters die hun taak nog volledig
vervullen, van de problernen die -de handhaving van lde ce|ibaats-
verplichting in de tegenwoordige tijd meebrengt. Alle twintig
hebben zij een duurzame relatie met een vrouw, sommigen al meer
dan tien jaar. Bijzondere aandacht wordt besteeolt aan de bete-
kenis van net leven in de halve illegaliteit, vooral voor ole betr0k-
ken vrouwen en meisjes van wie er ook een aantal aan het
woord ‘komen.

De leidenole gedachte in deze uitzending is, dat de officieel ge-
huldigde moraal, zoals die o.a. geconcretiseerd is in de celibaats-
wet, niet meer in overeenstemming is met ole praktijk waarin vele
priesters leven. Alle geinterviewden voelen zich in deze toestand
buitengewoon ongelukkig. Zij zien veelai hun eigien gedrag als
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Consecratieformule "Bron von Christelijke Geest" d.cl. 5.1.’69
huichelachtig en ondergaan Ihet als ibijzonder pijniijk dat juist de
Kerk (‘teken van waarheid in de wereid') ze hiertoe dwingt.
De relatie tussen de priester en zijn vrouwelijke partner draagt
in eéen dgroot aantai gevalien de sporen van deze verwrongen Ana|yse door Dr_ Ad“ Dmbbe| MSG, Beek |__

oes an .

Het beiangrijkste doe] -dat met deze programma’s wordt nage-
streefd is, het taboe waarmee dit ondervverp is omgeven, op te __heffen en het tot een Ibesmeekbaaf promeem te make“ De woorden ’h|j |s het teken van.... vmdt men noch bu Matteus,
Deze documentaties -kvvamen tot stand op initiatief van Mr. G. J. P. "och bij Markus’ "°°h bu Lukas’ noch bu Piuius’ deuvier’ d|e ons

d ' t ii‘ d Eucharistie verhalen. Bu Matteus leest men:Cammeibeeck die ze ook zai presenteren. Het project werd bege- e ms e ‘"9 Va" e __

want dit is mijn bloed van mijn verbond; bu Markus: dlii IS munleid door een drietai prominente ex-priesters.
De programma’s werden voorbereid en gereaiiseerd door i\/1arjo- b|°ed_Va"_!1et "erb°n(_i_i bu Lukas‘ deze beker is het meuw? yer"
Iijn de Vries, die in de drie maanden die aan de uitzending vooraf b°"d in m'-in b|°ed; bu Pauius (I K°r‘ H’ 25)‘ deze beker '5 het

nieuwe verbond in mijn bloed.gingen, ongeveer vijfti - es rekken heeft evoerd m t riesters ,
9 g p g e p W t t ze en over de inlass|ng ’h|; |s het teken van...., d|een oontactiieden. Deze voorbereidingen resuiteerden tensiotte in a e 99

klaarbiijkeiijk als tekstverklaring bedoeld |s. (lk laat nog eventwintig grote interviews, waarvoor door de VARA alle garanties
van anonimiteit en geheimhoudmg werden gegevem de kwestie van de geldlglqheld als consecratle-formule rusten).

- - - AI 1 d woorden in Ex. 24, 8 (Nu nam Mozes het bloed,i\/larjolijn de Vries studeerde aan de Sociaie Ai<8Ci6i’T1i€ te Amster- S me" aan e
sprenkelde dat over het volk en sprak: Dit is het bloed van hetdam, werkte bij de Fiaad voor de Kinderbescherming en is sinds-

- - - - verbond dat Jahweh met U siult) als verklaring zou toevoegen,dien een jaar verbonden aan het documentaire produktieteam van
_

dat het bloed het teken |s van het gesloten verbond, dan zou |kTom Pauka.
- - daartegen, als verklaring, geen bezwaar hebben. Het bloed van(zondag Zfebruara, 19.00-19.30 uur, i'iiiV6i’SUi’T1 1)

d eslachte stieren |s ais teken aangewend en kan OOK NIET(zondag 16februari, 19.00-19.30 uur, Hilversum 1) e 9
MEER dan teken zijn. De brief aan de Hebreeén geeft duidelijk(zondag 2 maart, 19.00-19.30 uur, Hiiversum1)* * te verstaan, dat het bloed van Chrlstus echter heel |ets anders* en oneindig veel meer is dan het bloed van stieren en bokken, dat

Bovenstaand communique werd ons door de VARA verstrekt. Wij gee" z°nd‘en ‘fan “<99 _nemen' (Helm 9' “'14; 10’ 1'10)‘ Het
namen het letteriijk over, iieten alieen vet drukken dat de VARA b|°ed Van Chnstus is met iwter teken van een Verb°nd’ maar

d " bi d d r zi'n kruisciood sluit Christus het Nieuwealle garanties voor anonimiteit en geheimhouding -gegeven heeft. °°r zun oe ' °° J ’
Verbond Als men aan de woorden van de instelling als verklaringEn ook de woorden; ’zij zien veelai hun eigen gedrag als huichei- ' -

zou toevoegen; het ls een teken van . . . . en men zou de woordenachtig’.
Moeten WU er, na deze zehcbekentems nog meer Van Zeggen? bedoelen als ’alleen maar een te-ken’ dan verarmt men de |nhoud

van de woorden van de H. Schrrft.
Pijniijk is, dat deze priesters absoiuut anoniem biijven. Door deze Wat nu de °°nse°"atie'f_°fmu|e betreft‘ ,Neemt_ deze beker if“
anonimiteit worden praktisch alle Nederiandse priesters beiast. dieit hem Same?’ want hu '5 het teke_n Va" het_ meuwe ve"b°"d inWant ‘hoe Weet de kerkganger nu dat de prieSte|,_VOo|,gange|, géén mun bloed . . . .’ |k geef als mun menmg, dat d|e formuie ongeldlg

- - - - ' . D f I t lie maar dat de beker, d.w.z. de inhoud van’-duurzame verhoudlng‘ heeft met een vrouw? En nlet lemand Cii6 '3 e ormu e leg a en
de beker, een andere BETEKENIS krijgt, een transsignificatie dus.zichzeif een huicheiaar week?

. .. Zo kreeg ook het bloed van stieren door Mozes aangewend eenNemen de Nederiandse priesters het dat 2U alien verdacht worden
k 0| 20 | 7 andere betekems, waarbu het bloed In wezen bleef wat het was.gemaa t oor dit -ta anonieme priesters.

Neemt Ons episcopaat het? De bovenvermeide consecrat|e-formuie raakt het WEZEN van de
Nemen de geiovigen het?
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inhoud van de beker niet, alléén de BETEKENIS. Men geeft er
dus slechts een anolere betekenis aan.
’Zo deed Hij ook met de beker, waarover Hij de zegenbede
s rak, ze nd: m m n, w nt hi‘
isp het telfegimevanhllweei ntieilemt 5::(:;ni|ni:e:1;;nhT»T:>esdi veergoteen to: Dr" Gerhard Bergmi/nn’ Alalrm om de dBU?e|' 12ObblZ' Liltgeveru
vergeving van zonden. Blijft dit doen tot gedachtenis aan Mij.’ i?aT£eBma9;2dgib':L écggsgigngaaerfggngigdbsgjng%%).Van

Tekst als bovenbedoel , uit v : P ri o en Willibrordvertalin ,Kathoneke Bijbeistichtifg, B33; e k P 9 lI)e ondertitel van dit vverk, waarvan lde lvederlandse vertallng nu
N_V_ Gooi en Scht, Hi|ve|,sum_ 1n tweeole druk verschunt, maakt duldelgk waaropllhet alarm be-

trekklng heeft: ‘Over de onhouolbaarheld van de b|)belkr|t|e'k der
- moderne theologIe'. Hier klinkt, een stem (aldus het voorwoord

van prof. dr. U. Zuldema) uit de Evangelische Kirche in West-
Dultsland, van piétistische zijde, gealarmeerd door de nieuw-
rationalistisohe en exlstentialiserende theologie van Bultmann en
de neo-Bultmannlanenf l\/let de schrijver van het voorwoord lkan
men »de verschijning van dit geschrift in Nederlandse vertaling
van harte toejulchen. Het richt zich immers tegen gevaren die ‘het
christendom in zijn wezen bedrei-gen en reeds verwoestingen heb-
ben aangericht. De ernst van die gevaren wordt al in de aanvang
van "het werk duidelijk gemaakt in enkele regels, waarin men lezen
kan, dat er ’volgens Bultmann en zijn volgelingen geen wonderen,
geen engelen, geen demonen, geen maagdgeboorte, geen licha-
meli_jke verrijzenis, geen hemelvaart, geen weolerkomst, geen
zondenvergeving enz. zouden bestaan (blz. 12).’
Bergmann heeft zijn werk in drie ldelen vercleelol; deel I De geeste-
lijke wortels van ole moderne theologie (blz. 12-15); deel ll De
aanval op de Bijbel (blz. 26-77); deel lll Welk getulgenis legt de
Bijbel over zichzelf af (blz. 78-119). De auteur so-hrijft voor een
ruime lezerskring, voor mensen die werkelijk verontrust zijn over
hetgeen men als chrlstelijke leer durft voorhouden, mensen die
er de onjuistheid van aanvoelen ‘maar niet in staat zljn tegen al
Wat men hun voorhoudt, in duldelijke bewoording een afdoend
antwoord te formuleren. Het is reeds een verdienste van Berg-
mann, dat hi)‘ de leer van Bultmann en diens volgelingen duidelijk

In ’Kenmerk' hoorden wi) een Vlaams priester vertellen; ‘De Vi- aan9e_eft' m_?n Z0“ Wmen Zeggen Ontmaskert" Meermalen t°Ch
caris zei; trouw toch maar niet, blijf priester, bezoek je meisje gebrwken __zU termem Waarmee de Chnsten Vertrouwd '5’ maar
bijv. tweemaal per week en ga zaterolags dan biechten.' Waaraan ZU een ande,re mhoud 9e‘/en‘

Gesohreven voor chrlstenen van protestantse hulze lS dlt boek
Wil men Kerk en blecht als ‘huichelachtige instellingen brand- nuttig V_C_)or _aHe Christenem omdat Zich Overal’ mm of meen demacken, dva‘n_moet_ men _deFgeHJ.(k,e 1OnZ.m_mg‘e en vonzmdemke uit_ schadelnke lnvloed van de leer van Bultmann op het Cl'1l'lS'E8l|_jk

latingen voor de T.V. spuien. [even laat gevoelen
A. D.
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klaard. Door buitenlandse bisschoppen wordt het in feite ook nietV b d d P toegestaan. In gespreksgroepen, radioforums e.d. wordt van pau-er Q selijke voorschriften inzake liturgie meestal niet eens melding
gemaakt. Het ”Ik vind... ik zou denken...” van de eerste de
beste kerkganger heeft voor veel mensen meer waarde dan de
richtlijnen van Christus’ Plaatsbekleder. Wat heeft die verbon-
denheid hier voor reéle zin?

Kardinaal Alfrink 3) Het celibaat. Deze verbondenheid valt ook moeilijk te rijmen
Noordwijkerhout dat hi. de ,,veJ1_b0ndp hélg at dc Peta? m met de houding van een deel der Kerk in Nederland ten onzichte
h db f _ _’ J en 1 me_ e ans 5e" van het celibaat. Het standpunt van de Paus wordt dllidlljk uit-

an aa d W11 men‘ Dat %ulk een Verklarmg nodlg Was’ gee“ al eengezet in de encycliek Sacerdotalis Coelibatus. Terwijl een
te denk-en‘ De meerderheld Vin dc aanwezégfen Zal het met daze groot aantal priesters en gelovigen in Nederland zijn verbonden-verklarlng wel eens geweest-z1_1n. IVIEUEII‘-II10elllJk6I‘ wordt de vraag, heid mot do Paus benadrukt door voor do handhaving van hot
Egit :8 ondér ‘ferbondeliheld nu p;'ecles_ hebbe_n te verstaan‘ _Is celibaat op te komen, zijn er toch ook velen, die pressie nit-r ed0eld' met openluk breken' of ls de Zm: Volgzaamheld oefenen in tegenovergestelde zin en naar een weg zoeken - eentegenover een hoger gezag? Wanneer men dit laatste onder ver- korte of een lange Weg om do ontkoppoling door to drijvembondenheid wil verstaan, ben ik er lang niet zeker van, dat een
even §"°*° lfleerderheld hler neg vonedlg achter Swat‘ Tialruke 4) Humanae Vitae. Het oordeel van de Kerk is in substantie nietkathoheken 111 Nederland, voorgegaan door een aantal prlesters, gewijzigd Seder‘; do uitspraken van Pius XI on Pius XH_ Hot doorWIJZGP deze volfgzaamheid in de praktijk af. Enkele voorbeelden doze Pausen steeds verkondigde standpunt Word in 1959 mot
om (ht te Verduldehlken goede argumenten warm verdedigd door kardinaal Alfrink. (Zie

Confrontatie - no. 41 nov. 1968). Nu, tien jaar later, wordt deze
1) _De Nleuwe Katechlsmlm Er Z13“ bepaalde correces of aan‘ leer afgewezen met de motivering, dat de argumenten van Paulusvumlggen vfmrgeschreven‘ 2e_b1SSch°ppen hebben 3° iscussie VI niet overtuigen! Men wijst de zaak terug naar het geweten11:3‘;begg;hézrgjllféig)ance?;;:Zf1(:;;?;rbg:klT:l1s ' Zglfmmen van de gehuwden. Dat in elk concreet geval het geweten de be-ofllnieto) Jdatevfiz d1(:§¢°;1- slissing neemt, wordt door geen .Paus.ontkend. Maar als men nu
ook zonder dit boekje wil blijven gebruiken daaliin volkomen vri: het geweten t-eggnover de encychek W11-Ste!-lien’ betekeqt dit voorblijft. Deze vrijheid wordt bovendien uitdrulxkelijk bevesti d doog theologlsch met g-eschoolde echtparen dlkwuls-: ml-Wrek Je van dieuitspmak di encycllek maar mets aan. Wat de Paus zegt, 1S met meer geldig

. . . ,, ', ' ' " en ga je gang.” Vroeger was het: ”Dit mag niet” en daarnaarchese een velhge glds. Verbondenheld, respect voor de Paus! Word hot geweten geVormd_ Nu is hot geworden: "Het mag» en
d ' h l . W' l2) De liturgie. Niet alleen de Raad voor de Liturgie, ingesteld Wiztlsdaitzievgjtgaigggiv illaar le vee met de mensen omgaat’door Vaticanum II, maar de Paus zelf verklaart bij herhaling en

Z315Igidgglzéhpgzsnfggizglgezgovqnstgligsiizlrgeepnat het 5) De geloofsbelijdenis van Paulus VI. Biii gelegenheid van hette brengen (Zie Pa_ulus3VI led1;1g‘f:naz: eeuwfeest van de marteldood van de Apostelen Petrus en Paulus
Raad voor lde Liturgie 14 oktober 1968) Hoe hieraan in Neder- na Chr‘) -h?eft dc Paus een Jaaf van et-geloof uitgeschrevemland de hand gehouden iedéreen H13 besloot d1t_]aar met een prachtlge duldellgke geloofsbelijdenio:
binnengaat Overal wordt geiiixperimenteerd (lees- veranderd Geheel Onopgemerkt ls alt gebeuren In Nederland met voorbu' ' ’ gegaan, maar bijna. Er zijn parochies, waar de pastoor zich nogweggelaten). Dat communiceren op de hand uitdrukkelijk ver- verbonden voelt met de Paus en aan dit nhar Van hot Geloof»boden is, heeft‘ niemand minder dan Mgr. Moors openlijk ver-
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het nodige reliéf heeft weten te geven. Maar veel waren het er ,,
met. Wemlg vooral als ‘men dlt ver_gel13kt, met iietgeen andere
landen deden. In verge11Jk1ng met die anderen bl] ons wel"veel
kritiek en afwijzing.
Breken met Rome? Een schisma? Neen dat niet! Maar zich
voegen naar de richtlijnen van de Paus? Dat ook niet. De kardi-
naal mocht constateren: de Katholieken van Nederland staan
achter de bisschoppen. Staan die katholieken ook achter de Paus?
We moesten eens ophouden hler verstoppertje voor elkaar te In een vorig arkel hebben Wij gepoogd de Opgang van de mens
$De1§I1- D315 Z011 111-1. Ben goede stap zijn op de weg naar betel‘ tot de levende God te beschrijven. Als wezenlijke momenten in
begnp voor elkaan de opgang noteerden wij: natuurlijke godskennis - natuurlijke

Dr‘ Ch‘ DURY S'D'B' godsdienstigheid - natuurlijke kennis der geloofwaardigheid van
_ het christendom. Langs deze momenten komt de mens tot de

christelijke geloofsakt. De drie voorbereidende momenten blijven
in elk christen als onderbouw van zijn geloofsakt aanwezig. In
zijn totale bovennatuurlijke geloofshouding tegenover God liggenV _ de drie lagere momenten mede besloten, hoewel zij niet nood-
zakelijk explieiet bewust zijn en uitdrukkelijk gekend in hun
onderscheiden-zijn van elkaar en in hun onderlinge verhouding.

Pasteur Voets (Castricum) Nu ontstaat het athe'1'sme altijd uit een afdwaiing van de Juiste
korte stukjes J ar en e e weg naar God. Het lijkt daarom voor de hand llggend te vermoe-
in de lijst gersonen eel; Yerge fmgtvn zllgrnaam den dat, als onze analyse van de weg naar God goed is, het moge-
den heeft in In on 1:0“ a 1° P“ _1ceer' lijk moet zijn op deze weg de punten aan te geven waarop de

lek en dramatlsch f"S°_*}e1°1 5°‘ mens kan afdwalen naar het atheisme. En wij menen dit inder-
nm_nen _van Ponfrontatle‘ H13, Vreesf’ dat Confmntatle Z13“ repu‘ daad te kunnen doen. Het kan zijn dat het fundament der natuur-
tatle mlsbrmkt om hat blad Status te geven lijke godskennis verloren wordt, zodat de mens zich afsluit voor
Hij beweert in De Tiid V311 25 ianuari, dat Collfrlltatie ”P05i11i6f iedere godsdienstigheid en zich niet meer open stelt voor Gods
Verklaart» dat dc Nederlandse bi$5'3h0PDe11 91‘ OP Hit Z1111 8811 Wig verheffende genade. Het is ook mogelijk, dat de opgang naar God
tussen R°m° en Nederland te drijven-” ‘ wel goed begint, maar verder niet harmonisch verloopt, doordat
Pastoor Voets vergist zich: Confrontatie heeft dat néoit verklaard. de mens OP de °Ve1‘§a11g5P1111tel1 blilift Staan en Weigert Baal‘ een
Pastoor Voets Vergist zich ook als hij beweert vdat C_ in een hoger stadium op te gaan. En daardoor kan hij dan alles verliezen
telegram aan dc pans het vertrouwen in het Ned_ Episcopaat wat hij reeds verworven had. Wij zouden drie gevallen willen
praktische heeft opgezegd. Hij leze b.v. het radio-interview in dit onderscheidenz
nummer.
Confrontatie is ook geen "element, Wat twist en tweedracht 1' Hetngeval ls geen.Szms denkbeeldlg at de mens met.t0t
zaait,” zoals pastoor Voets schrijft, Confrontatie SIGNALEERT de 11afl1l11‘11Jk6 godskennls i<omt, omdat 111] het metaphyslsch

juist de twist en tweedracht die écht niet van ”conservatieve” denkmveau verwerpt en Welgert t? erken_I}en' Hoewel het.‘Ze%el?_
zijde in de Ned_ Kerkpmvimie is gezaaii natuurlijk is, kan de mens toch wlllen bhgven 1n een pos1t1v1st1-

__ sche houding en alle metaphysische en zijns-beschouwingen als
W13 hebben gemeend even de angels mt pastoor Voets IngeZ°n' niet reéel en niet praktisch afwijzen. Het gaat er hier niet om,
den Stuk te moeten trekken ook publiek dat vele mensen geen aanleg hebben voor metaphysische be-

RED' C‘ schouwingen. Dat is niet erg. De metaphysische visie kan dan op
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de achtergrond van de geest toch zeer wel aanwezig zijn' al kan hebbgn Zij God niet Hem toekomende eer en dank gebrachtde mens deze visie dan niet expliciteren, zo is zij daar,0m nog Zij zun Vervauen tot udele bespiegelingen’ ‘"3 hun geest’ diihetniet afwezig of zonder invloed op het menselijk gedrag Integen- inzicht verwierp’ Werd geheel VerdPisterd' Zn beweerden Wufendeel. Als de mens slechts voldoende nederigheid bezit en niet iets te zijn maar Werden dwazem De malesteit van de onvergankelukedat hij in zijn eigen leven niet in begrippen Woordan kan uit_ God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van
dmkken, V001. waardeloos houdt’ is het fundament der natuub een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipen-
lijke godskennis zeer reéel in hem aanwezig Wij handelen hier de dierenn (Rom. 1, 21-23). Deze mogelijkheid lijkt vooral voor
Qvenwel over de mens, die principieel Wil blijven het niveau intellectuelen te bestaan. Men is tot metaphysisch inzicht in de
der anedaagse Werkelijkheden’ op het plan der techniek of der zijnsorde gekomen, men heeft het Godsbestaan geaffirmeerd,
natuurwetenschappen, op dat van sociologie of politiek Wij ]1eb_ maar OP de godskennis is geen godsdienstige houding gevolgd.
hen het Over dc mens, die niet boven dit plan “it Wu Sti'jgen_ Men bleef staan bij de louter intellectuele bevestiging van het
de mens die zich bewust beperken Wil tot deze niVeau,S en’niets goddelijk Zijn, maar de daad van overgave van het hart aan God
erkent dat niet zichtbaal, of tastbaar is Omdat deze ken_ volgde niet. Men viel niet op de knieén om God te aanbidden als
graden het Godsbestaan niet ontdekt ziet deze mens dan niet zijn Schepper en Heen Men kwam niet of niet voldoende totmeer’ at hij in al zijn doen en laten gfhankelijk is God Er gebed. En dit had een dubbel nadelig gevolg. Men verwijderde
Ontstaat dan het type van de mens die zegt: ik heb God in n'_n zich van de tot de bovennatuurlijke geloofsakt lokke-nde roep van
leven niet n0dig_ Om mijn auto te besturen of miin vrougiv de H. Geest. Men bleef daardoor gemakkelijk op het louter na-
lief te hebben hoef ik er God niet hij te halen Ik kan‘ dug best tuurlijk niveau der godskennis staan. En bovendien bleef daar-
leven zonder. Qok als deze mens het Godshestaan niet ontkent is door de natuurlijke godskennis zelf oak Wat bleek De metaphy-hij toch hard Op Weg naar het athe-1-Sme‘ Waarom dc méns sisch denkende mens komt door zijn zijnsbeschouwing tot het
immers het bestaan moéten affirmeren van een realiteit die geen kennen van God als ”het vane Zijnu’ "het door en uit Zichzelf1.01 speelt in zijn leven? Waamm hij verplicht Zi_n zijde Zijn”. Maar voor de mens, die meent dat deze intellectuele
dergelijke affirmatie? Voor de christen die langs deze “(Ea afzakt affirmatie volstaat, blijft dit toch gemakkelijk een Wat hloedeloze
wordt God tot een steeds minder helangrijke realiteit 00%: als hi: werkelijkheid Hij heeft gee“ persoonlijke houding tot de aldusniet openlijk het Godsbestaan ontkent wordt hij tocli alti'd mee gekende G01 zijn godsbesef zou pas concreter Worden en volopeen nanonyme athe.1.St,,_ Hij is Verdooid hoort de Stemlvan betekenis krijgen in zijn leven, als deze godskennis zou Worden
H. Geest niet meer. En de mogelijkheid van deze verdoving is geintegreerd in een houding van de totale mens’ die God gan-tegenwoordig zeer actueel. Door de overheersende plaats der bidt’ eert en dankt’ die zich Overgeeft aan het onbegrijpehjketechniek in onze maatschappij,'door de geiaagdheid en de drukte zijn’ dat hem geschapen been Bij gebrek aan godsdienstige hou-Van het moderne leven, door de amid groiere snelheden ding zal deze mens daarom na zekere tijd uuitgekeken” raken Op

het lawaai wordt de diepere concentratie van de geest moei1i'ker God; hij raakt Grover ”uitgepraat”' Hij zal zeggen: God bestaatgemaalm Dit zijn aue factoren, die samen met de voorlhet en is de hoogste Werkelijkheid, maar ik kan verder met die
dagelijks levensonderhoud niet te kennis niet veel doen in mijn leven. Deze mens zal zich daarom
aanwezige te grote gehechtheid aan het materiéle zinnelii S meer keren tot de zichtbare en tastbare werkelijkheid die hij kan
als e distels zijn’ die het goede zaad verstikken De e? manipuleren. Hij verlaat het metaphysisch denkniveau en gaat
slommeringen om materiéle dingen belemmeren liet verwerven Over wt can lager plan van ken}-us. En daardoor Vervaa-gt dc ge-Van een meer uitdrukkelijk en dieper inzicht in het bestaan dachte aan God nog meer in zljn geest. En omdat hiJ toch de
de allesovertreffende reameit, die God is behoofte heeft alles te zien in een betrekking tot iets absoluuts,

' ontstaat dan het gevaar dat hij in zijn denken het absolute zelf
11 Een andere mo en-kheid .. .. gaat verleggen; van God naar geschapen werkelijkheden; doordat

(ms door s_ Paulus aanggegleven, xzgrailgiyllgj?giztgilzrsewgggf hij b.v. zegt: "het ’v0lle Zijn’ waar de metaphysicus het over
schillende Wijsgeren van zijn tijd_ nofschoon zij God kenden, heeft, is - concreet genomen - niets anders als», en dan verder
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iets geschapens invult. Z0 komt de mens dan tot afgoderij. Dit is Tot dusver publiceerden In 'C0nfrOnf@fie'1het proces dat S. Paulus ons kort schetste. En dit proces is ook
_ .. B hivoor onze tijd een actuele mogelijkheid. Alleen zijn nu de af-

[l:J9rf]'edgn.ZaJCh|$1r|a\? €|mtgZ?§|]Ssper OIAI:/Ila’;/g'sk$|:':gJJt-NurrJI?eg?>I<J'cJel?<|e %.S.g.RTa|?g.'
goden andere geworden. Niet meer de romeinse keizer en niet mu 36%,.’ Almslterzdam; J. érouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié);meer Jupiter, Minerva of Neptunus. De grote afgod van onze tijd Abbé |-{_ Deen, Bruyéres et Montberault (Frankrijk);_ Anne_ Dessehr/‘s,heet ”mensheid” en ernaast bestaan de afgoden ”progressiviteit” Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (L.); Dr. D. Dulyensteln M.H- -,en ”dem0cratie”. M'|| H'||' |_ d E eland); Prof. |r. M. J. Granpre Mohere, Wassenaar;

Henri lde Cgrge?/re1>,(p|{?? Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; J. v. d. Heyden
SV D Venlo; Zr. M. Johanna, per adres redactre; J. Ka|kh0\/6" 3-J-1 W???"III- Een derde mvgelijkheid en de verschrikkelizikste van alle Se'n.§a}'; 0. Krops o.c.s.o., Zundert; Prof. M_ag. dr. v. M. Kuiper O.P., F_r|-is de volgende: De mens is van natuurlijke godskennis tot natuur- bourg (Zwitserland); L. A. v. d. Linden, Waalwuk; Fr. Loots, pastoor, Lauw|n-
Plan ue (Frankr|jk)' A Meiberg CssH FIoermond- Jr W. A. MolengraafHike godsdiensgheid gek°men' Hij zal °°k’ als hij met bet ssgc. BaveJ- Prof. Dr. Ch. Niederer"S.J., Beyrooth kLibanon); ’rH.E.W.christendom in contact komt, waarschijnlijk gemakkelijk de na-tuurlijke geloofwaardigheid van het christendom zien. Maar danwordt hij uitgenodigd tot de bovennatuurlijke geloofsakt, tot eenakt van overgave die anders is en veel verder reikt dan die, welkein de natuurlijke godsdienstigheid gegeven is. De mens wordtuitgenodigd niet slechts de oneindige Schepper te erkennen, maarzich geheel in de goddelijke Afgrond te storten en God met zich

te laten doen boven al het natuurlijk-inzichtelijke uit. God wilde mens door en in Christus tot zijn kind maken; dit is een mate-
loze verrijking voor de mens. Voorwaarde ertoe is evenwel, datmen al het eigen-menselijke opgeeft en loslaat om het slechts
volgens Gods maat verheven terug te ontvangen. Lang nietiedereen zal in zijn leven in volle scherpte en uitdrukkelijkheid
voor deze mogelijkheid geplaatst Worden. Maar als een mens ziohvan dil; goddelijk aanbod uitdrukkelijk bewust wordt, heeft hij opdat ogenblik de mogelijkheid het fundament voor een bijzonderheilig leven te leggen. Ook heeft hij echter de mogelijkheid opdit beslissend moment ”neen” te zeggen tegen God en de over-gave te weigeren. Dit is een uitdrukkelijk weigeren van de boven-natuurlijke verheffing en een zondigen onmiddellijk tegen dezich bovennatuurlijk openbarende God. Omdat het een zondigen
is tegen God, blijft dan ook de natuurlijke godsdienstigheid nietintact, maar komt de mens in een verzetshouding tegen God. Hijwordt eigenlijk niet atheist maar antitheist, strijder tegen God.
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Ondergetekende .. .................................................. ..

Straat .............................................................................................. ..

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

Hoewel dit antitheisme zich natuurlijk als atheisme kan vermom- Wenst zich te abonneren op '(;Onf,»omat1e'_men.
In alle drie de besproken gevallen is er voor de mens in zijnaardse leven een terugkeer naar God mogelijk. Door Christus’ S-V-J1 opzenden aan:. . . . .. . .

J

125:1?(1jg\;(::e11;d;1;. genezlng te verkrlggen. Maar hlerover welllcht
1 Grotestraat 42a Tegehn‘ (L)
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