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Wij werden echter volkomen teleurgesteld: er staat helemaal geen
Het document noemt zlchzelf dAn;vvool1;d van de AgT(l1i1U:1idY’a11 voorwoord in het b0ekje_ De me] luidt:
De Nieuwe Katechismus aan e lssc 0911911 Van e er '
Waarmee dan (eindelijk!) de auteurs van de N.K. officieel voor Aammlling bi]. De Nieuwe Katechismlm
het ‘metlicht zijn getreden __ ,,. . t » Op last van de lcardinalen-commissie samengesteld doorOnder ”auteurs” moet men bhgkbaar ook verstaan lnsplra ors Ed_ Dhanis SJ‘ J‘ Visser C.SS.R.
en ”adviseurs”. Paul Brand
Elders in het Witboek (pag. 231) blijkt dat de afgetreden < Rome” Z 1969

\‘
‘ en onen,

jesuieten-provinciaal pater J. Hermans ook tot de auteurs van de

N.K. beh00I‘¢16- De uitgeverij Paul Brand heeft dus de tekst van de kardinalen-
commissie, en van de paters Dhanis en Visser gepubliceerd; de

Reeds de Omslag V311 het WITBOEK laat aan am e 13 e1 me S bisschoppen zelf hebben zich volkomen afz"di ' ehouden. led13 g g er
te Wensen 0V61‘§ met k°eien Van letters swat er op: WITBOEK spoor, dat de bisschoppen thans ook achter deze wijzigingen
OVER DE NIEUWE KATECHISMUS WAAROM DE DOOR staan ontbreekt De bisschoppen laten uitdrukkel"k na d " ', . 1;; e w13z1-
ROME VUORGESCHREVEN WIJZIGINGEN IN DE KATE“ ' gingen aan te duiden als door hen aanvaard; zij schrijven niet
CHISMUS ONAANVAARDBAAR Z1JN"- voor, dat de wijzigingen bij het gebruik van de Katechismus in

acht moeten Worden genomen; ze Worden zelfs niet ”aanbevolen”.
Om zelfs de SCHJJN te vermijden dat de wijzigingen iets te

Blijkens 6811 Ofiel commumque d-d" 31 maart E369’ maa__te_n maken hebben met de Katechismus Werd OPZETTELIJK een
de Ned€1‘ll1d5B bisschoppen Pezwaar de vwrgesc reYen_ Wuzb geheel van De Nieuwe Katechismus afwijkend formaat gekozen
gingen zonder weer e Pvbllceren; d°<=}1: "P 18 "P121 lletbh“ ZelfS een afwijkende letter. Dat an OPZETTELIJK geschiedde:H ' ’ " ' aarEpiSc0D%1¢ Weten (19 aanvunmgen toe ongewl-lzlg open mede op wens van het Episcopaat, werd een paar maanden ge-
te laten Illakell leden al gepubliceerd door uitgeverij Paul Brand.

Aanvankelijk werd bericht dat tegelijk met de officiéle ”aanvul- Het heeft inderdaad ane schijn dat de bisschoppen de

lingen” °°k een WITBOEK Van het H'K'I‘ Z0“ Verschijnen *3‘ wijzigingen LIETEN publiceren - niet zelf publiceerden, maar de
het WITBOEK’ dat zich posief tegen, aalnvaaren e Uzh uitgverij Paul Brand vrij lieten de wijzi in en apart in deg g
gingen verzet, verscheen "eds “ma 11"“ ' dc °ff‘°‘elet “‘t€?‘l:,° < handel te brengen, - ”0M DE LIEVE VREDE MET ROME TE
van <16 Wijzigillgen eerst mnd 15 j“ni' Eerst m_Qe§t_ (Ha um J ') ‘ BEWAREN” ~ zoals te lezen staat op het Witboek van het H.K.I.
het Wiwek Vefschijnen» dat °°k vouedig de w‘1“$}“_g““ opnam’ De Nederlandse bisschoppen-conferentie zei het in haar commu-

O d d sh n1n van dat 4maf Z6 bestreed en afWee5- p e ag van vet 0 13 g Toenen niqué van 10 dec. 1968 iets hoffelijker, maar overigens gelijk_
Witboek kwam dr. Bless SJ. voor de T.V. nog eens aan m1 ,1 luidend: ,,. iedere d k nd. 1 k . des u lge za unnen zlen, at men over
kijkel‘S meedelen, dat het H'K'I' de door Rome voorgesc reven verschillende punten (alle? Red. Confr.) zal kunnen blijven
Wijzigingen Ilaast zich nee1'legde'

‘ discussiéren. Uit respect voor de wensen van de paus (Paus)
15 _ _ n hebben de bisschoppen besloten van verdere discussie af te zien”.

De ”0fi'i0iélB” "itgaaf Van de WIJZIGINGEN ls dus rand mm De Drijs van het boekje (92 Pagina’S) met de officiéle w"zi in en.. . 1.] g g
als APART boekje versehenem W13 zetgen ”(:;f.1cl:ile” tusISlenita2;:_ I‘ is f 4,50 (franco huis plm. f 5,00). Dat bedrag moeten de beminde
l1liI1g5teken5- Want "F “iets blijkt dat 0 pu ma e erva u g g i gelovigen er dus maar voor over hebben om een defecte kate-
VBII1 136 Nederlandse b155ch°pPen'

‘ ohismus tot een orthodoxe te kunnen maken. Met hoevelen zal
. d t h t l " ? ?

W" waren nieuwsgierig naar een VOORWOORD van de b1s- 1 a e geva ZunIJ _ De Nieuwe Katechismus is in 400.000 exemplaren verspreid, welke' ‘ kom n dat de blsscho on rolfSchpllen, Waarin tot ultmgdsou de zunxzg ‘MN; oplaag" Zullen de Wijzigingen halen ‘Z ? Een fractie daarvan!
de wijzigingen wél aanvaar en, a ee e . - . - -
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Zou het niet billijk, passend en heilzaam geweest zijn, als de (Nederl_), B, Alfam fspanje)’ Ruiz,-nger (DJ, Colombo
wijzigingen door het Episcopaat GRATIS ter beschikking werden (Italiaan), de Lubac (Fr.) en Doolan (Ier.). Twee, zo
gesteld of op bij de N.K. passend formaat (als inlegger) tegen internationaal mogelijk Samengestelde cO”eges_)

minirnale prijs? De aan Episeopaat en H.K.I. door de uitgevers
uitgekeerde ”auteurs-rechten” zouden-dit finantieel mogelijk ge- ”De kardinalen-commissie was het VOLLEDIG eens over het
maakt hebben. eindrapport dat door alle leden zonder voorbehoud is onder-

tekend” - aldus de verklaring van P. Visser, ook opgenomen in
Het kan niet anders of Rome moet de handige ”manipulaties” het Witboek (pag. 222). En hij voegt er aan toe:
als een slag in het gezicht beschouwen.

”De berichtgeving van de kranten, volgens welke het
Bl1_1ft nu De Nleuwe Katechismus zonder de wlgzrgingen DE werk geen leerstellige verklaringen bevat, die op dwa_
officiéle Nederlandse Katechismus? Men zou tot de conclusie lingen berusten, wordt NIET bevestigd in het document
moeten komen, dat zulks inderdaad de stellingname van het van de kardinalen of theologen”.
Nederlands Episcopaat is en dat de bisschoppen volhouden dat,

‘ Daarin ,wordt integendeel duidelijk gezegd, dart ye,-schil_
ook zénder de wijzigingen D-N-K even ”vei1ige gids” is ; lende CORRECTIES nodig Gezien het belag van
l)e proclamatie in die geest tijdens de laatste zitting in Noord- de lcwestie, het rumoer daz rond deze lwtgghismus is Om-
wijkerhout - door de bisschoppen zonder meer dankbaar aan- staan en, de geprikkeldheid die in Nederland is Opge_
vaard - bevestigt die mening. Ze is bovendien zo intensief en wekt, kan men zelcer niet denlcen, dat de co;-recties
frequent aan de goegemeente voorgehouden, dat velen het als een slechts betrekking hebben op stijlfouten of op verande-
fait accompli zullen aanvaarden. Sprekende krantenkoppen, als ringen die opportuun schenen, HET MOET INTEGEN_
b.v. voorkomende in De Volkskrant van 2 dec. 1968: ”Katechismus DEEL GAAN OM EEN NOODZAAK DIE WIJST OP
vrij van ketterij” hebben daar het hunne toe bijgedragen. ZAKEN VAN ZEER GROOT BELANG_=>

En zo’n (rnisleidende) slagzin werd dan gebaseerd op de vol-
gende feiten: Geen wonder, dat pater Visser op de positieve vraag van zijn

interviewer (Ital. Weekblad Vita, geciteerd in Witboek, pag_ 228)
Mgr. Fausto Vallainc, woordvoerder van het Vaticaan, zei of er dan ”werkelijke ketterijen” in de Katechismus staan, ant-
in een persconferentie d.d. 2 dec. 1968, dat de kardinalen— , woordt:
comrnissie het WOORD ketterij niet hadden gebruikVt.... \

maar dat die Commissie zich van uiteenlopende termen be- ”Ketterij is wel een erg groot (en specifiek hard_h0l_
dient Om Veranderingen B11 allvlllling 139 bepleitell 111 - I lands, Red. C.) woord, dat zou betekenen: een duidelijke
Smmige geV3-11811 Vragen Z6 dat de Katechismlls "elk?! 7 en hardnekkige ontkenning van een of under dogma van,
duisterheid zal vermijden” - ”duidelijk zal erkennen” - de Kerk____
"lmotcr zal laten uitkomen” - ” zonder dbbellinnighid Z81 F Maar bevat de katechismus clan ”dwalingen”? Wat mij
zmnvaardcn" — "openlijk zal proclameren” - ”trouw do leer ‘ betreft, ilt geloof (lat die er werkelijk in staan.”
van do Kerk zal weergeven” - ”terzijde gelaten Waarheden
ml uitdrukken..’ | Het ”hardnekkige” element is althans blijkens de positieve af-

‘ wijzing door het Hoger Katechetisch Instituut van de vereiste
(llv Imrzlinulvn,-commissie bestond uit de Duitsv lmr(li- l wijzigingen duidelijk aanwezig.
nnlvn I"rings on .I(u>ger, de Fmnse kardinaal L<>_/vl)1Jr(-, (Io En het Episcopaat hult zich hardnekkig in een Wolk van oog_
Ilnliuunw /mrrlinrml Florit, do Zwitsersv Journvl on (Iv L lllikellde Passiviteit, die leidt tot het praktiseh aanvaal-den door
I']r|,;u*I.w lcurrlimml Browne. Zij livlrmx. zich In:/'.~|Iuu1| rloor gestelijkheid en goegemeente, van de ONGEWIJZIGDE N,ieuWe
do I/wologvn I’ Dhanis SJ. (Belg/.), I’). In-nu'r~r ().I'. T
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‘ W" l ' t. 2:
De gevaren welke daarin niet SCHUILEN, maar dageligks door U ezen In at .

iedereen gesignaleerd kunnen Worden, bedreigen do Kerk van ‘ . norndat in het kleuter_ basisonderwrs (L S) d

Nederland. Niet dat het katholieke volk rechtstreeks ge'1'nfecteerd docenten optreden als katecheet kunnen Siechtg z'ij di:
wordt door het lezen van D.N.K. Want wij maken ons sterk dat ,n 01doende katechesche oplei’ding omvingen
het boek, in 400.000 ex. verkocht, nu 3 jaar na zijn verschijnen amwoorde Wijze deze taak Vervuuen Dit

' _" ' ‘ - ‘ h l ..hooguit door 1000 mensen incluslef de prlesters ernstlg ge ee buzonder dc honfden scholen omdat
gelezen en bestudeerd is. e t d I--kh .d d

. . ,, . d t _
Een 5000 zullen het wel eens ”1ngez1en hebben en hier of daar Kegilndzvgzioflg, el ragen voor e ca echese aan ge

een stukje gelezen hebben. Voeg daarbij nog desnoods 10.000

e"in handen” lesltuur bereid moeten Zl,]1'l rekenlng te houden met het lie-

384.000 mensen immuun zijn voor de inhoud. (Ook in ”progres- \ el dvan (lie ?lssch0p.ter zake van ‘F’ g0dsdlenSt1ge_vormmg
sieve” kringen zegt men vaak dat de N.K. ongelezen in de kast en ek ge 00 sopY,0edmg - en dat leder bestm-Ir Z1-cl: moetverze eren van voldoende pastorale deskundlgheld .

Desniettegenstaande Worden vele duizenden katholieken met de Het Ziet er anemaal nogal Onschuldig nit Mam, als men de "Dis?
geloofsverkondigmg op basls van de N'K' gelmpregneerd Vla cussie-nota” leest (gepubliceerd in Het Katholieke Schoolblad
de kansels, via gespreksgroepen, via radio en televisie, via jeugd- van 17 mei) opgemaakt vnamens het College Bisschoppelijk
organisaties, via de scholen, via de liturgie. Want, zoals uit bo- Gedelegeerden”, en men maakt Zich Waal, dat zogenaamd uter
Venstaande blijkt’ mogen dan ook bij lange na met ane geeste' discussie gestelde nota’s” vaak reeds panklare recepten zijn (bv
lijken de N‘K' geheel bestudeerd hebben’ dc "nieuwe V1518” om“ de ”discussie-nota over de Amsterdamse binnenstad-kerken”) dan
trent de maagdelijke geboorte van Christus, de godheid van Jezus komt men tot het inzicht dat STRUCTUUR het

Van Nazareth’ het dogma Van dc Ene G°d in 3 Personen’ van dc organiseren is waarmee men heel het katholiek ond r i‘ ' d
H. Eueharistie, van de erfzonde, de Verrijzenis, het eeuwig leven, (~pr0greSsieVe’,,) hand heeft e W J5 m e

enz. - zoals die in D.N.K. is vastgelegd, hoort men in alle toon- Want "in vonedig overleg met het HOGER KATECHETISCH
aarden verkondigen - en praktiseren. INSTITUUT zal het Cone . .

, _ ,, __ ge van Gedele ee d d tb
De Jaargangen van Confrontatie ZIJII daar om het te b6Wl]Z811. aan dc bisschoppenv De discussie_n0t§ pieiinvagoilejegl »Sl:}?0ie1l:

, , .. .. . .. .. pastoraat nieuwe stijl”, dat uitgeoefend wordt door ”d th
Op Ben bumnder gevaarluk aspect Wlnen W13 Hog W13Zen' Het ' vrijwel uitsluitend ongehuwde priester straks wellifiht izingi
Hoger Katechetisch Instituut is en b1ijft(?) de centrale mstantie, gehuwde priester of andere ambtsdmger adekwate
die leiding geeft aan de katechese op de katholieke lagere en leiding en met materiéle kondities die minimaal
andere scholen. En men kan niet anders verwachten, dan dat het het schoolpastoraat te kunnen laten functioneren »

H.K.I. de catechese infiltreert op basis van De Itlieuvve (ongewij- Men Word‘; Z6 maar met benoemd tot gehonoreerde »sch00l_
zigde!) Nederlandse Katechlsmus. W13 doelen h1er met alleen op past0l_,,_ Dat narnbtn eist een Speciale deskundigheid die ZONDER
de ”godsdienstmethoden” welke het H.K.I. zelf samenstelt en uit- aangepaste Scholing of bijscholing niet kan Worden

geeft’ maar Wine“ Vooml Wijzen op het Volgendet steld”. Het H.K.I. kan dus niet-"bijgeschoolde" priesters als
schoolpastor weren. Wat ”bijscholing” betekent weet men.

Per 15 januari 1969 hebben de bisschoppen Van Nederland ‘ Maar dit geldt ook voor de hoofden van scholen en het onder
Op gmnd van het Algemeen Reglement V0“ het Katholiek wijzend personeel. Zij kunnen zelfs ontslagen Worden als zij zicli0 d N 1968 I t 1; ld (1 0NDERWIJS— . .. . ..P:S?;gIlgZAL ) rege S vas ges e voor e met laten ”b1JS0h0len”. In art. 2 van de b1sschoppel1;|ke regels
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staat immers, dat alleen zij "die een voldoende catechetische op- De konsekwenties van de weigering van het Hoger Katechetisch
leiding ontvingen op verantwoorde wijze godsdionstles kunnen Instituut om de d°°1' Rome geéiste Wijzigingen in D-N'K- aan te

‘ - -hrengen en de louter passieve houding 111 deze van het Ep1sc0-geven - en dat de schoolbesturen de plicht hebben aan deze v0or- ‘ ’

waarde bij de benoeming alle mogelijke aandacht te besteden." ‘ P3-at’ “Hen “ch ‘moral hi3 de godsdienstige Vorming °P de 50110“
Artikel 1 bepaalt dat de onderwijskrachten niet gehandhaafd mo len zeer ernstlg openbaren.
gen Worden indien zij Op ernstige en blijvende Wijze tekort ‘ Vooral met het oog daarop moeten de katholieke ouders de bis-

1

schieten o.a. ”omdat zij niet het vertrouwen genieten van de
kerkelijke overheid.”

Hier wordt de Weg geopend om onderwijskrachten, die Weigeren
"in nieuwe stijl” te doceren - dat Wil in veel gevallen zeggen:
volgens de Nieuwe Katechismus of de overige richtlijnen van

schoppen met aandrang vragen de schoolbesturen, de scho0lh0of-
den en het onderwijzend personeel er op te wijzen, dat bij het
godsdienst-onderricht de door Rome geéiste wijzigingen en aan-
vullingen van D.N.K. in acht Worden genomen. Of aan dat ver-
zoek gevolg zal Worden gegeven? ? ‘Z ‘

Z0 niet, dan staat de oprichting van katholieke scholen los van
het H_K_I_ zonder meer te VerWijderen_ en buiten de structuur van de Nederlandse Kerkprovincie ON-
De positie van de onderwijzers was tot op heden praktisch onaan~
tastbaar. Nu gaan zij met het zwaard van Damocles boven het
hoofd leven.
Vroeger was een bepaald godsdienst-diploma vereist om benoemd
te kunnen Worden aan een katholieke school. Maar bij de af-
kondiging in 1968 van het Algemeen Reglement voor het Katho-
liek Onderwijs door de bisschoppen, zijn "DE TOT NOG TOE
GELDENDE BISSCHOPPELIJKE BEPALINGEN INGETROK-
KEN” en dat godsdienstdiploma heeft in devnieuwe ”structuu1-”
blijkbaar geen betekenis meer, en geeft de onderwijzers geen
juridisch houvast.

~X~ ~)(~

<X~

Men denke niet, dat wij hier spoken zien en dat de pressie welke
van ”progressieve” zijde op het godsdienst-onderwijs uitgaat tot
”verbeeldings-ijselijkheden” (Shakespeare) behoort. De pressie
bestaat reeds. De nieuwe ”structuur” maakt het straks mogelijk
onderwijskrachten die bij hun onderwijs het ”oude” geloof willen
verkondigen, op zij te schuiven. Zelfs kan dan het schoolhoofd
zich er niet meer op beroepen dat HIJ niet verantwoordelijk is,
voor Wat b.v. de onderwijzer van de 1e klas bij de voorbereiding
tot de eerste H. Communie verkondigt, want de NIEUWE REGE-
LEN stellen in dat geval ook het schoolhoofd heel handig en
juridisch grijpbaar verantwoordelijk en in gebreke!

<)(>~)(~

<)(>

VERBIDDELIJK voor de deur.

ails

PROTESTSONG: BISSCHOPPENBALLADE

Wij_ hebben geen herders meer.
De kromstaf is gebroken.
De kudde is verstrooid.
De kromstaf is gebroken.

Geopend staat de kooi.
De kromstaf is gebroken.
De Wolven vinden prooi.
De kromstaf is gebroken.

De kudde doolt nu rond.
De kromstaf is gebroken.
In duisternis en nood.
De kromstaf is gebroken.

Houd rnoed, de Heer gaat ons vooruit.
Zijn staf is ongebroken.
Zijn opperherder leidt.
Zijn staf is ongebroken.
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1. Een ”wereldbee1d” volgens welk God in deze wereld en dus
N ook hij de mens niet ingrijpt, niet tussenbeide komt, niets aan-
’ vult, geheel uit eigen kracht en ”van buiten af”.

2. De evolutieleer van Teilhard de Ohardin, volgens welke al
" K " het hogere uit het lagere is ontstaan, vanaf een allerprimitiefst

begin der materie, en daarbij de menselijke ”geest” uit de
stof

3. Er is een essentieel onderscheid, resp. een niet te overbruggen
afstand tussen de ”waarheid” (die buiten mij ligt) en de ma-
nier Waarop de mens en dus ook de gelovige haar begrijpt en
onder Woorden brengt.

4. Met het voorgaande hangt samen dat de dogma’s der Kerk
_ _ _ (waartoe men liefst alleen plechtige en uitdrukkelijke uitspra-

In het kardlnalenrapport over de Nleuwe Katechlsmus en de ‘ ken zou wmen rekenen) niet nden Waarheid zijn, mam, steeds

da_arb1‘] aafnslulfentilfg yhanvunmgen” ale dezer dagen zun gepw “ de essentieel aan verandering onderhevige uitdrukking daar-
bllceerd, 1s du1del1;|k gemaakt dat het gewraakte boek op een ¢

aantal zeer belangrijke punten tekort schiet in het uiteenzetten
der geloofsleer. De punten waarop kritiek wordt uitgeoefend zijn 1

0'a': d‘?_1eer_ der Dnevuldlgheld’ ‘F s°h°1’P"‘*‘f=' (van engelen fm De eerste dezer vier stellingen is door P. Schoonenberg uitdruk-
n?_enSehJ_ke Z161)’ de erfzonfle’ Jezus geboorte mt de Maagd Mfula’ kelijk verdedigd in zijn inaugurale rede van 14.5-1969: "God of
z1_]n krulsoffer en voldoenlng, de natuur der Kerk door Chrlstus vals dilemma,,_ Hoewel hij God toestaat Wat hij
gestieht en haar ta.ak‘, de leer der sacramenten in het algemeen n0em’t ,,initiaeven,, te nemen (,,Deze ontkenning Gods in_

eI_1 ale der Euchanstl? m het blJz0nder’__het ‘!°°Ps°‘ (speclaal grepen, tussenkomsten of aanvullingen betekent overigens niet
klnderdoopsel), het prlesterschap der gewlgde prlesters als onder- dat Wij dc schepper gee“ initiatieven mogen t0eSchrijVen,,’

Zchildelz. V11? dat. der flgjlgen’ het gmsigank van hlet tgeloof an p. 12), zegt hij toch: ”Ook hier vult de Schepper niet aan wat aan
Pzuslztlgi (;:rNl'JI:2n 4532 ,,;?:e;:§tel§rbo::n’ dee bI;s::hs0;;:n,,)e de binnenwereldlijke krachten ontbreekt, maar verwerkelijkt hij

de wonder-en punten ‘nit de zedenleer (vooral met betrekking tot dat Z13 zmh van binn.en nit maxlmaal Ontplomen” (p' 13)' God
de huwelijksrnoraal en de onverbreekbaarheid van het huwelijk) Werkt aueen "Van bmnen uit" GMMANENT’ een geliefkoosde

_ _ _ _ ’ uitdrukking van het door Pius X veroordeelde modernisme), nooit
de leer over het eeuwlg leven 1n het hlernamaals. Hlermee IS al- ,,van buiten af,,_

:f:‘:1gl;;tl::e(En;1a:lsii: €ZIt1::l::?1’1;n§;rd:el:eii Elaiiiliivgztlizzs ge' De laatste uitdrukking moet natuurlijk goed Worden verstaan en

Het is duidelijk dat aan zoveel dat tot kritiek en opmerkingen vqgens ha“ btioepng gewaardeerfl’ ogldat het teen overdrach
aanleiding heeft gegeven niet zo maar een aantal losse afwijken- t?hJk(?.SpreekWl¥e 15' god is am}? In Z911 scheppmg tegenwoob
dc meningen gmndslag liggen dat het gmndgedachten dlg, h1_] is aan m1;| in m1]n diepste 1nner11Jk zelfs meer tegenwoor-

__ _ ’ ,, _ _ dig dan ik aan mijzelf; in deze zin werkt hij dus nooit "van
moeten.z1]n.,YVanneer men nu 1n het z.g. Dossler van de Nleuwe buiten af»_ Maar hij is steeds de gehéél Andere, die op geen
Katechlsmus (Utrecht 1968), p. 34 leest dat P. Schoonenberg S.J. enkele wijze hoe dan oak, samenvalt met de Schepping die hij
7) u n Q) 0 I
de voornaamste 1ns lrator en E. Schllleheeckx O.P. ”d - . .. .

p e Voor soevereln heeft voortgebracht toen z13 er met was en waarmee
naamste censor” van het boek zijn. geweest, is het zeker geoor- hij doen kan Wat hij Wil oak door ningrepen tussenkomsten of
loofd deze grondgedachten te zoeken 1n de geschrlften, speclaal aanVuuingen,,_ Dit is duidelijk de leer der H_ Schrift, al vanaf
de meest recente, van Julst deze auteurs. Het komt mij voor dat haar eerste bladzijde het is steeds die def Kerk geweest

men de volgende mag noemen In Schoonenberg’s opvatting, hierin door de NK gevolgd, bestaan

DOOR PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG O.P.
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er geen echte Wnnderen (gezien als zelfstandige ingrepen van God Wanneer de NK dan, onder invloed van het Teilhardisme, een
in de natuur, waardoor iets gebeurt waartoe deze niet in staat is). ' Y angel-e leer dan die def Kerk Over de erfzgndg verkondigt (p,
De wonderen spelen echter een belangrijke (voorbereidende) rol 309), en dc auteul-S (Of; "de voornaamste inspiratol-”) niets Willem
111 1191 101 513-1111110111911 V311 1191 £91001 (Vg1- -10311 211, 311-31), 31 15 weten van de geheel zelfstandige rol der heiligmakende genade,
dit laatste ook geen logische conclusie daaruit. Met de ontken-' noch van een "me;-kteken” (het W001-d komt in he; Register aan
11111g V311 991119 W0111191911 15 1191 11191 119 111905911319 ”g91°0fW331" het slot niet voor) dan wordt het doopsel iets anders dan het
1115119111” V311 1191 £91001 $91138-11; 111911 11311 11311 1100g519115 11119151 voor de Kerk steeds was, en dat van pasgeboren kinderen zelfs
Z1111 (”111 g91001' 1111 9911111331, 111331‘ 11311 011 $9911 91111919 111311191‘ een twijfelachtige aangelegenheid. Wat dit laatste betreft, is het
33111011911 1131 1191 1911911111 15 1111 19 110911” 911 51331 1113011191005 bijzonder instructief te lezen hoe de NK op p. 294 om deze zaak
1915911 119 3311V311911 1119 011 1191 g91001 W0111911 39113311 heendraait en vermijdt het antwoord te geven waar het op aan-
Het fideisme is dan ook door de Kerk veroordeeld: het is de komt (het katholieke); het kind moet W01-den gedooplj om de
¢10011g1‘3V91‘ V311 1191 9111151911311 g9100f- erfzonde Weg te nemen en om het de heiligmakende genade (met
Een onzichtbaar "wonder", d-W.Z. e611 1l11Z011119l'11j119 §01111911i119

- wat daarbij hoort) te schenken, waardoor het lidmaat van Chris-
ingreep, die door geen kracht der natuur kan Worden verklaard, ms W01»,-jg en in zijn Kerk Wordt inge1ijfd_
is de eucharistische transsubstantiatie. Wie van Gods ”ingrepen”

‘

niet wil weten, zeker niet van voortdurende ingrepen, zal nooit ‘I Qmdat (19 toepassing Op 0115 van de door Christus op het Kruis
aanvaarden dat brood en wijn echt, objectief, ”substantieel” ver- verdiende genaden, als gevolg van een vel-keel-d (Of afwgzig) ge_
anderen in Jezus’ Lichaam en Bloed. VANDAAR dan ook dat naebegrip niet meer begrepen wordt, stelt de NK de door
111911W9 11190119911 11.111 1111g9V01111911 (911 119 NK 11091 113313311 11199, Christus aan zijn hemelse Vader aangeboden verzoening anders
11. 406), die alle gemeenschappeliik hebbenr het brood bliift brood voor dan de H. Schrift en de Kerk dit doen (vgl. p. 329 vv.).
en de wijn blijft wijn; Wat ”verandert” zijn betekenis en doel, ,

m.a.w. de functie. 2_

De evolutietheorie van Teilhard de Chardin laat geen of Weinig
H91 i5 Verde!’ 0011 11191; 111991‘ 3311 19 119111911 1131 91‘ 9911 3911991 110- ruimte voor het katholieke erfzondebegrip (concilie van Trente),
vennatuurlijke vernieuwing van de mens bestaat, die de theologie laat geen afzonderlijke schepping van elke menselijke ziel toe
”heiligmakende genade” heeft genoemd, en die niet hierin be- (Wat Oval-igens 001; egn niet aanvaal-de ”i11g1'eep” zou zijn) en
staat dat natuurlijke krachten van de mens bijzonder tot haar weet geen mad met engelen (1-eden waal-om her bestaan hiervan
199111 110111911, 111331‘ 1119 9911 g9119911b0V911113111111‘11.i119, 11001‘ G011 in de consequent niet direct wordt ontkend, maar in twijfel
§9591101111911 911 119 11191159113119 1 11139111911 V91‘ 19 110V911 233311119 getrokken). Is er geen geestelijke menselijke ziel, die na de dood
”3311Vl111111g” 15- D9 1119010g911 1191111911 11331‘ 11950111‘9V911 315 "9911 blijft voortbestaan, dan ook geen ”hiernamaals" in de traditioneel
nienwe natnur”; Joan. 3, 6 spreekt van ”geb0ren Worden nit de christelijke zin van het woord, en zo komt de NK tot zonderlinge
Geest”, vs 5 van ”opnieuw geboren Worden”. theorieén als op p_ 545_556_
Evenmin is nog aan te nemen dat er een bovennatuurlijke realiteit
in de mens bestaat, door de theologie en de Kerk (Trente) ”merk- 3 en 4_

1911911” 39110911111, 1131 111 119 Z191 W01111 ”111g9P1‘9111” 111.1 110011591, De NK zegt op p. 340: ”Men hield er te Weinig rekening mee hoe
vnrlnsel, priesterschap. Maar dan vervalt 00k hat nbjectieve, wij nooit met de waarheid zonder meer te doen hebben, maar
reéle, buiten het geloof om bestaande verschil tussen priester en amid met dc “ital-ukking van de waarheid_ Dezelfde waarheid
niet-priester, en dit is ongetwijfeld de reden waarom dit verschil moet altijd opnieuw gezegd en toegepast W01-den, wil zij meg vet-
in de NK wordt vonrgesteld on een Wiize die e Wensen Overlaat schalen en verdorren”. Achter deze aperte onjuistheid (Want
(Vg1- 11- 4251 "E115 111331‘ 9911 P1‘195191‘59113PI 1131 V311 391115 O111‘151115- iedereen, en in de praktijk zelfs de auteurs van de NK, weet dat
In dit ene priesterschap deelt het volk Gods. Hat algemeen pries~ hij in zijn leven heel vaak wél met de waarheid zelf te doen heeft;
191501131115 11115 1131 W331‘ 11910111 g3-31” 91lZ-)- 1 de aangehaalde zin wordt door de auteurs van de NK als zo’n
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waarheid waaraan niet te tornen valt beschouwd) Steekt een ver- § Het is duidelijk dat dc theologie Van de auteurs enkele 0naan_
keerde kenleer' Filosofen hebben 3'1 enkele eeuwen lang gezegd ‘ vaardbare grondbeginselen tot achtergrond heeft, die in feite bij
dat wij de dingen niet (in zich zelf) kennen zoals zij (buiten het modernisme, resp. neo-modernisme thuishoren. Ditdverklaart
mij) zijn’ ma“ zoals zij in mun ”denken”’ dat do” mij ge°°n' ook de strijd der auteurs tegen "Rome", d.i. tegen het kerkelijk
ditioneerd Wordt, van mij afhangt, voor mij staan. Wanneer ik leergezag, waarvool. zij niet wlen buigen Het gaat om heel
Veranda‘! Wanneer mijn ti-id’ mijn ”Were1dbeeld”’ de maatschappij fundamentele dingen, daarmee hebben zij volkomen gelijk. Uit-(ik ben een sociaal wezen) anders Worden, verandert ook nood- dagend hebben zij op de Omslag Van hun pas verschenen »Wit_
zakelijk mijn ”uitdrukkingswijze” van de waarheid, zo zelfs dat boekn met rode letters late“ drukken: vwaamm de door Rome
Wat vmeger ja” was nu ”neen” kan zi-in’ ‘mg Wel met betrekking voorgeschreven wijzigingen in de katechismus onaanvaardbaar
tot dezélfde ”Waarheid”- Op het concilie van Chalcedon (451) is zijn”. Helaas komen deze redenen, waarvan boven de voornaam-
afgekondigd dat Jews Christus dc menselijke en de goddelijke ste zijn uiteengezet niet alle tot hun recht. Daarom is boven
natuur had, maar slechts één goddelijke persoon was; dit was een uiteengezet waarom dc »NieuWe Katechismusv V001, ns 0naan_
voor die tijd ”juiste” uitdrukking van de Waarheid, die nu echter vaardbaar is_

door een geheel andere moet Worden vervangen en waarin wij i

zeggen Wat op Chalcedon als ketterij zou zijn veroordeeld. Wie
het kan vatten, vatte het! I

Het lste Vaticaans Ooncilie heeft deze opvatting veroordeeld in
een canon die men niet genoeg kan herhalen: ”Indien iemand
zegt dat het kan gebeuren dat aan de door de Kerk voorgehouden
dogma’s soms volgens de vooruitgang van de wetenschap een
andere zin moet Worden gegeven dan de Kerk erin verstaan heeft
en verstaat: hij zij in de ban” (Denzinger-Schonmetzer, 3043:
1818). Ook de eenvoudige mens begrijpt dat wanneer dit niet zo
is het geloof der Kerk zou kunnen veranderen. Want een dogma
is niet een uitdrukking der waarheid zoals ik mij die indenk of

voorstel’ maar ZOALS Zn IS‘ ”Het meest moet de kerlc echter lijden onder het toe-Neemt men dit (met de NK) niet aan, dan Worden ”het moderne nemend gebrek vmomheid Uolgzaamheid Under
denken (alsof zoiets als een eenheid zou bestaan en niet eerder de gee“ kn-tiek afbmak bi]. Uele ham kinde_
als een veelheid van de meesf uiteenlopende opvattingen), ”de . .ren en de uztverkorenen: przesters, leraren en vooraan-moderne levenservaring”, enz. norm voor geloven en zedelijk smande Zeke” die zich Zouden moeten wéiden de
handelen, of belnvloeden Z1] d1e on ontoelaatbare manler.-_H1eraan dienst het gemigenis de levende God in levem
z1Jn een aantal andere tekortkomlngen van de NK te w1Jten. Zo de kerk” aldus de
wordt Jezus’ Godheid niet duidelijk genoeg geleerd (in de zin van Maar in élaats daawan Uerzetten zij zich tegen de Onmis_
Ephese, 431, en Chalcedon, 451, die voor de Kerk NORMATIEF bare inn-eme eenheid de kerk tegen ham kw
zijn) en spreekt men 0.a. op te menselijke manier over Jezus, nom-eke Uoorschriften ham trad;-tie ham samenhang
terwijl men ook vermijdt Maria’s lichamelijke maagdelijkheid uit- haar dat 0mJe;_Uangbare prinjcipe waarheid’
drukkelijk te belijden. Men zwakt de hiérarchische structuur van eenheid en’ liefde tegen ham tot heiligheid G’;
de Kerk af door het verschil tussen priesters en gelovigen ontoe- Oerbereidhel-d_ ’
laatbaar te vervagen en door te zeggen dat de Paus niet boven
de bisschoppen staat ontkent men impliciet het dogma van .

Vaticanum I, herhaald en opnieuw geleerd door Vatieanum II, Paus Paulus _ 2 apnl1969
6112.
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Eerste tekst
Elz 284- ,,Z0’n bezwering Maar ermee wordt alle kwaadin
hedoeldt. . .” moet vervanéren Worden door 11 regels nieuwe
tekst.

II De onmiddellijke Schepping van de menselijke ziel
Eerste tekst Blz. 449-450: ,,De paragraaf getiteld ,,De schep-Tot onze spt zijn wij vooralsnog niet gerechtigd de aanvul- ping van de mensv_ moet Vervangen Worden door 37 l.e_lingen en' correcties van De Nieuwe Katechismus in volledige gels nieuwe teksttekst te publiceren.

volstaan daarom met het afdrukken van de volledige tekst
van de AANWIJZINGEN van de Kardinalen-Commissie opge- H
nomen in het officiéle orgaan van de H. Stoel de Acta Apost. OVER DE ERFZONDE
S. NO. 60-1968). Deze AANWIJZINGEN laten telkens 1JOl-

1 Verklaring (zie A_A_S_, 60 / 1968 / 637 e_V_)gen door een opgave van de pagina’s, of pagina-gedeelten,
welke op grond van de AANWIJZINQEN m0€t€n 11€T'U¢l”9" 9" Hoewel als gevolg van de kwesties over de oorsprong van hetdoor de door Rome voorgeschreven tekst moeten worden ver- menseli,-k geslacht in langzame Ontwikkeling, het dogmavangew

van de erfzonde heden ten dage nieuwe moeilijkheden op-Am d6 hand daarvan Isa" me" alvast de aangegeven Paglnds levert, moet toch in de nieuwe katechismus getrouw weerge-of Passages d0Orst"eP9”- geven worden de leer van de kerk over de mens, die in het
begin van de geschiedenis is opgestaan tegen God (vgl. Conc.
Vat_ II, Const. gaudium et spes, N. 13 en 22), met het gevolg,I
dat Hij voor zichzelf en geheel zijn nageslacht de heiligheidOVER DE SCHEPPING
en gerechtigheid verloor waarin geplaatst was, en een wer-Verklaring (zie A'A'S'* 60 / 1968 / 687) kelijke staat van zonde door voortplanting van de menselijlce
natuur aan allen doorgaf. Beslist moeten uiteenzettingen ver-De lcatechismus moet leren ‘dat God, behalve de zzchtbare meden warden die de indruk kunnen wekken, dat de afzOn_wereld waarin lemma 001“ 99" njk “an Zuivere geesten 59‘ dlijlce leden van de menselijke familie slechts hierdoor mets6haP@l1 heefi» die 9115919" no‘-‘men (Zie Z7-11 C0nc- I/an I> de erfzonde worden besmet, dat door hun oorsprong inner-Const. Dei filius, hfdst. 1; Cone. Vat. II, Const. lumen gentium, ll-jk Onderworpen zijn aan de invloed van de menselij-he ge_N~ 49, 50). 001$ Z111 97” Worden ”iteen5eZet= slat de ziel "an meenschap waarin de zonde heerst, en zich zo aanvankelijk opiedere mens, daar zi]' geestelijk is (vlg. Conc. Vat. II, Const. de weg der zonde bem-ndemgaudium et spes, N. 14), onmiddellijk door God geschapen

wvrdi (lie b-11. e1wycl- Humlmi Generis, A-A-S-, 42/1950/575)- Eerste tekst: Blz. 307-317: ,,Vanaf de paragraaf getiteld ,,De
boodschap van Genesis 1-11” tot de paragraaf getiteldI Het bestaan van zuivere geesten: engelen en duivelen ”Z0nde en dood’ Vergeving en levenv (incluis) moet Vel._
vangen Worden door ruim 20 pagina’s nieuwe tekst.1

Eerste tekst Blz. 564-565: ,,Wat de eerste betreft... Een In
louter menselijke?),” - moet Worden vervangen door 28 re- JEZUS’ GEBOORTE UIT DE MAAGD MARIAgels nieuwe tekst Verklaring (zie A.A.S., so / 1968 / ass)
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. .. .. -- H""Z 'd ld d h t, h t'htM911 zal in de katechismus openlis belijden, dat de hellige 7:] ZUH o0n_ 11; 1; ioege 19gei<;;_.en__ eef or; en me 5101' e

Moeder van het mensgeworden woord blijvend met de eer der

s-=~

verzoenen (zie or , ) 1] zyn met e ons ree s ief
hebbende (God) verzoend - aldus de H Augustinus - met wiemaagdelijkheid gesierd ging, en tevens duidelijli 119$ feit Zelf .. d . .. d h ' l fdl ,, (. J .

leren der maagdelijke ontvangenis van Jezus, dat met het

vy.>Iid<

'1/U75] vanwege O17/Z8 ZOTL en Zn vljan SC LIP 68 PTL ZTL OIZTLVLZS
h t t en Evangelium, Tr. CX, N. 6). Jezus is derhalve, als eerstgeborenemysterie van de menswording ten oogste overeens em ;

' d d't

¥-iv‘

onder vele broeders (zie Rom. 8, 29) voor onze zonden ge-er.zal gee” Zanleidilng I§ne§Zh€§f5f1;f:m£Zz§ZnOifggeizriilg delr U storven (vlg. 1 Kor. 15, 3)_ Heilig, onschuldig, onbesmet (ziefelt - tegen e 031 e . symbO_ Hebr. 7, 26) onderging H voorzeker geen straf die God op
igseeriice irzeieceeliilocbgvzrorbrzsid fliguvan cle uit lout/er genade Hem deevi neerkomen, maar vrijwillig en met kinderlijke'lie“f_é , zi_n ZOO” eschonken de aan zijn Vader gehoorzamend (zie Fzl. 2, 8) heeft Hi] zynUoorwloeien e gave’ we e O ons J g zondige broeders en als hun middelaar (zie 1 Tim. 2, 5) deheeft dood aanvaard, die het loon van hun zonde is (zie Rom. 6, 23;H t . de maagdelijke ontvangenis

1 Cone, Vat. II Const. gaudium et spes, N. 13). Door deze aller-
Eerste teksl; Blz. 89-90: ,,Van alle klnderen van belofte. . . . 3 = g 5 P 5

I et mys ene V . heili ste dood die in de 0 en van God overvloedi 0 wooHo he also veer_,, meet vervangen Worden tegen de zonden der wereld heeft Hi] bewerkt, dat aan hetKan is laieuwe tekst mensdom de goddelijlse genade werd teruggeschonken als eenour g ' goed, dat het in g0ddeli]'k hoofd verdiend had (zie b.v.
__ .. . . Hb.10,5-10; .T'd. . , '"'"II Over de bluvende maagdellgkheld van Marla Ce ‘r3 n Se” VI Deon de msufwatwne’

Eerste tekst Blz. 93: ,,Verder maakt met name Joh. 19, 2'7 “P en > an -

het op zich reeds uiterst onwaarschijnlijk dat Maria nog
Eerste tekst Blz. 328-332: De paragraaf getiteld ,Verl0st7’

’andere zoons had’ door Jezus’ dood”; het eersée deel van de paragraaf getiteld:Toegevoegd moet Worden: De blijvende maagdelijkheid van
_ . . ,,Samenvatting” tot ,,. . . . door er doorheen te gaan.” - moetMaria Wordt bevestlgd door de Tradme Van dc Kerk’ en vervangen Worden door ruim 4 pagina’s nieuwe tekst.door het Leergezag te geloven voorgehouden.

Eerste tekst Blz. 93: Heeft Maria geheel beseft . .. wie Hij
1 v

” . h HET KRUISOFFER, BESTENDIGD IN HET IVHSOFFERgvas.” moet vervangen Worden door 4 regels meuwe tekst.

Eerste tekst Blz. 183: ,,Zeker voor Jezus verrijzenis . . . . ’ge-
liefde Zo0n’.” - moet vervangen Worden door 11 rege s1 Jezus heeft zich tot herstel van onze misdri]'ven aan zi]'n Vadertekst opgedragen als een heilig slachtoffer, waarin God welbe-m u ' hagen had, ”Christus heeft ons liefgehad en zich voor ons

IV
GENOEGDOENING DOOR JEZUS GEBRACHT

overgegeven als een gave en offer tot liefbjke geur voor God”( 5, 2).
Het kruisoffer echter wordt in Gods lcerk onafgebrolcen v00rt-
gezet in het eucharistisch offer (zie Cone. Vat. II, Const_ Sa-

Verklaring (zie A.A.S. 60 / 1968 / 688) crosanctum Conczlium, N. 47). In de eucharzstzsche viermg nl.offert Jezus als voornaamste priester zich op aan God door deb h d le de leer de consecratorische offering, welke de priesters verrichten, enDetvtvnsgeoof e°"*"e@ me . .. warb"d 1 ' '11 1': D "" hr "

5,gegeven. Zozeer heeft God de zondige mensen iefge a , a
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door de communie, waarin het aan God opgedragen slachtoffer
.. . - - '_ 1* II De eucharistische veranderingl uttt d wordt, om de gelovzgen met ztch te verent

2815235588,? ongerling in liefde te verbinden (zie 1 Kor, 10, 7.‘ Eerste tekst Blz. 402 e.v.: Tweede deel van de paragraaf ge-
17).

Eerste tekst Blz. 399-400: De paragraaf getiteld ,,H6t nieuwe
verbond in mijn bloed”. - moet vervangen worden door 2

pagina’s nieuwe tekst.

VI
DE EUCHARISTISCHE TEGENWOORVDIGHEID
EN VERANDERING

titeld ,,Jezus’ aanwezigheid in de tekenen”. - moet vervan-
gen Worden door 11/2 pagina nieuwe tekst.

III De duur van de eucharistische aanwezigheid
1

Eerste tekst Blz. 405: ,,Moge nog een kleine kwestie bespr0-
ken Worden . . . intenser aanwezigheid door de Geest in ons.”
- moet vervangen Worden door 14 regels nieuwe tekst.

2

Verklaring (zie A.A.S., 60 / 1968 / 690) ‘ Eerste tekst Blz. 407: ,,Het lichaam van Christus Wordt ook
na de vier1ng... in deze blijvende tegenwoordigheid . -Heel duidelijk meet verklaard warden’ dat nu de Consecratie moet vervangen Worden door 16 regels nieuwe tekst.

van brood en wijn het lichaam en bloed van Chrtstu Z9” OP
het altaar tegenwoorclig zi]'n en in de H:_Communle' op sacra-
mentele unjze worden genuttigd, zodat zt] die. waardzg tot deze
goddelijlce tafel naderen, geestelijlc met Qhrzstus de Heer ge-
voed warden. Bovendien moet worden uzteengezet, dat“bro0_den wat hun innerlijke (niet fenomerwle) werkelykheld
betreft, door de uitgesproken consecratte-woorden veranderd
worden in het Liehaam en Bloed van Chnstus, en flat (IaardO0r
daar, waar de gedaanten of de fenomenale realttett bIt]ven, op
geheel mysterieuze wijze de mensheid zelf van Chrtstus ver-
borgen is, verbonden met goddelrjke p6TSO0n-
Na deze wonderbare verandering, die in de kerlc de naam van
transsubstantiatie kreeg, ontvangen de gedaanten van BTOOd
en wljn wel degelk een nieuwe betekenzs en een nteuwe be-
doeling , daar Christus zelf, de bran van de 'c_l00r de H.
Cominune mee te delen genade en liefde, 1:verke~lt]Ic_ bevatten
en aancluiden. Maar juist daarom krijgen zg deze nteuwe be-
doeling, wijl er een transsubstantiatie heeft plaats gehad (Zlf?
encycl. Pauli VI, Mysterium Fidei, A.A.$. 57/1965/76o; schret-
ben der Deutschen Bischiife an alle, dte von cler Ktrche mlt
der Glaubensverlciindigung beauftragt sind, N. 43-47).

I De eucharistische tegenwoordigheid
Eerste tekst Blz. 402 e.v.: Eerste deel van do’ D31‘?-graaf ge-
titeld: ,,Jezus’ aanwezigheid 1n de tekenen . - moet ver-

VII
ONFEILBAARHEID VAN DE KERK
EN KENNIS VAN DE MYSTERIES
Verklaring (zie A.A.S., 60 / 1968 / 689)

Men zal laten uitkomen, dat de onfeilbaarheid van de Kerk
slechts een juiste richting aangeeft bij een altijd vo0rtschr1j-
dend zoelcen, maar de waarheid in de te bewaren geloofsleer,
wellce oak altijd in dezelfde zin moet worclen uitgelegd (zie
Cone. Vat. I, Const. Dei Filius, Cap. 4, en Cone, Vat. II, Dei
Verbum, Cap. 2). ”Het geloof is niet alleen een zoeken, het is
vooral een zekerheid” (Paulus VI, sermo inaugaralis synodi
episcoporum, A./1.5. 59/1967/966). Men zal ook niet toelaten,
dat de Lezers van de lsatechismus de indruk zouden Icrijgen,
dat het menselijk verstand alleen maar blijft steken bij dewoordelijke of begrippelijke weergave van het geopenbaarde
mysterie. Men zal er veeleer zorg voor dragen dat inzien,
dat het menselijk verstand ”in een wazige spiegel” en ”ten
dele”, zoals Sint Paulus zegt (1 Kor. 13, 12), maar toch op
zonder meer ware wijze de geopenbaarde mysteries kan uit-
druklcen en bereiken.

Eerste tekst Blz. 430-431: De paragraaf getiteld ,,Waarheid,
!vangen Worden door 2 pagina s nieuwe tekst.

20

en beweging’. - moet vervangen Worden door 11/2 pagina
nieuwe tekst.



VH1 samen, dat het een zonder het ander niet bestaan lean (vgl.
HET AMBTELIJK PRIESTERSCHAP 1.; Com V“ II» C°"$t- Dei Verbum, N- 10)-
EN HET GEZAG IN DE KERK 3‘ En tot slat moet de macht, waarmee de pans de Kerk be-
Verklaring (zie A.A.S., 60 / 1968 / 690) 5tu”rt’_ duldelijk vvvrgesteld worden als een volledige, hoogste

en untvevsele bestuursmacht, welke de herder van de gehele
Men moet voorkomen dat de waardigheid zou verminderd Kerk altyd Pry ha" uitoefenen (zie C0710. Vat. II, Const.
warden van het ambtelijk priesterschap van Christus niet Lumen Gennum» N- 22)-
alleen gradueel, maar oak essentieel verschilt van het algemeen
priesterschap van de gelovigen (zie Cone. Vat. II, Const. Lu-
men Gentium, N, 10; Instructio de cultu mysterii eucharistici, He} pnesterschap Van de 891°‘/igell 611 het ambtelijk
A.A.S., 59/1967/N. 11, blz. 548). P“‘°S*°'s°haP
Men zorge er voor bij de beschrtjving van de taak van de 1

priesters beter het middelaarschap tussen God en de mensen Efrste tekst B11 409: P6861 51 J3, bet christelijk priester-
te laten uitl-tomen, dat uitoefenen, niet alleen bij de pre- ‘ Z1-In--~ Pet1‘- 2, 9)-” - 1110615 Ve1‘V3-113611 W01‘dBn door 4

diking van het woord Gods, de vorming van de christelijke tl regels meuwe tekst ‘

gemeenschap, de bediening van de sacramenten, maar ooh en
vooral bi]' het opdragen van het eucharistisch offer in naam 2

van geheel de Kerk (vgl. C0nc_ Vat. II, Const. Lumen Gen- Eerite tekst BIL 426-4275 »Maa1‘ W01‘dt--. Gods geheimni§-
tl-um, N_ 28 Deer. Pmsbytemrum Ordinis, N_ 2 en 13)_ sen. - moet vervangen Worden door 15 regels nieuwe tekst.
Bovendien zal men duidelijk laten uitkomen, dat de leer- en
bestuursmacht in due kerlc direct gegeven is aan cle paus en Het ambteluk 0f hleramhlsch Priestefschap
aan de bisschoppen in hierarchische gemeenschap met hem 1

verbonden, niet echter aan het volk Gods, dat deze dan verder Eerste tekst BIZ 4243 »Z“1ke Worden - - - levende mensen.” -
aan hen zou doorgeven. Het ambt der bisschoppen is dus niet moet Vervangen Worden d°°1‘ 9 P912915 11i6uWe tekst.
een door het volk Gods hun gegeven opdracht, maar een op-
clracht die van God ontvangen hebben tot heil van geheel 2

Eerste tekst Blz 425' Het ambt van in z" b‘ d ”de gelovige gemeenschap ' ii” 1J11 IS Om. -
moe vervangen wor en door 7 regels nieuwe tekst.

Duidelijlcer moet blijhen, dat Pans en bisschoppen niet alleen
maar samenvatten en bekrachtigen datgene, wat heel de ge- 3

lovige gemeenschap gel00ft_ Immers het vollc Gods wordt zo Ee1‘5te_te_kS’t’ BIZ. 427: ,,De Wijding tot prieste1-___ in dc

door de geest der waarheid opgewekt en gesteund, dat het euchanstla ' moet vervangen Worden 11001‘ 9 regels nieu-
onder leiding van het leergezag, waaraan het toekomt de ge- We tekst
loofsschat authentiek te bewaren, nit te leggen en te verdedi-
gen, onwankelbaar het woord Gods aanhangt. Op deze wijze 4

ontstaat er btj het geestelijlc opnemen van het overgeleverde Eerste tekst BIZ 428: ,,De "°lma°ht--- Staat-” - moet ver-
geloof, bij het belijden met de mond en bij het uitdragen in vangen Worden dnor 5 “gels nieuwe teksh
daden een uitzonderlijke overeenstemming tussen bisschoppen
en gelovigen (vgl. Conc. Vat. II, Const. Lumen Gentium, N.
11 en Const. Dei Verbum, N. 10}. De heilige overlevering en
de Het-ll-ge Schrift die het ene heilige Uastgelegde geloofsgoed Eerste tekst Blz. 425 e.v.: ,,B0yendien . . . gegeven wordt." _

vormen - en Itet leerambt van de Kerk hangen zo met elkaar moet Vervangen Wmden door 27 "gels lliellwe tekst.

III Die volmacht om te leiden en te onderrichten
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2 III Jezus’ bewustzijn
Eerste tekst Blz. 430: ,,De gezamenlijke bisschoppen... te Eerste tekstell 311- 108 B11 3671 ,,--.en met alle vezels.." n
spreken". - moet vervangen Worden door 5 regels nieuwe
tekSt.

IV Het gezag" van de opvolger van Petrus
Eerste tekst Blz. 431-433: De paragraaf getiteld ,,Eenheid
door Petrus’ opvolger”. - moet vervangen Worden door 21/2

pagina nieuwe tekst.

zijn roeping ; ,,In dit gebed... prediken . - moeten ver-
vangen Worden door resp. 5 en 3 regels nieuwe tekst.
Eerste tekst Blz. 108 e.v.: ,,Men zou. .. voor ons”. - moet
vervangen Worden door 20 regels nieuwe tekst.

IV Het sacrament van het doopsel
Eerste teksten Blz. 289, 293, 294, 296: ,,De doop hoeft . . . ook
niet”; ,,Dit alles... wil niet zeggen... vergeving werkt”;
,Dit alles... opvoeding”; ,,In de loop der eeuwen... inIX ’ ,,

VERSCHILLENDE PUNTEN
UIT DE DOGMATISCHE THEOLOGIE
Verklaring (zie A.A.S., 60 / 1968 / 690 e.v.)

Op meer passende wijze zou moeten gesproken worden over
de drie aanbiddelijke personen in God, welke terecht de‘
christenen met de ogen van het geloof beschouwen en met
kinderlijke liefde bejegenen, niet alleen zoals zij naar voren
treden in de heilseconomie, maar ooh zoals zij van eeuwigheid
bestaan in hun innerlijlce leven, waarvan wij de aanschouwing
verwachten. Over de uitwerking van de sacramenten moet hier
en daar nauwkeuriger gesproken worclen. Men zal voorkomen,
dat de katechismus lijkt te zeggen, dat wonderen alleen maar
van Godswege kunnen geschieden in zoverre niet afwijken
van de gang cler uitwerkingen, die door de krachten van de
geschapen wereld kunnen worden voortgebracht. En tenslotte,
er moet klaar gesprolcen warden over de zielen der rechtvaar-
digen welke, voldoende gezuiverd, reeds de aanschouwing Gods
genieten, terwijl Je Kerk-onderweg nog de glorierke komst
van de Heer verwacht en de uiteindelijlce verrijzenis (zie Cone.
Vat. II, Const_ Lumen Gentium N. 49 en 51).

I Onze kennis van het geheim van de Heilige Drieéenheid
Eerste tekst Blz. 584-585: De paragraaf luidt: ,,De levende

Christus zijn. - moeten vervangen Worden door één pagina
nieuwe tekst.

V Het sacrament van boetvaardigheid
4

1

Eerste tekst Blz. 541: ,,De biechtvader... gebed wijzen.” -
moet vervangen worden door 10 regels nieuwe tekst.

2
Eerste tekst Blz. 535: ,,Wat er aan blijvende . . . door iets te
doen.” - moeten Worden vervangen door 9 regels nieuwe
tekst.

VI De natuur van het wonder
Eerste tekst Blz. 127 e.v.: de paragraaf getiteld ,,Wat een
wonder is”. - moet Worden vervangen door 11/2 pagina
nieuwe tekst.

VII Het mysterie van het leven na de dood
Eerste tekst Blz. 554-556: De paragraaf getiteld: ,,Zij zijn
bezig te gaan verrijzen”. - moet Worden vervangen door
ruim 11/2 pagina nieuwe tekst.

God”. - moet vervangen Worden door 11/2 pagina nieuwe VIII Het 00111961 911 de laatste 1°11te1‘i11g

tekst.

II Onze kennis van God en van Jezus-Christus
Eerste teksten Blz. 95 en 97: ,,Alsof wij... openbaring”;
,,Hoe God... in zijn Kerk”. - moeten vervangen Worden
door 2 nieuwe teksten, resp. 5 en 10 regels.

Eerste tekst Blz. 562: ,,Dit oordeel . . . Rechter”. - moet wor-
den vervangen‘ door 15 regels nieuwe tekst.

Eerste teksten Blz. 559: ,,Er is nog zoveel . . . tot Gods licht”;
,,Wij echter. .. van spreekt.” - moeten Worden vervangen
door 12 regels nieuwe tekst.
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IX Het mysterie van de Godsaanschouwing

ginkni

III Ernstige en minder ernstige zonden, innerlijke
Oorspronkelijke tekst Blz. 566: ,,De meest uitgebreide stuk- gesteltenis en daden
ken van de Schrift die het eeuwig leven willen tekenen. . .” Eel-Ste tekst B1z_ 530-531; ”1n de eel-Ste eeuwen (hem-
- 1110“ W0l‘de11 vervangen I100!‘ 19 regels nieuwe teks waardig.” - moet vervangen Worden door 26 nieuwe regels.

Eerste tekst Blz. 532-533: ,,Ja, als een mens... eeuwige
verstarring.” - moet vervangen Worden door 28 nieuwe

X
VERSCHILLENDE PUNTEN UIT DE MORAALTHEOLOGIE regels
Verklaring (zie A.A.S., 60 / 1968 / 691)

Men zal niet het bestaan van morele wetten in het duister
IV Over de gehuwde staat

1
laten, die zo Iaunnen kennen_ en uitdrakken, dat ons Eerste tekst Blz. 457: ,,De scheppingsverhalen . . . deze voor-
geweten altljd en m alle omstanclzgheden bznden. Oplossmgen keury moet vervangen Worden door 14 nieuwe regels
van gewetenskwesties, die niet voldoende rekening houden met
de onverbreekbaarheid van het huwelijk, moeten vermeden 2 1

wordw Met revhl wvrdt veel belang gehevht Mm de Zedelijke Eerste tekst Blz. 472-473; Het laatste Concilie .. zich vol-grondhouding van ole persoon, maar men moet ervoor 0ppa8- trekt.” - moet vervangen Worden door 15 nieuwe regels.
sen, dat deze grondhouding niet te zeer onafhanlcelijk gesteld
wordt van cle daden. De uiteenzetting van de huwelijksmoraal 3
moet meer getrouw de onverkorte leer weergeven van het Eerste tekst BIZ 473: Staan nu aue methodes kunnen
Tweede Vaticaans Concilie en van cle H. Stoel. ” It '

I De algemene morele wetten
Eerste tekst Blz. 438 e.v. ,,Hoe deze kerkelijke leiding. . .

vertolkt de waarden.” - moet Worden vervangen door 26
regels nieuwe tekst.
Eerste tekst Blz. 440: ,,Do0r te spreken. .. dan de wet be-
schrijft.” — moet Worden vervangen door 14 regels nieuwe
tekst. I

Oorspronkelijke tekst Blz. 496: ,,T0ch kunnen er. . . gemaakt MAAKT CQNFRONTATIE NU STERK!
moeten Worden.”
Noot De Commissie van Kardinalen is van Oordeel ge_ In deze ernstige situatie binnen de Kerkprovincie doen Wij
Weest’ dat men deze passage Z0“ weglaten een beroep op onze met ons verbonden abonnees ons te hel-

II Over de onverbreekbaarheid van het huwelijk nakomelingen te he1Pe11 Winnell
Oorspronkelijke tekst Blz. 464-467: De paragraaf getiteld Gaarne Zenden Wij OP aanvraag gratis Pl'0Pa8‘l1da11l1mmerS.
“D001. Wetten beSchermd~_ Als gemiddeld elke abonnee eens 5 nieuwe abonnees aan
Noot. Naar aanleiding van deze passage verklaarde de Z0“ Werven» Zollden Wij VI-IF MAAL Z0 STERK ZIJN-
Commissie van Kardinalen in het Rapport dat opgesteld DENKT ER AANI in <16 kmende malldi->11 GAAT HET
was met het oog op de verbetering van de tekst van de OM HET Z1-IN OF NIET Z1-TN ALS RO0M5—KATHOLIE-
Katechismus, dat de ,,0plossing die gegeven werd voor twee KE KERKPROVINCIE 3

huwelijksgevallen diende weggelaten te Worden”.
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schaden. - moet vervangen Worden door een pagina nieuwe
tekst.

pen de slag om het geloof in ons land voor ons en onze
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M
‘ géén bisschopsvvapen géén bisschops-ring maar een gewone con-

II | I II
ne 0 fectie-ring, geen bisschops-staf maar een gewone, knoestige, oude

herders-stok. Het Werd allemaal opvallend en buitenissig eenv0u-
dig en nederig gehouden en uitdrukkelijk als zodanig in pers-
comrnuniqué’s uitgebazuind, zodat men onwillekeurig moest den-

”R00ms-katholielcen en protestanten zullen op 25 juni bij de ken aan Wat Rochefoucauld; van zulke nederigheid zei: ”C’est
wijding van Prof. Dr. J. B. W. M. Miiller tot bisschop van Gr0- un artifice de 1’0rguei1 qui s’abaisse pour s’é1éver et bien qu’i1 se
ningen deel kunnen nemen aan een gezamenlijlc c0mmunie- transforme en mille manieres, i1 n’est jamais mieux déguisé...
avondmaal. In de liturgie is namelijlc opgenomen, dat de aan- que 10rsqu’i1 se cache sous 1a figure de 1’humi1ité”.
wezige bisschoppen samcn met een aantal assistenten de Claus-
hal van de Prins Bernhard-hoeve, waar de wding plaats vindt, 1 ~)(> <)(-

rondgaan met schalen brood, die langs de rijen lcunnen w0r- . —)(-

den doorgegeven.”
Veertig schapen met schaapherder moesten het tableau vivant
van de show uitmaken - Wat Wel idyllisch, maar toch wel ana-

Aldus kon men b.v. op 10 juni a1 lezen o.a. in Het Nieuwsblad chronistisch aandeed nu de schaap-achtige katholieken de laatste
Van het1\I00rden_ jaren veelvuldig is voorgehouden dat ze volwassen, mondige
En hetzelfde dagblad, verslag gevend van de vvijdingsplechtigheid, mensen zijn_
schreef Op 30 junj; Ook de oecumene moest nog eens ongewoon gedemonstreerd

Worden: men lei de nieuwe bisschop dan ook - zoals a1 vooraf
”De oecumenische gedachte beheerste de wijding, die in gepubliceerd Werd - een Statenbijbel uit een Gereformeerde Kerk
deze vorm een primeur voor Europa betekende. ' OP de $¢h011¢191‘-
Protestanten en lcatholieken namen tijclens de eucha- Kortomz meer opvallend kon het allemaal niet.
ristieviering deel aan het gezamenlijk c0mmunie-a1J0nd-
maal. . . . .” ‘X’ ‘X’

‘X’
De z.g. ”intercommunie” Werd publiek aangekondigd en was dus
geenszins onder stoelen of banken geschoven. ' Direkt na zijn benoeming heeft bisschop Moller het nodig geacht
Dat ze plaats vond in het bijzijn van de pauselijke nuntius mgr. nog eens publiek te wijzen op zijn ”van vele theologen afvvijkende
Felici heeft bij zeer velen verwondering gewekt. mening” over de transsubstantiatie met verwijzing naar een arti-

kel van hem in Nederlandse Katholieke Stemmen van 1960 (pag.
-)(- -)(- 2-14), Waarin hij de "nieuwe" opvatting over dit geloofsgeheim

<)(- heeft verdedigd. ”Substantie” heeft volgens hem alleen de mens,
niet brood en Wijn; deze veranderen slechts van functie, als "ge-

De wijdingsplechtigheid is grootscheeps als een stunt aangekon- schenk” van Christus Deze opvatting is nogeens samengevat in
digd, zij het dan ook met de naieve toevoeging erbij, dat ze niet het Katholiek Archief van 1965, samen met de ”nieuwe opvat-
als stunt bedoeld Was. Men heeft er een evenement, een happening tingen" van prof. Schoonenberg, prof. Smits en drs. Dupont (p.
van gemaakt, dat enkele duizenden mensen méest trekken. 627 vv.). Zoals men Weet zijn deze opvattingen afgewezen in het
De Wijding had niet plaats in een ”tri0mfante1ijke” kathedraal — Credo van Paus Paulus VI, in zijn encycliek Mysterium Fidei en
maar op een eenvoudige (grootse) hoeve in Zuid-laren. door de Pauselijke Kardinalencommissie die de ”Nieuwe Kate-
De ”eenv0ud” moest in tegenstelling tot de vermaledijde pracht chismus" heeft beoordeeld.
en praal der katholieke Kerk, trots hoogtij vieren. Geen rnijters, Dr. F. Roorda, sekretaris van mgr. Nierman, heeft blijkens Het
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Nieuwsblad van het Noorden (27 juni) verklaard te verwachten, 5 DE VIJFDE VRAAG IS, MET ANTWOORD, GEHEEL WEGGE-
dat bisschop Miiller binnen een jaar of vijf kardinaal Alfrink zal LATEN. BESLUIT: DE DOOR DE KERK VOORGESCHREVEN
opvolgen. Van ”pr0gressieve” zijde kijkt men altijd vooruit. BELOFTE VAN TROUW EN GEHOORZAAMHEID AAN HET

HOOFD DER KERK IS DOOR BISSCHOP MOLLER BIJ ZIJN
52% <;1> WIJDING OPZETTELIJK ACHTERWEGE GELATEN.%

.

In plaats daarvan is een belofte van ”gemeenschap” met de Paus
In verband met de eigenlijke wijdingsplechtigheid maken Wij 110g gekomen en met de andere bisschoppen. Wat betekent dit? De
de vdgende aantekeningen, ”Nieuvve Katechismus” zei over de Paus, p. 432:
De Volkskrant (de enige) verklapte dat de benoemingsbrief Welke ”De bisschop van Rome is. . . de gezagvolle voorzitter van het
als regel in het openbaar wordt voorgelezen, ontbrak. Ver0nder- bisschoppencollege. Hij is niet gesteld boven de bisschoppen. . . .”
steld Werd dat staking bij de Italiaanse posterijen daarvan de ‘. Ondanks de daarop volgende preciseringen was dat in strijd met
0OrZaak Wa5- (Wij dachten dat Soortgelijke d0¢'~1meY1te1”1 W61 Del" de dogmatische uitspraak van het lste Vaticaans Concilie, her-
diplomatieke post (koerier) kvvamen). ‘ haald door het 2de. Rome schreef dan ook 21/2 pagi-na’s geheel
Wij beschikken - zoals velen overigens - over het boekje Waarin nieuwe tekst voor. ‘

C16 V011edige teksten VOOI <16 bi$$¢h0P$WiidiI1g Zijfl Vervat en an , In de Misliturgie werd, in plaats van het voorgeschreven 0fferan-
de hand daarvan maken wij enkele opmerkingen - aanmerkingen degebed, het volgende gezegd:
zo men W11.

Sinds kort is op last van de Congregatie voor de Riten en ’n apos- de voorganger zegt het gebed Over de Offergaven:
tolische constitutie van Paus Paulus VI (van 28 juni 1968) ’t her- God, Vader,
ziene formulier van kracht voor de wijdingen van diakens, pries- Goede Herder is uw naam,
ters en bisschoppen (uitgegeven in 1968, Rome). Véér de Wijding steeds Opnieuw zullen wij U gedenkem
stelt de consecrator negen vragen aan de Wijdeling die betrekking kennen uw stem,
hebben op zijn geloof en de vervulling van zijn bisschoppelijke die Oveml te hare” is
plichten. De vierde en vijfde luiden in vertaling aldusz voor wie er Oren mm, heeft_

lcennen uw stem,
4. Wilt gi]' het lichaam van Christus, zn Kerk, 0pbou- die mm zich deed spreken in Ismél,
wen en de eenheid er mee blijven bewaren met de r he; WOO;-d
(ordo) der bissch0ppen,' onder het gezag van de opvolger Jgzus van Nazareth’
‘Lian de H. Petrus? Antw.: Ik wil het. Jezug van Nazareth,

op de lippen van zovelen,
5. Wilt gij trouw gehoorzaamheid betuigen aan de op- op handen gedragen.
volger van de H. Petrus? Antw.: I. wil het. Zijn stem blijft verstaanbaar,

sinds Hem de mond is gesnoerd,
' sinds Hij tot zwijgen is gebracht,

De eerste van deze twee vragen is volgens het Nederlandse boekje sinds niet méér is
gf->W0I‘de1’11 als een schotel brood '

een beker drinken
4. Bent u bereid zich (sic, Red. C.) in te zetten voor de Op elke mfel
opbouw van Christus’ Lichaam, de kerk, in gemeenschap ,waa;- mensen aanzittgn
met de opvolger van de apostel Petrus en in gemeenschap Om te denken mm Hem,
met de andere bisschoppen? Ja, dat wil ik. ALLEN; Amen, (blz_ 23)
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De communierubriek luidt als volgtz ’ TWEE KA|:{D|NA|_EN:

de voorganger, de overige bisschoppen, de acht 'uerte- S U E N E N S A L F R I N K
genwoordlgers van het bzsdom en de asszstenten eten van
het Brood en drinken van de Wijn die ons heilig zijn.
Vervolgens communiceren de overige aanwezigen.

In de canon (de 2de werd gebruikt) zijn de woorden ”met de De Be1gi5¢he kardinaal Sllenens - Ilaal‘ men Zegt (af)geWeZe1”1
heilige Moeder van God en Maagd Maria” weergegeven met; ”met kandidaat voor het staats-secretariaat van de Paus - heeft zich
Maria, de moeder van Christus.” weer eens in zijn volle lengte opgericht om zich - niet 0n0pge-
Wij besluiten: in d'eze plechtigheid werd de voorgeschreven be- ' merkt - te scharen in de rij V311 hen, die (16 ”f0U11eYl” Van Rome
lofte van gehoorzaamheid aan de Paus van Rome niet afgelegd; uit bazuinen. Hij deed dit via een interview in het ”pr0gressieve”
ten opzichte van het H. Sacrament zijn woorden gebrujkt, On- tijdschrift ”Informati0ns Catholiques Internationales”. Hij had
verenigbaar met het geloof der Kerk in het sacrament der H. scherpe kritiek op de kerkelijke structuren, met namenatuurlijk
Eucharistie; de uitdrukkingen ”M0eder van God” en ”Maagd” op de Curie - zoals te doen gebruikelijk is. Van de deken van het
(Maria) zijn opzettelijk Weggelaten uit de voor de 2de canon vast- kardinalen-college <>-a- kreeg Suenens het verzoek zijn Onheuse
gestelde tekst; ook zijn de WOO.:d91’l ”geheim des geloofs”, die de kritiek Opelijk ierug ‘Be Demen-
priester moet uitspreken na de consecratie van de kelk, achter- Suenens Weigel"de- De ”Pl"0gl"e$5ieVeY1”We'EeY1 1111 dat Suenens V001"
vvege gelaten. goed aan hun kant staat. . . . tot het einde toe.

Paus Paulus reageerde op 23 juni hoffelijk en -overeenkomstig% zijn aard - zachtmoedig in de volgende bewoordingenz

Wij kunnen voorts niet ongevoelig zijn voor de niet altijd
juiste, rechtvaardige en evenmin steeds behoedzame en op-
portune kritiek, die van verschillende kanten op de Heilige
Stoel vvordt uitgeoefend onder de gemakkelijke kwetsbare

Het Witboek wast Witter dan wit. naam van de Romeinse Curie. Het zou gemakkelijk zijn en

Het Witboek W9-st Onwaarschijnlijk wit. misschien ook plicht om bepaalde beweringen, die verband
houden met deze zware en luidruchtige kritiek te c0rrige—

Het Witboek heeft een doelwit. 1‘e1'1_”

Het doel rnaakt de middelen wit.
% 42%

Het Witboek maakt zwart is
Wat Wit is en wit Wat zwart is,

Had kardinaal Suenens kritiek op de ”ondern0cratische” vvijze
Het Witboek is sneeuwwit. waarop de Paus gekozen Wordt, niet op het primaatschap zélf,
Het Witboek is sneeuwblind. maar op de Wijze van uitoefening daarvan, soortgelijke geluiden

kon men vernemen uit de mond van kardinaal Alfrink, uitgere-
Het Witboek is 6611 S11eellWWitje- kend tijdens de herdenking van de keuze van. Paus Paulus (22
Het Witboek is een sprookje. juni).
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Wij citeren de Volkskrant van 23 juni: Dfeigende ()l}el‘bel)Qlki1’lg,‘
\

Kardlnaal Alfrmk heeft zaterdag t1_]dens de herdenkmg 4! ?
van dé zesde verjaardag van de paus.1'<euze van Paulus ‘VI it ‘
verklaard dat de functie, die Christus aan het bisschoppen-
college heeft gegeven, dogmatisch en theologisch opnieuw
doordacht moet Worden. Daardoor zal het prirnaatschap van

de blsschop van Rome’ dat Ook door de Heer gewenst is’ Op Het spookbeeld van een dreigende overbevolking is geen uitvin-geen enkele wijze afbreuk Worden gedaan. Integendeel, de _ , _

positie van de paus zal erdoor vastgelegd kunnen Worden. dmg Van de laatstei 33'ren(')Eg;fI}1;nn 1; lzlalthus daarbfleeenieiitHet aat 1 chts hoe het . tscha dt it profeet van. Reeds 1n de -u e1 vver aar een pro‘
geoeind», r S e Om pnmaa p Wor u _ gemaakt, o.m. door de Grleken, dle meenden, dat hun Wereld

‘ overbevolkt raakte en dan ook verschillende maatregelen voor-
H . . stelden om tot gezinsplanning te komen.Ja, het gaat er slechts om hoe het prnnaatschap Wordt u1tge- D _ d d he dc emoederen kon bezig

oefend.” Men kan ieder gezag erkennen en tegelijkertijd‘ ver1am- at een kwestle our e eeuwen e . g .
men als men die stelling, die tot een al te veel misbruikte tot in houden’ zonder dat men tot een °p1°S§T“g kwam’ Wairmee led“-

’ kk d k ' vermoedel k toe te S0hl‘l]V6Il aan de.. .. . . . een a oor on gaan, 1s 13rnaatschappelnke en geestehgke anarchle 1e1dende gemeenplaats 1s \ omstandigheid dat iedere ,,partij,, bepaalde feiten uitging’
eworden so h'stisch hanteert. Ze staat zo on e eer 0 éé 1i'n ’ _ . .g ,, p 1 - - - ,, g V p n J die weliswaar door niemand betwlst werden, maar nlettemln alsmet 2: gehoorzamen Ja, maar 1n d1a10og , zoals We onlangs nog . ..ultgangspunt voor de andere partly onaanvaardbaar waren.

EgEee;:ni:1s;c:h$£];i1;Jl;: $22: gi)j(§EdS2iae113)gzziiiginhgifvgirifgj12: Een feit is b.v., dat THANS de toename van de bevollfing .groter
is dan de toename van de voedselproduktle. Maar d1t felt kan

gehoorzamen ' t d ee als uit an s unt aanvaard Worden omdat daar-”Integendee1, de positie van de paus zal erdoor vastgelegd kun- H}? Zen erkm . r h gd g p dt t d TOEKOMSTIGE 0nt_
n orden” ze' kardina 1 A1fr'nk. A1 of Vaticanum II dat bu gee“ re emng ge 0“ en Wot - me e .en W 1 a 1 S ’ wikkeling van de voedselproduktle Een ander felt - v0ortref-wil zeggen een tweeduizend bisschoppen die positie a1 niet ter- _ h _ N_ R tt d'm Coumnt 31_8_68 is
dege ,,vastge1egd” hebben, dat wil zeggen: vrij gemaakt in alle fielflf b;IIlJ(;;_X1M€RIll{eXw§e vgeligait Zilijke tred houdt met dé
opzichten. Vaticanurn II bepaalde uitdrukkelijk dat alle bissch0p- fl m __ t , _ .
pen ter wereld niets kunnen zonder en alleen sarnen met de Pans kmdern3kd0m' Ma“ alt felt kan dam anderen weer met $1;' ’ DE HE- en dat de Paus 00k vrij is om eigenmachtig besluiten te nemen. acgigégfllgd Worden als brulkbare maatstal voor
Deze waarheid, in de Constituties van Vaticanum II neergelegd, W '
Wordt vooral h1er 1n Nederland. stelselmang verzwegen, als men min of tot oplossing komen die door iedereen

-- 7! - . . . 1 me ,
Ve;W11Jrls,Ct”naar de door Vatlcanum H aanvaarde cOHeg1ahte1ts_ geaccepteerd kan Worden, dan dient men zich te baseren op nit-
ge ac e ' gangspunten, die als zodanig door iedereen als juist erkend

Worden. De twee uitgangspunten, die wij hier nader zouden willen
(CLAQUEURS) belichten zijn de volgendez

Tvvee kardinalen... Moeten We de (doorzichtige) berichtgeving 1, De vruchtbaarheid wordt mede bepaald door de voedings-
uit Chur geloven, dan kregen juist deze twee een machtig ap- toestand.
plaus tijdens de bisschoppen-vergadering. Uit het resultaat van 2. De even indrukwekkende als stormachtige ontwikkeling van
de conferentie zal op te maken zijn of het handgeklap praktisch wetenschap en techniek stelt de mens hoe langer hoe minder
alleen van de claqueurs kwam . .. voor onoplosbare technische problemen.
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I atste jaren nogal Wat aandacht
Wanneer een vrou 'W 1n uitstekende 1i h ..c amelnke toestand ver- In medische kringen wordt de a

uenties van de snellere geslachtsrijpheid.keeff, waarvan de Voedingstoestand een v
an de eXP0nenten besteed aan de conseq

ressen aan gewijd o.a. het zesde
vormt, is het voor haar en normaal é11 veran .twoord om een ge- Er werden zelfs speclale cong

es voor kinderpsychiatrie in Edinburg. Het
zond aantal kinderen ter Wereld te brengen. Tegennatuurlijk

I
Internationale Congr _

l zoals zo vaak beweerd wordt - de
echter en dus in

hoge mate onvera t -n Woord 1s, wanneer de 1
spreekt wel vanzelf, dat a s -

de ersoonlijkheid gelijke tred zou houden met
natuurlijke verhonding tussen sexualite'¢ . _

1 en fyslologlsche situatie ontwikkeling van p
xualiteit er geen problemen zouden

verstoord Wordt Wanna
' 61’, zoals de (~ - k

Inc en het Z0 5°he1‘PZinnig de ontwikkeling van de se ,

'kke1ing zou in beide gevallen eenvoudig versneld
wisten nit te drukken d
V h , e echte Godin -
Gal; gar troon gestoten wordt en verwfgnlggri Elefde' APhl‘0dl6 rijzen. De ontwl

-
oor de bastaard- Worden.

" t ndeel!

° ros. Wanneer
tijden van decaden ' ’ zoals thans evenals tron

$18 en cultureel verv wens In VroegereI - *a de op zlch zelf ezonde Maar dit blijkt wel allerminst het geval te z1,]n. In ege

t'kelenserie in Literatuurdienst
sexualiteit gedegradeerd Wordt tot de m,eest g

perverse vorm van Zoals Prof. Portmann in een ar 1 t

967) aangeeft begon vroeger de rijping rela-
erotiek.

Roche (nr. 7 en 8, 1 ,

' ' f 1'7de jaar en verliep ook verder
Als we over kunstm 'atlge geboortebe 'pe kr mg Sprekell, denken wij tief harmomsch 1n het 16de 0

Thans blijkt echter een versnelling van de
Onwillekeurig het eerst aan India waar '’ d1t OP de meest verre-

1
vrij harmonisch.

" ' n met een vertraging van de volledige
gaande wijze gepmPageerd wordt. Dig ' .

1s met zo vreemd als wij sexuele ngpmg samen te gaa
1' ‘k merkt hij dan ook op, dat ”onze tijd voor het

bedenken hoe de’ daaraan ten grond
S1 1' - .ag lggende mentalltelt al rijping. Letter 1]

rekenen met een adolescentieperiode,
jarenlang aangekweek t werd. Veertig 'Jaal‘ geleden publiceerde probleem staat te moeten

k t overgangstijd naar het volwassen-zijn omvat,K- M370 daarove.. 1‘ haal‘ ”Slaves of the G (1 ~ - ..
0 S ’ waarm Z13 OP aan- die niet een or e

' r of minder sterk uitgesproken span-grllpende en goed gedocumenteerde m -anler beschreef, hoe daar maar vele ]2.I‘€Il van mee
” V der zegt hij dat "de zenuwartsen de nadruk leggen

I

de Sexualiteit misb -rulkt wordt Niet alle ... e _

11 Z1311 daar k1nderhuwe- ningen . er
nie van de prestatie verbonden verva

lijken normaal d .
, e melsjes wo d

d -» 1‘ en zelf t , ..
' -- S at een_:1f“WellJk” ge- op het met de disharmo

onlijkheid en de toeneming van verhoogde vegetatieve
wongen voor hun b

(b. 252 , P“ °"°"- Leerluk) OP, dat ’velen van hen vermi kmerkt Z13 In haar boek van perso
n t Worden OP manieren prikke1baarheid.”

' ersoonlijkheid een relatie be-
die in EuroPa beschouwd Worden als gevallen ,

V2111 extreme Als er dus tussen sexualite1t en p
' een geval een evenredige.

sexuele perversiteitu E ,,

zi' 1-1 ' ' n‘ Va" de ion
minis; lisglljdlégr dag hun sexuele hongifnsexxxlldigezerwacpt’ dat Staat, dan 15 dat 111 g

. 013 een leeftijd, waa
en zo oude

11:/E-51h}? ‘TVe”l”‘"“ingen behalen.” Mp Europe“ 5'°“ge“$ Olym-
uwer hij de gedachte wa, t er van (1 -e klnderen terecht moet DE MOGELIJKHEDEN VAN WETENSCHAP EN TECHNIEKkomen die nit der ..
’ gelklke zuiver dierli'Jke Om niet te ze

ggefl
l'ek Mater et Magistra bespreekt Paus Joannes XXIII

1

bees‘-achtige cohabi -tatles geboren worde In s het dan nog te ver- In zijn encyc 1

' tussen bevolking en bestaansmidde en.
Wonderen dat men . . .

’ Jlllst daar van d b .e evolkmgsexplosie een o.m. de Wanverhoudlng
b" o.m. het volgende (nr. 188):

Drobleem maakt?
Hij zegt daar 13Wij willen dig Onderdeel van ons verhaal niet afsluiten Z0nder

i‘ geloven niet, dat, wat de -nog te Proberen een hardnekkig misver ¢ . ’
s and mt de weg te rui- ”0m de waarheid te zeggen: W3

at de verhouding tussen het geboortecijfer
men. Het misverstand

111 dat de men .
S P35 Volledlg mens kan reldbevolking aanga ,

‘dd 1 n op het ogenblik ernstige moei-zijn’ als hij Zijll sexualite.‘ I,It t0t V0lledige t --
on ploolmg kan brellgen en de beschikbare levensml e e

akt of in de naaste toekomst zal veroorzaken.
E911 Onderdrukkin

3 V311 de sexualiteit zo d ~ - 'u an 1n felte neerkomen lijkheden veroorza
OP DIT PUNT ZIJN Z0 TWIJFEL-

op een onderdrukking van --
Z1Jn echt m _ -- .

ens mm‘ AIS d" het geval WANT DE GEGEVENS
EN zo TEGENSTRIJDIG, DAT MEN DAARUIT NIETS

was, dan zouden we met de 0 l ‘d .. P osslng
an er en mogehlk 1108" een grater, schtgggenlet ene pmbleem een ACHTIG

' MET ZEKERHEID KAN CONCLUDEREN.”

We
\
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Wanneer een vrouw in uitstekende lichamelijke toestand ver- 111 medische kringen W°l‘d|? de 133115156 jaren 110531 Wat aandacht

keel", Wafvan do Voedingstoestand een van de exponenten ' besteed aan de consequenties van de snellere geslachtsrijpheid.

vormt, is het voor haar én normaal én verantwoord om een ge- E1‘ Wefdell Zelfs Speciale 9011511355811 3311 gewiid °-a- het zesde

Z0115 3-3-Uta! kinderen ter wereld te brenge11_ Tegennatuuijk Internationale Congres voor kinderpsychiatrie in Edinburg. Het

echtel‘ BI1 dlls in hoge mate onverantwom-d is, wanneer de spreekt wel vanzelf, dat als - zoals zo vaak beweerd wordt - de

natuurlijke verhouding tussen sexualiteit en fysiologische situatie ontwikkeling van de persoonlijkheid gelijke tred zou houden met

verstoord wordt. Wanneer, zoals de Grieken het zo scherpzinnig (16 Olltwikkelillg V2111 de Semlaliteit, er geen problemen zouden

wisten uit te drukken, de echte Godin van de Liefde: Aphroditie riizem De ontwikkeling zou in beide gevallen eenvoudig versneld

van haar troon gestoten wordt en vervangen door de bastaard- W°1'de"-
(ind: Eros. Wanneer, zoals thans evenals trouwens in vroegere
t1;|den van decadentie en cultureel verval, de op zich zelf gezonde M331‘ diii bliikt W61 allermlnst het geval te z13n- Integendeel'

' t'k 1 erie in Literatuurdienstsexualiteit gedegradeerd Wordt tot de meest perverse vorm van Z0315 P1‘°f- Pmtmann In een at 1 e ‘ens

ti k ‘ Roche (nr '7 en 8 1967) aangeeft, begon vroeger de rijping_re1a-ero e .
,

Als we over kunstmatige geboortebeperking spreken, denken Wij tief ha1‘m011i$011 in het 1656 Of 17116 jail‘ 611 Verliep 00k Verdel‘

onwillekeurig het eerst aan India, waar dit op de meest verre- Wij h1‘1110I1i$ch- Thalls blijkf 69111391‘ 6611 Ve1‘5l1e11iIlg Van de
tra ing van de volledige

gaande wijze gepropageerd wordt. Dit is niet zo vreemd als Wij sexuele rijping samen te gaan met een ver g

bedenkeli, hoe de daaraan ten grondslag liggende memaliteit a1 ~ 1-ijping. Letterlijk merkt hij dan ook op, dat ”0nze tijd voor het
k et een adolescentieperiode,jarenlang aangekweekt werd. Veertig jaar geleden publiceerde Dlfobleem Swat te lmleten re ‘men In

K- Mayo daarover haar "Slaves of the Gods", waal-in zij op aan_ die niet een korte overgangstijd naar het volwassen-zijn omvat,

grijpende en goed gedocumenteerde manier beschreef, hoe daar maar vele jaren van meer of minder sterk uitgesproken span-

de sexualiteit misbruikt Wordt. Niet alleen zijn daar kinderhuwe- ningen”- Verde]? Zegt hi-i dat ”de zenuwartsen dc nadruk leggen
lijken normaal, de meisjes Worden zelfs tot een ”huwelijk” ge- op het met de disharmonie van de prestatie verbonden verval

' ' verhoo de vegetatievedwongen voor hun puberteit. Letterlijk merkt zij in haar boek Van Personliikheid en de '°e11em!11g Van E

(b- 252) op, dat ”velen van hen verminkt Worden op manieren, Pfikkelbaarheid-”
‘ nli'kheid een relatie be-die in Europa beschouwd Worden als gevallen van extreme A15 er dus tussen Sexualitelt en persoo 3

SBXHBIB P6l‘Ve1‘siteit”. En; ”Van de jongens W01-at verwacht, dat staat, dan is dat in geen geval een evenredige.

zij drie keer per dag hun sexuele honger bevredigen en zé oude
mannen Worden op een leeftijd, waaorp Europese jongens Olym-
plsche overwinningen behalen.”
Men huivert bdj de gedachte, Wat er van de kinderen terecht moet
komen, dle ult dergellgke zuiver dierlijke om niet te zeggen
beestachtige cohabitaties geboren Worden. Is het dan nog te ver- I11 Zijll encycliek Mater et Magistra bespreekt Palls J°anne5 XXIII

' t b volking en bestaansmiddelen.wonderen, dat men juist daar van de bevolkingsexplosie een 0-11% de Wallverhlldlng "$5911 e

probleem maakt‘? Hij zegt daarbij o.m. het volgende (nr. 188):

Wij willen dit onderdeel van ons verhaal niet afsluiten, zonder " eloven niet dat Wat de we-
nog te proberen een hardnekkig misverstand uit de weg te rui- "Om de waarheid te zeggen: w13 g , ,

lTl€I1- H61; misverstand n.l., dat de mens pas volledig mens kan reldbevolking aangaat, de verhouding tussen het geboortecijfer
‘ ‘dd l o het ogenblik ernstige moei-

Zijll, MS hij zijn sexualiteit tot volledige ontplooiing kan brengen. en e beschlkba-re levensml e en P

E611 Onderdrukking van de sexualiteii; zou dan in feite nee;-komen lijkheden veroorzaakt of in de naaste toekomst zal veroorzaken.
NS OP DIT PUNT ZIJN Z0 TWIJFEL-

op een onderdrukking van zijn echt mens-zijn. Als dit het geval WANT DE GEGEVE
Was, dan Zouden we met de oplossing van het we pmbleem een ACHTIG EN Z0 TEGENSTRIJDIG, DAT MEN DAARUIT NIETS

" AN CONCLUDEREN."ander en m0gel1_]k nog een groter, scheppen. MET ZEKERHEID K

DE MOGELIJKHEDEN VAN WETENSCHAP EN TECHNIEK
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Deze tegenstrijdigheid wordt wel heel duidelijk gedemonstreerd oceanen, de mogelijkheden van eiwitwinntng uit sch1mmels,d (11;in een toespraak van de Nederlandse gedelegeerde bij de, Wereld- mogelijkheden om bederf en onoordeelkund1g gebrulk van voe Sevoedselorganisatie, Prof. Dols, waar hij het volgende opmerkt: te voorkomen."Een aspect, dat in dit verband zo vaak naar Voren Wordt ge- Vooral dat laatste lijkt ons van het allergrootste _belan€. Bov8I1-bracht - en dan vaak in de emotionele sfeer, waaraan het hoog- (lien is het iets, dat onmiddellijk te realiseren 1s. Y_1?1JWfl 91119nodig dient te Worden onttrokken - is de bewering, dat twee- hongersnoden, die de mensheid geteisterd hebben’ Z13“ met oe. '
‘

-
\

derde van de wereldbevolking permanent honger lijdt. Deze be- ta Sch;-ijven aan tekorten 1n voedselproduktle, .1.naar 1n ongulstewering is niet alleen onjuist, maar doet ook afbreuk aan de ernst verdeling, hetzij over gebieden, hetzii _°Ve1‘ _t1Jd"2flfken- Reedswaarmee het wereldvoedselprobleem moet Worden bezien. Be- Joseph van het Oude Testament zag dlt al 1n. H13 voorkwzmpaalt men zich tot de groep ondervoeding gedurende langere tijd hongersnood in Egypte, niet door opvoerlng van v0ed561D1‘°d11k le»- dus geen partéle of incidentele honger - dan liggen de eijfers
_ maar door de méér-0Pb1‘e1'lg5t V311 Vetfe Jaren te reserveren V001‘van 10-15 % volgens de laatste gegevens van de FAO zeker

1 de magere jaren.dichter bij de waarheid, zoals eenieder, die in deze gebieden ge-
_werkt heeft zal kunnen bevestigen.” Vette en magere JAREN zijn - althans urt voedlngsoogpunt -Ten onrechte Wordt vaak tegenover ‘de opvatting van Paus Joan- thans wel overleefde begrippen. Maar (lat 1s nret het §eVa1_ metnes die van Pans Paulus gesteld, waar hij in Populorum Progres- vette en magere SEIZOENEN. Met name 1s het 1n ontw1kkel1ngs-

sio schrijft, dat de omvang van de bevolking sneller toeneemt dan ‘ landen thans doorgaans 1° gesteld’ ‘lat ofwel de meepopbrengstde beschikbare hulpbronnen. In eerstgenoemde encycliek gaat van vette seizoen bederft, ofwel die méér—0Db1'eng$_1i 31 fast ma“het om de wereldbevolking, in de tweede over de demografische direct geconsumeerd wordt, met als gevolg een tlldfmke over“groei, d.w.z. de groei in" bepaalde gebieden en landen. Aan de voeding en dus ook een tiidelijke °Ve1"V1'“chtbaarheld en over-produktie hapert het niet, maar aan de verdeling! sexualiteit. ..Paus Paulus geeft niet alleen het twijfelachtige en tegenstrijdige Ook hier is beheersing geboden: Beheersmg Van de natuuflllkevan de beweringen aan, die ten doel hebben om angst voor be- hulpbronnen en beheersing van ons zelf.volkingsexplosie te zaaien. Hij stelt daar ook heel positieve en De wetenschapsman, die overbevolking" vreest,-_d1skwa11f1ce6rtreéle perspectieven tegenover, waar hij schrijft: zich zelf, Hij ontkent zijn eigen Vemuft °n{_de_b13na' Pfmltputtell
lijke hulpbronnen dienstbaar te maken. H1] (11SkW3l.l-flC6el°1 00”Bovendien heeft God, in Zijn goedheid en wijsheid in de natuur zijn medemensen door zoals Dr. Gunning (Ne(_1e1‘1- Tlldschn Ge"bijna onuitputtelijke hulpbronnen gelegd, en aan de mens het neeskunde 111, 2295) het Opmerkt "het “kit In Swat te achtennodige vernuft gegeven, om deze hulpbronnen met geschikte tot een eigenschap, die het 8611115 mans 15 aangeboren’ n_m§rmiddelen dienstbaar te maken aan zijn onderhoud en levensbe- waaraan Weinig mensen meer ge1°°f Schijnen te hechten: dlscbhoeften.”
pline uit verantwoordelijkheidsbesef".

Vrijwel elke dag kunnen wij uit krant, radio en TV kennis nemen Aan het eind van onze beschouwing gekomen, willen VYIJ el‘ 11°}?van de vaak ‘spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van de met nadruk op Wijzen, dat niet alleen de Vruchtbaarheld op Z10.voedselvoorziening. En dan hoeven we waaraehtig nog niet eens * zelf, maar ook de bevolkingsaanwas tal van aspeeten heeft, d1e
aan de mogelijkheid te denken, die het zuiver chemisch bereid in één artikel zelfs niet genoemd, laat staan bespmken kunnenvoedsel ons biedt. Want de mogelijkheden van de natuur zelf zijn worden. Om maar één enkel voorbeeld te noemen. De mensen
nog op geen stukken na uitgeput. Deskundigen verklaren zelfs, moeten niet alleen gevoed, maar ook gehulsvest Worden. E11 mendat de bevolking Wat dat betreft nog gerust tot het honderdvou— kan zich terecht afvragen, of b.v. de Nederlander nolg kan leven,
dige van thans kan aangroeien. als de bevolking zou toenemen tot het honderdvoudlge, zelfs -11$Denken wij b.v. alleen al aan de enorme vis-voorraden in de er ruim voldoende voedsel zou ziJ11-
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Wij moeten hier vooreerst vaststellen, dat een dergelijke vel-_
°nde1'5t°l1111g op zuiver fysiologische gronden alleen al, Volkomen Paus Paullls
irreéel is. Als Nederland ”dicht” dreigt te groeien zakt de n ' 'a-

’ over de ag1tat1etuurlijke bevolkingsaanwas automatisch omdat dan de gunstige3 9 11
\f t -- . . .. _

1ac oren voor een natuurhgke vruchtbaarheld aanz1enl1Jk mlnder (189211 de Stfl1Ctl1I'BI1
worden. Met de verstedellgklng neemt de landbouw- en veeteelt
produktie af, hetgeen o.m. een ongunst' ' 1 <1 _ ..

beschikbaarheid van verse voedingsmidclliiennzgrzdilligsliciglelgz TOESPRAAK TIJDENS DE ALGEMENE AUDIENTIE
d - - -- ' or 9 MEI 1969
z::is‘1g{re0;11::1‘e;nf:ggkn/ran Keg-af aangevoerd kunnen Worden,

- aar ' -

a met aueem ook de luchtVer°nt' ”Het zou Onze wens zijn in u de liefde voor de Kerk te bevesti-
\

, .Pelnigillg neemt toe, het een ' -He? Stzrlgglzggt :;)l1;tZEl‘a;1I:V:((:§£)l0(;1;sc}(:E gen en te doen_ groeien, voor Christue Herlige Kerk, die, _zoals u

omstandigheden toe te schrijven, dat het geboortecijfer up het . weet, het rnystleke Llchaam van Chrlstus de voortzertrng van

platteland aanzienlijk hoger is dan in de Sud‘ het mysterle van de Menswordlng 1n de tl].d. Het Concllle heeft

Imussen lag het geenszins in bedoeling ons opgeroepen tot.bestuder1ng en een hegrlp van de Kerk. Haar

ten te behandelem Waar het in deze beschouwing i: dg klnderen hebben. zlch verheugd over dlt gebeuren, vv.aardoor_z_13

vraag’ 0f 91‘ R1 (1311 niet in de toekomst 1-ekening gehouden zal v
hun 1nz1ch_t_ verr1;|kt hebben ten aanzlen van de geestehgkefamllle

moeten Worden met een Wanverhouding waartoe z1.] het geluk hebben te' hehoren. Ook hebben z1J beter

Wedselproduktie. En dig is zeker niet het geval zolang Wij bi. begrepen hoe 1n Haar hun veremgmg me? Chrlstns zlch-voltrekt,
het rrwast aan Vermenigvuldigt onmgddenijk daamJ hoe 1n Haar de openbarlng van _de waarheld tot ultdrukklng komt

volgende ryonderwerpt de aarde” niet P en zekerheld verkr1_]gt, hoe de llefde op wonderbare wlgze 1n Haar

' doorstroomt van. God naar ons en van ons weer naar de andere

J VAN mensen, die daarom onze broeders zijn geworden. De Kerk heeft

' zich aan Haar leden getoond zoals Zij in werkelijkheid is: de

formule van het Ware leven dat in de tijd op weg is naar de
(ongecormgeerd) eeuWigheid_

Wat heeft zich echter voorgedaan? Op hetzelfde ogenblik dat de

Kerk zieh in haar ideeele en concrete werkelijkheid aan ons toon-
de, nam ook de onvrede toe om haar menselijke onvolmaaktheid.
De Kerk bestaat uit onvolmaakte, beperkte en zondige mensen.

Zij is opgenomen in de voortvliedende stroom van het geschied-
kundig gebeuren en bij haar verkondiging gebonden aan ver-
anderende tijdsomstandigheden. Terecht ontstond een gerecht-
vaardigd verlangen naar vernieuwing en authenticiteit. Ook Wij
wensen, niet minder dan anderen, een juiste vernieuwing van de

“ Kerk en zien de mogelijkheid die vandaag aan de Kerk Wordt
geboden om deze vernieuwing tot stand te brengen, als een ”teken
van de tijd” en een genade van de Heer. Een groot werk, waarbij
echter steeds rekening moet Worden gehouden met de zwakheid
van de mensen - ook van Christenen - en met de correctie van
hun eventuele zwakheden en van mogelijke misvattingen bij de

bedienaren van de Kerk.
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Wat doet zich voor ten a nz' - -en1W:;h:?l1;e§l§ ;1spegil;a1;)eelmetnrng, d1e al instellingen of gebruiken kunnen bestaan, die niet langer _g"e-

satie manic; 515 IIS. OP sen- elgend z1Jn voor het kontakt van de Kerk met veranderde soclale
ee ultsllreekt toestanden. Hler kan - ‘en in bepaalde gevallen moet - herziening

g n van e hlerarchle? vernieuwend werken. Aan wie komt echter het oordeel toe, aan

Het volgende duet zich _ _ wie het gezag en de verantwoordelijkheid om ingrijpende ver-
uitWend¢:;e1‘e::1:>g’Li;:;1n d:vKerk wordt be- nieuwinfgen aan -de orde te stellen? Hebben degenen die zo ge-

schept er genoegen in de Kerk te verwijten dit orinenh en men
mkkelljk gebrulken, vormen, een taal af willen schaffen die als

verliezen omdat zij Haar volmaakt D“; an Ket gelqf strukturen ee-n erfdeel zijn van het verl_eden, ook_ het historische

beantwoordt aan hun idealen is hen re'd a e erk _n1et en Psychologlsche inzicht om bepaalde 1COI10B121StlSChf§-, Willekeu-
doe? onrnaar efgen rige veranderingen te kunnen verdedlgen; kunnen z1J tegenover

nair, vér lichte rmair, d1sc1pl1- de leegte die zi_] in de rechtmatlge gewoonten van het kerkvolk

er Ineerderen Zijn die deze houding van ii. P112 egt. Zodra , veroorzaken, iets in de plaats stellen dat moreel en godsdlenstig
dug: r1 16t voors‘taan, gelijke Waarde bezit? Zijn instellingen'en_ kerkelijke gebruiken

idiologién nemmodelrnaan 6l’1d€l‘l!;lfflJZe die de koorts van een abstracte naodernltelt zonder meer_wil-af-
gebied, het marxisme Sociaal klsme OP Pellgleus schaffen, inderdaad zonder spirltuele betekenls en ‘elarlstelllke
het authentieke Christelijk 1‘ ell!‘ §6V€‘I1 b0Vel1 1 levenskracht? Zouden zlj, aangepast aan de moderne t1Jd en met

' behoud van hun historische waarde, niet opnieuw tot bloei kunnen

Pen woord keert steeds terug in hun polemieken: de ”strukturen”, komen?
QIZCESTSZEL :;;el1%Z1:<e£<:arg1S$e1l5ngen, Jurldlsohe fornluleringen, Wij werpen Ons niet op als verdediger van immobiliteit en

’ °°1’ B 1601‘ Van de dogma s, het leer- juridische formuleringen, omdat Wij zelf aan de Kerk juist een
geza 1 d R . l ' - -

g e Omemse Cune elm In stand Worden gehouden De > nieuw aangezicht pogen te geven, een geest die leeft, authent1c1- ‘

”St " b 11- - -Keg?’ ;:6tI;gen:€:H:lv1oorde:1daan _de zogenaamde lnstltutlonele teit aan Haar instellingen. In de gehele, daarvoor verantwoorde-

krijgen zij een He atiivmeb tekvn-Je’ geeételuke Kerk‘ Zodoende _I lijke Kerk, is de herziening van de ”strukturen” in volle ontwik-
insiniatiese ll‘; (°;li(;IllS en hlertegen keert_ z1ch. met keling, op moedige maar ook op weloverwogen wijze.

uwe, _zogenaamd 'C.h2ll‘lS1Tla171SC1'l6 De voorstanders van plotselinge, chirurgisehe en soms subversieve

de gdsdienstzin uifdooft Jvgnlfrpriltatg Van de lJl?el‘ Wanneer \'* vereenvoudigingen willen Wij aanmanen behoedzaam te zijn door

bij de ,,strukturen,, die’ver;a_:: lg“ :I:knl_e‘:g 15> hgt d_e schuld ' hen eraan te herinneren dat de vernieuwing van de Kerk niet

komstig zijn ’ 18 Van Chnstus 3f“ afhangt van het afwijzen van traditionele ”strukturen”, vooral

' wanneer deze steunen op een eeuwenlange ervaring en de moge-

Wat zun W-- h- lijkheid in zich dragen voortdurend opnieuw tot bloel te komen
igerkliielfrsinzgmgiilrden? Welke holldlng zal Onze llefde (zoals bijvoorbeeld de parochie). Voorts, dat de authentieke ver-

Laten -- . ' nieuwing van de Kerk niet bereikt zal Worden door secularisatie

'1Sn.ukt:1‘:ingnin:e5Z3el:_::;11:;§I: 05 dc betekems Van het Woord ‘ en vrijmaking van het kerkelijk leven, d.w.z. door Haar te bevrij-
strilkturen Kirkulxlen maken tussen de_const1- den van uitwendige strukturen - zij het dat deze op verstandige

waa; W13 ten 2111611 t1Jde aan wijze herzien moeten Worden - alswel door in de Kerk de werking

de historische tmditie of verklaalid tlorggnolgzitfaéle djilggfgidizn van de H. Geest .te doen opleven: het gebedsleven, het genade-

van dc Kerk en voortgekomen zijn “it het brengen evang leved, de beoefenmg van de llefde en de gehoorzaamheld, de hel-

gelische t 1' h _ . l1ghe1d-
ten bevaizgzpgiseongii Zolzgzgicllifll: Strukturen kunnen elem_en‘ V" De stem van de Profeet, die wij in de vastentijd gehoord hebben,

van d K k ..e IJ zun voor het Ware aangezlcht 1 klinkt nog: ”Scheurt uw harten in plaats van uw k1eren” (Joel

e er en voor haar bluvende levenskracht‘ 00k muden er 2 13) Laten wij steeds naar haar luisteren ”

.?iI-n2=-~_~
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"Onze na.a.m is Petrus"
T

Dat Christus, Gods Zoon, (”Mij is alle macht gegeven, in de
hemel en op de aarde”) het getuigen voor de waarheid aan Zijn
Kerk heeft opgedragen, en Petrus als steenrots van die Kerk
heeft aangewezen, kwam duidelijk naar voren in do woorden van
Paus Paulus. .. Niet: ik ben de Paus, ik ben Paus Paulus: maarDal: fiere, open, in geen enkel opzicht dubbelzinnig woord dat ”Ik ben Petrus”. Roncalli of Montini, elke persoon gaat schuil inPaus Paulus sprak tijdens zijn bezoek aan Genéve, is bij de het Petrus-arnbt.

secretaris-generaal van de Wereldraad der Kerken in goede aarde Le journal de Genéve schreef dan ook, zo volkomen juist engevallen. Dr. E. Carson Blake zei: frffendi

”De paus heeft nooit dat brede gebaar gehad waarmee”Natuurl1§]'k kennen wij de Rooms-Katholieke the0- K politici pronlcen, nooit die glimlach of dat knipoogje,logie over het pausschap. De paus weet, dat er nog A waaruit een hinderlijke zelfvoldaanheid spreekt. Integen-altd vele misverstanden en fundamentele verschillen be- deel: bij hem overheerst waardigheid. wekt de indrukstaan over dit punt tussen de Kerk van Rome en cle een apostel te zijn, alleen maar middel, instrument,Orthodoxe en Protestantse Kerken. Ik waardeer de 0pen- booclschap.”
hartigheid waarmee de paus sprak over cleze centrale
moeilijlcheid tussen onze I-cerlcen en ik ben 00.1: dankbaar
dd; hij Z6 Over de Opvolging van Petrus heeft gesprokem Paus Paulus heeft, zich zelf wegcijferende, willen wijzen op dieDe weg naar verdere discussie is hiermee niet gesloten steen, die ook voor andersdenkende gelovigen geen steen des aan-ma,” geopendf’ stoots, maar de Rots is. .. Daarop is De Kerk gebouwd en daar

Kardinaal Willebrands verklaarde:

”De paus heeft zich aan de Wereldraad van Kerken ge-
toond zonder iets van zijn ambt te verbergen, zonder ooh
maar in het minst zijn Vzending uit het oog te verliezen.
Deze broeclerlijke openheid is een wezenlzjke voorwaarde
voor de dialoog van de christenen, met als uiteindelijk
doel: de volheid van eenheid die Christus voor Zijn kerk,
de ene en enige kerk wil,”

De oecumene wordt geenszins gediend door het verhullen, ver-
sluieren, afzwakken of onbesproken laten van Wat het geloof ons
voorhoudt. Dikwijls gebeurt dat helaas wel. In zoverre dat voort-
komt uit het streven ”tot elkaar” te komen, leidt het dikwijls
onwillekeurig tot het bedriegen van de ”andere partij”. Alleen
het oprecht en eerlijk zoeken naar DE waarheid - met volkomen
eerbiediging van elkaars standpunten - kan tot eenheid - in de
waarheid - leiden.
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ligt ook het fundament van de verhoopte toekomstige eenheid.



.,
2. Wij zijn gehoorzaam aan de Plaatsbekleder van Christus opP K aarde. De pauselijke encyclieken nemen wij zo aan, zoals Pius6 XII hen in de encycliek ”Humani Generis" voorgelegd heeft,

namelijk als ”Bekendmakingen van het gewone leerambt”,
waarvan het bekende woord geldt: ”Wie U hoort, hoort mij.”

Blake,” een bericht vanTde emg‘; kZ;hzl§i:;,krgn:,(;i,f 3. Met de vaders van het Vatikanum I stellen wij vast, dat "die
m Dultslanfi: Deutsche' ageSl:)(:s1TL(11]”B€'l/U€glLn,g fiir PaP8t und zin van de heilige geloofswaarheden bewaard moet Worden,lafld Biz meuwe.bewegmgt iivken Overeenkomst vertoont met die eens vooral door onze Moeder de Heilige Kerk voorgelegdKlrche ’ welhe m =‘§"’Fe rl h t Thomas More Genootwhap is” en dat "men nooit onder schijn of voorwendsel van eenfie Una}/Oce Internatlonglz’ em in Nederland en andere hoger begrip, van deze zin mag afwijken.” (DzS. 3020). Daar-ln Bel§fe> d@_COnfr0n€atlel 6158?) its er een where gelijkenis om belijden wij ook zonder voorbehoud het ”Credo van hetgroepenngen m het buftez mg ' OZ-n >>Kel-n anderes Evange_ Godsvolk” van 30.6.1968, waarvan de de erkenning de onvoor-Zlet le Du”s'EUangehs€ 6 eweg g waardelijke voorwaarde voor elke vernieuwingsarbeid in de
Jgzlwegung fiir Papst_ und’ Kirche” b€StT1;]Zi3t 011.311?’ ZwlE;2_1'l3:r¢% Kerk 15-

en Oostenrijki VO0rz'Ztte'r l;'I;mf' Zgnleiawziflr zijzrizn dje bis- 4. De Heilige Schrift beschouwen Wij als geschreven onder in-klaarde dat men Pnmag b.l.a O-agllaan geving van de Heilige Geest en aan de Kerk toevertrouwd, zo“happen en hen help?” qtwl sv 'waarU0Or reeds 19.000 dat het aan het leerambt toekomt haar ware zin verplichtend
jlilendthlieftiniiz I?;r:rrZ=sfcwl;l11;geerfez:a¢;r0nder die van 2 missie- Hifeen $6 Zettellan e en 4 = .

bisschoppen, meerdere abten en abdzssen, 60 the0l0g‘e' en
i535 andere ;_»rof<ZsZ0r:n.n bijeenkomsteny

11. DAAROM WIJZEN WIJ AF:e activitezt za 85 ad ‘ ' .

lezingem handtekeningenactles’ en dergeh]ke' Het mamfest 1. Alle dwalingen, die Pius XII in ”Humani Generis” en Paulusluidt “ls volgt: VI in ”Ece1esiam Suam” gekenschetst hebben, voor alles, die,
welke de onveranderlijke waarheid tot speelbal van tijd- enM A N I F E S T dag-opinie willen maken.

In dit Elm‘ van kerb en Wgretldgegigfda:1i,de11?tv;?a<fn:et01ir:;li; 2. Elke nieuwe formulering, die de zin verandert van de dogma’s
Z0 al I-net naar de katastrodi 3301- ;rg:listige gevaren, ja "door (Paulus VI op 4.12.68). Wij moeten steeds weer vast stellen,kath°he{{el?'_De Kerk. “C91. P Paulus V1) Wij geloven daar- dat ”nieuwe formulering” niet gepropageerd wordt, omdat dez°lf"e1'met1gmg bedrelgd ' (..auS ' moderne mens de taalkundige inkleding van de dogma’s nietom niet langer te mogen zwugen meer zou kunnen begrijpen, maar omdat men hun inhoud niet

meer Wil aannemen.

1- DAAROM VERKLAREN WU: 3. De z.g. nieuwe interpretatie van het geloof, die met een ”Um-
1 Wij staan achter de bekendmakingen van het 2e Vatikaans deutung” overeen komt.

' . . - " er het Vati-
Conclhe’ zoals de tekst-5-mat‘ Wg,Z]$in:3:;:§:z:11e concilies 4. De liefdeloze en vernietigende kritiek op de Kerk en haar tra-
kanul? -en het 901301 le van het kerkelijk leerambt en daar dities, die het menselijke niet van het goddelijke weet te
oven .
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_ . . ’ 0 ’de krltlek kntlekloos DWig betneuren, dat de néaaiiasiafgyegsaglgvoel» overgenomen en eun; het moderne were - dc godjelijke waarheid gesteld

5.

6.

7.

III.

1.

2.

3.

4.

met onder het rlchtsnoer van llin et bisdom Haarlem
. d t standpunt alles

De valsellgk begfepen dlalwg’ ale zon er vaswatintWijfe1trek|;_
Een document, opgenomen in het ”Informatiebulletin” van hethet bisdom Haarlem (1969, 3e jaargang no. 6) is waard een plaats teHet verkeerd begrepen aggi0l‘11ame11t°, dat dc geestrzzkt krijgen in Confrontatie, opdat velen, in binnen- en buitenland de. h t kruis weersll - - -evangelle en van de boodschap van 6 ”alterat1e” (In de vaderlandse geschiedenis wordt daar de over-k0n_ gang van Amsterdam naar de Prins (1578) mee aangeduid) in deEen demokratiserillg V311 de Kerk> die haar hleragchllsgrlf leidt Nederlandse Kerkprovincie op de voet kunnen volgen. . . e

stitutie aantast en daarmee tot vermetlglng V811 ' Wij Willen nog even opmerken dat de ”besluiten” genomen wer-
' den in besloten bijeenkomsten van 30 okt. 1968 en 30 april - 2

mei 1969 en dat aan de priesters van het bisdom Werd verzocht
hun bezwaren ("die zeer serieus op hun waarde en gewicht onderBIJGEVOLG VERWACHTEN WIJ ogen gezien zullen Worden”) voor 1 juni 1969 in te dienen (dat

_, . - '1 zeggen: ze kregen daarvoor slechts een paar dagen tijd waar-' dlgheld W1 ’K k met apostohsche vrllmoeDat het leerambt van de ‘er Tim: door onderling overleg onmogelijk Werd). - dat de beminde ge-uitgeoefend worde: het ZIJ gelegen, de leer lovlgen - aan w1e prlnclpleel hun parochle werd ontnomen - op
4, 2), en ‘lat de do” de Kerk. gev0L:1ach1:i1i,igen onpewezen geen enkele manier geraadpleegd zijn.van de Kerk verkondigen, met ec er

% <2?theorleen.
%.. ' f en

Dat de Kerk moedig haar rechterluke Vlmacht mtoe ene Kernpunten van de ”alteratie” zijn: het tot ”verouderde struc-ultslulte, Wat met meer tot haar behoor . tuur” verklaren van de parochies - gepaard gaande met een op-
. oral op het gebied heffing van de inamovibiliteit (onafzetbaarheid, zoals die in hetDat aan het willekeurige exllerlmentfsenvglrode Kerkelijk Wetboek geregeld is), - het niet meer benoemen van(1 1'1; 1' ie paal en Perk ges 9 7! 1! ' ' ' P

V1111 e 1 “ g d orde. pastoors, maar slechts van pastors (dat zlgn pastoors met een o),machtigheid niet aueen Verboden’ maar oak afgesnoer W die eerst 3 jaar op proef moeten draaien en die "een duidelijke
1 ..d. echtvaal-dig over kerke- controle” op hun werk krijgen - de VERPLICHTE voortgezette1‘ ' it a z lg 1'Dat de kerkelijke pub 1c1te 1] ten pastorale vorming van de "pastors" - die niet alleen ”de tech-- bermhte en met eenz1J lg . ..1"k ebeurtenlssen en Wensen13 e g

nleken, maar wel degel1_]k de GELOOFSINHOUD zal betreffen”.gunste van de VB1’I1i6l.lW111gSZ\19ht $P1'ee ' Voor wie geen vreemdeling is in het Haarlemse Jerusalem, weet
dat hier de deur kan Worden dichtgeslagen voor ”conservatieve”-- der op plaatsen,1"k nst emaakt worde blJZ°n5. Dat einde1J 61‘ d. vernieuwing vnit elementen, maar wagenwijd opengezet wordt voor meer "mo-. den 11161; 1e ’ a:waar prlesters opgelea Wot ’ _, t bestaat, als derne geesten.

‘n de verandermg van de l1lt81‘ll]k6 wet enZ0 zeer 1 h .d tegen_ Hieronder volgt thans het document._ . -- gehoorzaam e1veeleer 1n de lnnerlllke hmldmg Van
- ' an

over Christus”. (Boodschp Van de Conclhevaders V- - % <23;
. - d helllgen en van20_1q_(;2)_ m de houdmg ten opzlchte van e

‘X’de Maagd des Heren.”
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De priesterraad (d.w.z. afgevaardigden van de priesters, Red. Voorbeelden van negatieve indicaties-

C.) it am 0 30 oktober 1968 een hele dag op het lcollege
W P

Hageveld bijeen samen met de Staf van het bisdom,_om ge- 11- de achterdocht tegenover en de be is ' >>

informeerd te worden over de versohillende aktiviteiten van experiment” (liturgisch of anderszgfrj
$9 rinmte voor het

de vicarissen.
tegen het experiment? R.C.)

S (en de achterdocht

Tzjdens deze dag groeide de vraag, of het niet nuttig zou zijn 5- de verouderde structure” . a h.

om samen te komen met de bisschop, Zijn staf en staf-advi- etc. ’ P me Z95’ bewemmgsbeleid

r de dekens de leden van kapittel en priesterraad en ver- 0. de vrijblijvendheid waarmee men Uaak kt E
1/067‘ . nz,seu s, ,

tegenwoordigers van de Pastorale Raad uit ieder der 7 regio’s.
h lDit is gebeurd van 30 april tot 2 mei 1969 in de Vlucht euve

B
Voorbeelden van positieve indicaties-

te ergen.
De bedoeling was om op de wijze van de bekende eilanddagen

samen te praten over de lserk van vandaag en morgen, en over a. de begeleidin van ex ' ' ~

. .
h . 5 pertmentele situatzes als Hem-Ven-

het daarbij behorende beleid. Een zeer uitgebretd thema dus, utzen.

h ' l d t een aantal belangrijke zaken b. de pogingen tot ’democratiserin,g» =

waarbzj te verwac ten vie , a

wel aan de orde werd esteld maar niet ter bes relting kwam. c. het ast Z - '
5 , P P Oraa plan Bznnenstad'Amsterdam. Eng,

Hier zal alleen maar een overzieht warden gegeven van de en poogde de nzeuwe bewe m d k

grote lijnen.
diepen en te con ‘ g g e erk Uerder "it IQ

van overtuigd dczedlseg-cenlkpaarby Meek men er unaniem
a 9 er 1111"» Jezus Chri t lplaatselijk ebe Pl s us a lereerst

1. Al vrrj spoedig werd een keuze gemaakt utt twee sterk ver-~
evemueel Oak ZZZ intetgtseltjlk niet alleen als locaal, maar

eenvoudigde kerk-visies. Daardgor kan Oak de PZLCZ? _gel.)tm.lden grlfep “P5911!”-
.. ormi ezt t 4 t

lgk bestaan_ Bi] deze overtniging
jrege p¢ZZia;iozl)dZake_

' ' ~ S8 t] g3-
— De kerlt als HEILSINSTRUMENT, heilsinstituut, ge- beure d K k

nade-bedeling, waarb verhondiging, sacramentenbe- plurifzrsu-mgr £8322? .89” tlweede Overtuiging duidelillk-'

diening en alle structuren erop gericht staan heil te
schappelijks Wil pluri;Zrn:?te_tv0rmel1i

van iets gemeen_

. .
- 1 et en p aatselijlc kerkgebeu-

brengen aan de wereld_ (Ook eeuwtg hell? Red. C.) ren n

_ De lcerk als BEWEGING, gevormd door gelovige men- Zal d;et€8t1(i;teil§sl:ZZgrat;e en , ’gee$t@l'dk8 inieelt” leiden,

sen rond Jesus Christus en Zijn evangelie, die trachten communicatie en ev gel‘-)Of}':u”€¢7fT7:gSpunt,
van onderlinge

het heil en gelulc dat reeds in de wereld is als zodanig ange we 6 krmek gewawrbvrgd moeten

aan te wijzen, en geluk op te bouwen waarddat in de

samenleving ontbreekt. - Men lcoos voor it laatste. 4_ Via d

Tevens werd geconstateerd dat de kerk zich inderdaad
deehzelgslggindzzz dzsubgroepen, de plenaire discusgigs

in deze richting Ontwikkelt, zij het met vallen en 0P~ ginselverklaring- Dezli2nld§d2ii1;l:i1iLsa17:i)lnien tot een S00” be‘9 g :

staan. (Klinkt wel wat exclusief saeculariserend. (C.)

2. Aan de hand van besprekingen van sub-groepen werd ge- De KERK VAN CHRISTU -

tracht deze nieuwe ontwikkeling negatief of positief te Spiratie plaatselijk gebeureyf I-13?et
Wlnuit de evangelische in_

”betrappen”. Er doen zich nl. zaken voor die als strijdig Onheil aanwrjzen en uitbannen .
-

.klt
1- ervaren worden die ervaring be- heil aanwijzen en stimuleren -

met deze ontwt e mg ,

hoort dan (zij het negatief) tot het nieuwe. Andere zaken 10.1/vel ten bate van Onz -e sam l
Z k Z en evtng als ten bate van de per-

tonen positief de nieuwe bewegtng aan. 8Oon 1] 9 evensvragen
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De BISSCHOP EN ZIJN STAF hebben de opdracht VOORSTEL I_

de plaatselijke gemeenten te begeleiden 0.a. in hun onfierlmge Opheffing van de inamovibiliteit van pastoors
communicatie, waardoor de plariformtteit van en 12 die PZQIIV

selijke gemeenten niet tot desmtegratte vfm het 89 ee en Z52" A. Waar een team ts:
lement van de gemeente vervalt, maar razmte geschalaen wor t ._ word: Prtnczpleel de pastorale verantwoordelijlcheid ge-
voor onderling-e geloofserkenning, terwtjl zt] bOv(-Zndlen» Z0789" legd In] het team
“oor de nodige vOO,~Ziem'ngen_ — deze teams worden geen ”past00rs” meer benoemd
DE BISSCHOP zal als eerste getutge van Chrzstzs he _sP1/k tn de ztn van het kerlceltc recht, maar pastores
vanuit dit hele gebeuren, als ht] ztchzelf onder e rttze_

het Evangelie stelt en .de plaatselyke gemeenwn vanult dat B. Waar geen team is:
Emmgelie direct of tndtrect begeletdt. — worden pastoors benoemd met de dutdelijke opdracht

te streven naar teamverband en hieraan mee te w It_ » I er en,
Hoewel men van mening bleef, dat deze formulermg nader _ met een voorloplge be"/Oeming van DRIE JAAR

bestudeerd Icon warden en voor verbetering vatbaar vgas, 1185- deservitor (juridische term) Z zullen eehter werken
klaarde men zich toch in begmsel akkoord, wild?‘ 007k 9 onder de naam pastor.
CONSENSUS was gevonden waarop Verde’ gebouwd O" — er zal een duidelke controle op het werk komen.
worden.

s P.S. Dit voorstel houdt in dat in elk geval niet allen tpas oor
5. Na deze standpuntenbepaltng werd gesproken olver £2???’ zullen warden en dze het zyn zullen het met altrjd blijven,

. - van tebeter functtoneren van de dtverse structuren, V03?“ _d_ Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen (2 ont-
structuren, die de aanpassmg van de Kerk aan et at tge houdtngen).

denken en leven in de weg staan.

VOORSTEL II
Er werd gesproken over: Z0 snel mogeltjlc zal er een goede voortgezette PASTORALE

VORMING georganiseerd moeten worden en deelneming hier-
de overgang van massakrk "6"" “"]wllll5e7'5' 97' 0° ' aan zal verpltcht worden.
-— "Lime 9xPeTime"t9eTmO€9lkhede'? en k“'fgi59 begeleldmg De cursussen zullen gegeven worden vanuit een GELOVIGE_ veranderde opzet van I161? beniwmmgsbelel de INSPIRATIE om de mensen het vertrouwen te geven weer
— kadervormtng, voortgezette pastorale vormmg van hoopvol te gaan werken aan, de Kerk

pastores
'_ mm beleid naar begeleiding P.S. Dlt voorstel houdt dus niet alleen in het bijbrengen van

__ prim-iteit van de verltondtgtng technteken, maar zal wel degeltjk de geloofsinhoud betreffen.
— meer speclaltsatte: ltturgen, katecheten, pastores, etc. (In dlt verband kwam tot W-tin wat - d .cone g, tn e staf van het bts- r
— 'v@T@‘9'W°udigmg met betrekklng $02 het wa”s53"'d_ d0m reeds leefde en met het oog waarop indertijd ooh mensen

delcens-vergadering, pastoral!-3 Tall Q PTIQSFETWW » le_ speciaal zijn aangetroklcen: Bosse, Laan, Peters, Konijn). -
allemaal naast elkaar bestaan. Ooh dtt voorstel werd met algemene stemmen aangen0men_ '

. ~ t ,_

6. De punten over benoemmgsbeletdl en voortgezette dpazv

rale vorming lcwamen het meest utt de veff, Zodat 9 ‘sf VOORSTEL III
. 1 - . .

“hop tot formulermg “an een ‘wntal desbetreffende hes M Wat betreft de reltgteuzen zal met de provtnctaals over hetten hon komem voorstel gesprol-sen worden.
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VOORSTEL IV NB. U

kh d d b l fd Z” t lwgrijpen dat de vier voorstellen die hier in
Wat betreft de financiéle mogelij e en wer e 00 : _

,

Prmclpe zln aan d 1 ’J vaar noga verstrekkend l ll
d . ...l b . (bi. hebben. Het zau kunnen zijn, dat er werkelezjlfezveligenroft-ill bin

— dat men zou zoelcen naar een gezan e fmancie e asis _]-
g

voorbeeld, door het niet bouwen van een kerk) (en door §)waref‘ tege" deze 1100?-stellen zijn mm te Uoerem
b he issc op vraagt U uztdrukkelylc deze bezwaren aa h

het slopen van kerken R.C.)
n em

— men wilde een beroep daen op de financieel-draagkrachtb sgrof W eggifn. HI] lian U verzekeren, dat deze bezwaren zeer

' ' ‘t ‘t 1 ' 16"»-9 Op un waarde ' -

ge prlesters om een salidarl ei sfonds te vormen (zoa s in en gewzcht onder ogen gezien zullen

Breda) waarbij echter zaveel mogelk de maatschappelijlce

vaarzieningen zullen warden ingeschalceld. Dit om de min-

der draaglcrachtigen en degenen, die weg maeten te ander- T__d

stelmem
U ens daze ella"'d'da5e" was me" Praktisch unaniem voor-

7. Verdere kwesties.

stander van deze v ,,
twee onthoudingen Orfitfdillen’ met slight; een tegenstem enzwaarwegen e ezwar ll "
het doorvoeren ’ en zu en byvan de ‘ - .

be . Z9 Plllnen in het beleid ernstig warden

Tijdens de vergadering rees de vraag of in ans bisdom 5"?"-

cancrete groepen bestaan waarbij zich nieuwe varmen van

lcerlc-zijn manifesteren_
De blsschop vrddgt U uw reacties ter lcennis ta bre

- -
ngen voor

1 Junz. De voarstellen zullen oak ter sprake lcomen op een /ye;-_

Om dit eni szins na te kunnen gaan werden de deelnemers 5“ ermg van de Pastarale Raad, waar zij door de bissch
OP

5
naar huis gestuurd met een enquéteformulier, dat voor 12 mei zullen Worden 1J00rg€legd na een inleiding door dr A BO

- - sse.

maet warden ingestuurd.
De resultaten van deze enquéte warden ter beschiklcing gesteld

b ' d l"kheden (Zoals reeds gezegd' de Driesters van het bisdom kre
aan de commissie, die zich zal ulgen over e mage 1]

.

tat vereenvoudiging der structuren van de verschillende cal- 31191‘-mlnlmaalste periode om kritiek te leveren)

leges en raden in ans bisdam.

Deze commissie bestaat nit: Dr. B. Peeters - Dr. H. Kuipers -

D-hr. A, Vlaar - Dhr. Chr. de Waard - Vic. v. d. Haogte.

De rnoeilijkhedenen anzekerheden rand de rechtspositierege-

ling van pastaars en kapelaans is eveneens verwezen naar een

nag op te richten commissie, die bavendien tot apdracht heeft

te formuleren welke normen gehanteerd moeten warden bij de

beoordeling van de geschilctheid van de pastors, na de proef-

periode van drie jaar, Tevens zal de cammissie nagaan WIE

deze normen in de toelcamst zal gaan hanteren.
De Pastarale Raad zal de gestelde problemen ter besprelcing

vaargelegd lcrijgen nadat de vraagstelling, de vraag naar het

taekomstbeeld van de lcerk en de positieve en negatieve indi-

caties hiervoor, door de staf van het bisdom zorgvuldig is

uitgewerlct.
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Vrijgezellenflat ,,EIGEN" KERK
II llrendabeler
dan een kerk 0 . .

P mndag 9 Junl werd de door de Kerkprovincie verkochte en
leegstaande W'll'b _ - .

initiatief van 11; éoriustkerk te Utrecht In gebmlk g"“°men 01>

On ac groep Utrecht en omgevillg De W'll'
brorduskapel 15' ' 1 1-was J0kV0l. Pater Kotte (Cap-) celebreerde de

Ook de-bekende Obrecht-kerk - vroeger onder pastoor Binnen— (latijnse) H. Mis.
wlerts llturglsch brandpunt van Amsterdam - gaat onder slopers-

handen vallen.
Het

ag" a t C :2 . ,

slag van Pater eK tintrrgn Van 10 mm gaf er een mtvoerlg Ver-
' 0 6: "Z6 Pluriformiteit is de meest authen-

Wij lazen in De Volkskrant van 23 juni: tieke, de oudste”.
De pioniers va d ” ' - - .

De kerk moet het niet meer als haar taak beschouwen te grote miteit” hebbenn
led.plu1:1form1te1t” moeten nlets van ”plurif0r-

. . h t _
a s 1e met preeies overeenstemt met hun eigen -

gebouwen te onderhouden voor de eredlenst omwllle van e ve ,,

.. . . . plurlformltelt". De gelegenheid om nog een 01-thodoxe ( Ien a
leden maar moet zich afvragen of z1;| de beschlkbare rulmte met

nuttiger kan besteden. Dat was het kernpunt van een bijeenkomst tllnse) H- M18 111.] te Wonen wordt ultermate schaars Zeer vele I

over de toekomst van de Rozenkranskerk in de Obrechtstraat in pastoors lappen de uitspraak van Vaticanum II d ’ '

Amsterdam-Zuid.
latijnse H_ Mis , at ook de I

I1, aan un laars. En dan
Het kerkbestuur en de pastores hebben een zeer eonereet plan zoekt m

. . 611, desnoods buiten zijn eigen woonDlaats, desnoods in
voor dit nuttiger gebruik: de kerk, pastorie en parochlehuls

-- - I 6 an te erk heul en heil Niet alleen om het "’ ' latlgn maar
slopen en op de vrlggekomen grond een flatgebouw ten dlenste

van alleenstaanden, een mensa met zalenverhuur en tenslotte een 00k Om Hog eens een authentieke preek te horen ’

klein kerkgebouw exploiteren. Dat komt, aldus pastoor H. Brans,
' M

meer overeen met de eisen die aan de kerk in deze tijd gesteld

Worden, namelijk ”de vreemdelingen herbergen en de hongerigen
H

spijzen”.
Juist omdat er in Amsterdam z0’n grote kamernood is, geloofte

het kerkbestuur dat het exploiteren van een flatgebouw voor

alleenstaanden (die niet katholiek behoeven te zijn) zeker ren-

dabel is.

Inderdaad: rendabeler. Een prettig woord, dat in het gehoor

ligt van de finaneiéle adviseur van het Bisdom Haarlem, die nu

eenmaal hoofd is van het seeretariaat van de Algemene Bank

Nederland.
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[I Wij stuurden een exemplaar van De Nieuwe Limburger vanI 21 juni aan de K.V.P.-fractie, met de mededeling er op geschre-

in winkels
,, ven: dit is nog slechts het BEGIN van de ellende.

en cafe s

Het krantenbericht vermelddez
. ‘uni was al

Bovenstaande (Vet?) kop m dc Vtoll-{s1A;;:;1:e1:a?K%€,I.%>.>, eertijds Recht tegenover de lagere St, Aloysiusschool in Maus-lange tijd te voorzlen. Staatssecre arlisn V0lks_ tricht is een sex-winkel gevestigd. In deze winkel wardenVerbnden aan de _Kath°heke Verelgg vfetsontwerp de kaer) de naast sex-bladen en boeken 001:: allerlei andere artilceleng(5z0Il(1h6id((11‘.TI‘lII1b0S)haq1‘f!€t€]1ginet Wets_ als sex-bonbons, CONDOOMS} levenselixers, films enbel aallgebonden en het Qmdlged a in in de pl.0paganda_ en dia’s verlcocht. Het schoolhoofd én de politie heeft alvoorstel flat nog ein beetle Ver vZrorielf0edsmiddelen_ cle nodige klachten ontvangen van verontruste ouders.verspreidlngsmogelukheden Y3; geleden in Contact 1-esp. met de De winlcelier zegt: ”v00raan ligt alleen het nettere spulC011f1’°ntat1e trad reeds een J mtest te laten harem en achteraan staan pas alle middeltjes en echte sexbla~ad-heer Schmelzer_ en ‘dc Vreeze gmlfezlg 12 juni plaats jes . . . . OVERIGENS OPENEN WE BINNENKORTvoér de stegnlglni ":1 jolginde telegram aan dc K_V_P__ IN SITTARD en HEERLEN Ooh dergelijke zalcen.”vond - zon on ro
fractie van de Tweede Kamer!

<)(><)(~
. -

<)(-”Wzj verwachten, dat met ons velen beslzst hun stem limit
. ' 1: d e —meer zullen llllggrengen OP I%_"niZl:lil§Zd€l1;?d€ll2eSl;;nL Wij veronderstellen niet dat één der K.V.P.—Kamerleden bij hetb " h 5 etsontwerp O0 ' - - ~ -

en voor e lezen van dlt berlcht gebloosd heeit over zljn positieve mode-
. . king aan de totstandkoming van de wet welke ongekend-Q- ' t t‘ tslultend bedoeld als een W91‘

ons telegram was In eerste ms an 16;: onbelemmerd mogelijke perspectleven opent voor de sexueel opgehltste Jeugd.principiéle Stellingname tegen een b hoedmiddelen Z0315 Integendeel, ze moeten zich in de handen gewreven hebben vanvel-5 raiding van en propaganda voor voor e , . .. . . ..p voldoemng - want ze z1;|n nlet dom en Wlsten natuurllgk drornmelsdie in het wetsontwerll was vootrzlj .

goed dat de directe omgeving van scholen heet-begeerde plekjesWe hoorden er (natuurmk) me: pl 661' het Wetsontwerp. zouden Worden voor de exploitatie van Dornografie en ontucht.wezige K-V-P--Kamerleden stem en V Misschien wint de K.V.P. er wel stemmen mee als ze bij de eerst-

De verkoop, verspreiding en
d MINDERJARIGEN kunnen er nu legaal van profiteren.ook e

volgende verkiezingen luidkeels en grootscheeps propageert, dat* * ZIJ dat grote goed voor de GEESTELIJKE volksgezondheid* mede bereikt heeft.
propaganda wordt hélemaal vrij - ‘X’ ‘X’

h t laatsen van AUTOMATEN aan de Openbare WegAlleen voor e p -, -n Van de Encycliek over het gebruik van voorbehoedmiddelen_ -- ' dig, In wlnkels en cafe s — 115 een gemeenteluke verglllmlllg 11° utomaten opstenen (door gehuWden!!) trokken de K.V.P.-Kamerleden zlch collectlefelke besloten ruimte - mag men °°nd°0m'a niets aan. "We zijn geen kerkelijke partij” - moet Schmelzer ge-
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< zegd hebben. Maar we dachten, dat de partij altijd nog een KA-* ‘X’ THOLIEKE Volkspartij Was, al hebben we ons daar zoal niet‘X’ formeel, dan toch daadwerkelijk in vergist.
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_, Ondanks deze fraaie volzinnen heeft de fractie van de KVP in de
De Ami_ReV0luti?mEirf. Part“ Stemde IEEGEN hlfett W:‘l;1Sr('):iLw:'1a1:1, Tweede Kamer dezer dagen, OD twee leden na, gestemd voor het
niet omdat Ze prmclplele bezwaren ha mien erkoi via auto- Wetsontwerp, dat voorbehoedmiddelen binnen het bereik van
voorbehoedmiddeleny maar Omdat Paar bdvi S’: aftkundig Gerefor- minderjarigen wil brengen. Men kan er terecht aan twijfelen, of
mate“ te Vet ging De Boerenpartg/I en het miest zuivere stand- daarmee het algemeen welzijn in het Koninkrijk der Nederlanden
meerde Par?“ Stemden Ook tigené; 1-iitfrmeeerd Politiek Verbond, is bevorderd. Vast staat in elk geval, dat dit wetsontwerp in 1ijn-
punt Ward mgen0men- door et ' e d oordvoerder was. Als rechte strijd was met een uitspraak van het Kerkelijk Leergezag,
Waarvan het Kamerud Jongehng e .W ect hebben voor en nog Wel van recente datum, te weten de pauselijke encycliek
k‘°“h°l;°k ka“d.m;: d§;ef,01“§§”jij§“§ ‘(Ih__e0l;)1;:§:1I(:n op talrijken de Humanae Vitae van 2531111 1968.
deze a gevaar 1g , - ' _ ,, ..

indruk maak?e van "een" man'in'Wn(E1nS§!01?1:rgZi1ngisfgiitjn‘ In par. 23 van deze encycliek Wordt een uitdrukkelijk beroep ge-
is ook I11‘akt15°h__de emge dl? In e aFT b t ekken daan op de burgerlijke overheden (en daartoe behoort de K.V.P.-
W°°1'd G°dS in Z13“ beschouwmgen DUB e r ' fractie als zij aan de wetgeving meeWerkt): ”Laat de zedelijkheid* * van uw volken zich niet verlagen; neemt het niet, dat langs legale* weg in de gezinnen die toch de oercellen van de maatschappij

vormen, praktijken Worden ingevoerd, die strijdig zijn met de

Wij laten hieronder in extenso een hoofdartikel volgen van het natuurlijke B11 goddelijke Weell

Nederlands Dagblad van 18* 311115 19691 De begmselen Van de

K-V-P- Nu was het niet helemaal een verrassing, dat de KVP toch voor
. . _kath0lieke dit wetsontwerp zou stemmen. Al direct na de publikatie van deT"dens de laatste oorlog en vlak daarna 1s er 1n rooms . .1.1 .. encycllek had de fract1e laten weten dat zij naar haar eigen ver-. . - - 113k was de v0or- ’kr1ng heftlg over gedlscussleerd of het Wense .. . ... . - oogse antwoordehgkheld voor dlt land een beslissing zou nemen. Met

oorlogse Rooms-Katholleke Staatspartll 111 de nleuwe na °
t . ..de wd0or- reent echter heeft de heer Jongellng tqdens het Kamerdebat de

verhoudlngen te doen herleven. De voorstanders van
.. . KVP-woordvoerder om verantwoording gevraagd, hoe dit stand-

braak” (het verdwignen van confesslonele partllefl "It ‘ms Nader . .
. .» - d punt z1ch verhleld tot naam en grondslag van zijn partij.

landse bestel) roerden Z1011 1n roomse krlng 110g {1_e1_t1ge1‘ an D d
e woor voerder van de KVP, professor De Vreeze, bleek door

Olldel‘ (19 he1‘V°1'm]:1ten-tE1;kelee:'aZ':td:% 2:‘; ‘lzlzsgggslinsaagg deze vraag Wat verrast te zijn. De tegenstrijdigheid was hem
d b‘ h n ec er e enn~ -- -6 15513 OPPQH parj’0p prijs bleven stenen en aan_ bllgkbaar met opgevallen, al kon hij haar niet ontkennen. Hij
gelovigen 1n een po ’ - - -- -volgde de oprichting verontschuldlgde zlch, dat hi] het antwoord met had kunnen

' hnwoord-ze er oen- ,8911911 11 _ voorbereiden doordat hij direct na de heer Jongeling aan de. -- - tond voor alle ’van de Kathoheke Volkspartg, d1e we11sWaar open S
beurt was om het woord te voeren. .. d .

Nedeanders’ .maar mettemm een duldeluke band had aan e In zijn verweer Iloogde hij de band tussen de KVP en het kerke_
R0°m5'Kath°heke kerk' lijk leergezag Wat losser te maken. Z.i. moeht niet Worden ge-

k 1 1 h t Algemeen Staatkundig Program van de KVP, steld, dat zijn partij hoe dan ook aan uitspraken van het kerkelijkArti e van e -, lle mensen 1n eenlgt vast: :De gezag een blndend gezag zou toekennen voor a
dat handelt over Wezen en doel, legt dat als V0 - - - -. . taat voor 111 godsdlenstlg opz1cht gemengd volk. Hij verwees naar president
Katholieke Volkspartu 1s een verenlglg, Welke °Pe“ 5

1 I i-n in het Kennedy, die in zijn verkiezingscampagne verklaardez

alle Nederlandegs Sn‘ltenddoedolgeciraelgszgigrzginhzaesialatkundig Ik zal, naar beste weten in deze publieke functie, mun land die-K n'nkr"k der e er an en --0 1 1%) de grondslag van de beginselen nende, m1_]n beslissing nemen. Het is niet de kerk, die voor mij
leven te evor eren. - -.. - kt evenmln als 1k voor de kerk spreek.-- G dd l ke Openbarmg, waar- slime ’van de nitllllrlillke Zed‘;1::'%eiTI3§jk‘£eef_;iZag aanvaardt” ~ D1t antwoord gmg echter langs de argumentatle van de vraagbij zij ui spra en van '
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heen. De Rooms-katholieke leer over de verhouding van kerk en alleen tegen een pauselijke uitspraak, maar vooral tegen God

staat laat voor het standpunt van president Kennedy inderdaad Wet ingaat door tegemoet te komen aan een toegeeflijker stands
ruimte, zolang althans het kerkelijk gezag niet uitdrukkelijk punt tegenover voorechtelijk geslachtsverkeer -
anders bepaalt. ”Humanae Vitae” was geen onfeilbare leeruit- "Want dit wil God: uw heiliging, ...dat ieder uvver in heili in

Spmak, en 31$ Z0da11ig (1061; een P0011156 56611 d00dZ0l1d6 WHHHBBI‘ en eerbaarheid zijn vrouw wete te verwerven niet in hartstociteg
hij in eigen gweten nders beslllih lijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God nit
De vraag van de heer Jongeling richtte zich dan ook zeer bewust weten” (1 Thess. 4 :4). , e

niet tot de rooms—katholieke Kamerleden Daams (PvdA) en

Imkamp (D ’66), die eveneens instemming met het wetsontwerp * *
betuigd hadden, de eerstgenoemde zelfs op basis van een diep- *
gaande principiéle verantwoording.

De huidi e K.V. .-

Een rooms-katholieke partij is echter meer dan een rooms-katho- woordigef afged:anI?a$lV;ir1Z(:1eii1enh§::;n 11:2: :$mz:1inve(1;teg:n-
liek politicus. Kan laatstgenoemde op basis van de scheiding K..VP.-lijst waarop één van hun namen voorkomt Wi' l;10 en

tussen natuur en genade zich grote zelfstandigheid veroorloven, dat duizenden dat evenmin zullen doen. D ‘ J pen

wanneer een partij zich als rooms-katholiek presenteert, houdt ' Er is niet alleen over boven besproken zaken maar oak 0 e

dat in, dat de uitspraken van de kerk voor haar het samenbindend andere maatschappelijke verschijnselen in diverse k1-in en 1: r
element zijn, zoals voor het GPV Gods Woord en de Drie Formu- groeiend gemeenschappelijk gevoel van onbehagen (Zach? “.1;

en

lieren van Enigheid dat zijn. Wanneer men zich dan, wanneer het [11-ukt) en dam. lee“ tevens een gemeenschappelijke 5e“

e1‘0D aa11k0mt, berellt 011 (16 neigell VB1‘a11tW00rd8lijkheid”, mag dat de negatie, de misvorming of niet-positieve belevin ulglgg
de vraag gesteld Worden, aan welke norm die georiénteerd is. Wat algemeen christelijke beginselen noodzakelijk - en zicitizg e

een socialist is, weten We; Wat een liberaal is, weten we ook; leidt tot verwording van de menselijke samenleving waarvanr -
maar Wat is een ”katholiek”, die niet meer naar de paus luistert? sexueel gebied, de condoom-automaten in letterlizke betek, 0'1)

Toen de heer Jongeling per interruptie nogmaals wees op de het publieke teken aan de wand zijn. J ems

duidelijke taal van artikel 1 van het Algemeen Staatkundig Pro- Moge dat gemeenschappelijk gevoel van onbehagen en di
gram merkte prof. De Vreeze op, dat de laatste 15 a 20 jaar in meenschappelijke overtuiging de weg wijzen naar samenweek§e_
rooms-katholieke kring wel wat veranderd is. 611 bundeling van krachten. Het is hoog nodig. r mg

Dat is ongetwijfeld juist. 00k de heer Jongeling had reeds ge-

wezen op het structuurrapport van de KVP uit 1966 en op het

overleg in de kring van de Achttien, alsmede op het opvallende

feit, dat het Algemeen Staatkundig Program van de KVP de laat-
ste jaren niet meer te vinden is in het jaarboek Parlement en

Kiezer. Niettemin is dit nog steeds van kracht. En alle fraaie
volzinnen waarin de heer De Vreeze zich uitsloofde om te be-

togen, dat de KVP aan een pauselijke encycliek toch heus wel
betekenis hecht, nemen niet weg dat zijn fractie op grond van M

haar uitgangspunten tot een ander standpunt verplicht was ge-

weest.
_

Ook dit was een stukje onduidelijkheid in de Nederlandse poli-
tiek. Uiteraard moet nog meer worden betreurd, dat mede door

deze opstelling van de KVP een wet tot stand kwam, die niet
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Verklaring over verplicht

priestercelibaat

en kerkeliike leiding

Een grote groep priesters - regulieren en seculieren - uit
alle nederlandse Bisdommen, w.o. 140 uit Limburg, hbben
er prijs op gesteld aan het Nederlands Ellisopaat te _1aten
weten, dat zij trouw willen blijven aan het priestercellbaat,
zoals zij dat eenmaal in volle vrijheid aan de Heer en aan
de Kerk hebben beloofd.
”Meer dan ooit geloven zij in de onvervangbare waarde
van het priesterlijk celibaat, met name in de huidige situa-
tie van de Kerk - een waarde, die praktisch alleen gega-
randeerd is bij een handhavin.g van de bstllde ell d°°1'
de Kerkelijke leiding onlangs bevestigde voorschriften.” -
aldus de gezamenlijke verklaring.
Zij betuigen tevens hun eerbied voor en hun gehoorzaam-
heid aan Z.H. Paus Paulus XI en de decreten van Vati-
canum II.

68

EEN PRIESTER GETUIGT

Ik ben een beetje onthutst door de Werken, de enquétes, do arti-
kelen die zowat overal gepubliceerd Worden over de ”malaise”
onder de clerus. Onthutst en verveeld, Want ik ben een gelukkig
priester, en dat duurt reeds meer dan vijf en twintig jaar. Ben ik
abnormaal, omdat ik, de vijftig voorbij, nog altijd in mijn pries-
terschap geloof‘? Ik geloof er nu wellicht anders in dan op twin-
tigjarige leeftijd, maar ik ben er des te meer aan gehecht. En, als
het te herdoen was, zou ik zeker de vurigheid van mijn twintig
jaar terugvinden, om me opnieuw voor die roeping te engageren,
want ze heeft mij toegelaten me heel en al te ontplooien.
Niet dat ik mij volmaakt acht, maar iedere dag draag ik het vol-
maakte Offer op en neem er deel aan. Ik ben geen licht, maar ik
voel me drager van het lichten belast het mee te delen aan de
mensen. Ik ben geen onvervangbaar baanbreker, maar, zelf tre-
dend in de voetstappen van Christus, tracht ik de weg te tonen
aan de zoekenden. Mijn leven heeft stormen en onweders ge-
kend, maar, in de beproeving, dacht ik telkens aan de parabel van
de graankorrel die sterft in de aarde, en dat heeft mijn hoop ge-
schraagd.
Ik heb voor het priesterschap niet meer dat onstuimig en ietwat
onberedeneerd enthousiasme van mijn twintig jaar. Maar, als ik
het zo rustig en haast koel beschouw, heb ik er de achting voor
van een man die ”rijp” is, en die erin gelooft, omdat hij het heeft
beleefd. 'Ik zou mijn overtuiging willen meedelen. Ik geloof in de verlos-
sende kracht van het Evangelie, ik geloof dat zijn Boodschap, aan- _
gepast aan de huidige wereld, bekwaam is de mensen te verlos-
sen en hun volledige ontplooiing te bewerken. Ik geloof dat het
priesterschap het doelmatig middel is om God te geven door het H
woord, de sacramenten en het levensgetuigenis. Weinig begaafd
en zondaar voor God, heb ik niet aan zijn verwachtingen beant- —

woord, en dat spijt mij. Maar ik heb heel nederig gepoogd het
éne talent dat Hij mij gaf vruchtbaar te maken_ Ik heb dat gedaan
in gehoorzaamheid aan mijn oversten, want ik geloof in mijn
priesterschap in de Kerk. Ik heb veel offers gebracht en het is
mij wel ooit overkomen, eenvoudig uit gehoorzaamheid, dingen
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te doen die ik liever niet had gedaan. Als ik nu terugblik op het
verleden, kan ik zeggen dat ik het niet betreur: het heeft mij
inwendige vrijheid en vreugde geschonken die niemand mij ont-
nemen kan.
Ik weet dat ik een bevoorrechte ben en dat er priesters zijn die Een priester achter het IJze1-en Gordijn schrijft onsz

lijden, die crisissen doormaken Waaruit ze diepe kwetsuren mee-
dragen. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ik bid voor ”Z1§jne Eminentie Kardinaal Suenens uitte zich in het
hen. Voor hen offer ik mijn eenzaamheid en mijn stilte, opdat zij, interview met José Broucher ,,Orientiernng” nr. 9, 1969,

zoals de Heer het beloofde, eens de vreugde mgen belitten in Pug. 104 Ills vlilgi-'
heel haar v01heid_ ,,Onze priesters ltjden bij het breviergebed.”
Ik ben vandaag vroeg opgestaan om dit te schrijven. De frisse Zijne Eminentie is echter niet gerechtigcl in de naam van
adem van de aarde stijgt naar mijn open raam. Het land ont- de priesters in het algemeen te spreken. Zou hij en zijn
Waakt, en ik hoor de boer die aan het werk gaat en het rammelen priesters onder het breviergebed li]'den, clan is dat
van zijn melkemmers en het gekwetter van de vogels. Ik ben zaak.

maar een plattelands pastoorke, en, als ik zal verdwijnen, word ik Ila ben 33 jaar priester. r

wellicht niet eens vervangen! De heilige Mis en het breviergebed waren, en ooh
Was ik geen priester, ik zou doen zoals mijn vriend Joseph FOL- nadien voor mi]', uren van ontspanning, waarin ilc nieuwe
LIET (1), ik zou het W01-den! lcrachten voor mijn werhzaamheid hon putten.

(vertaald nit het Frans: Bulletin paroissial de la Juist in tijden van de zwaarste inspanning, toen ik 34
Thudinie, rue de Vannes, Mons.) lesuren op 12 scholen, daarbij nag de administratie van

(1) een frans journalist en schrijver, late roeping. een Duits-Tjechische parochie, 5 kerken, een zielcenhnis-
hapel met ziekenhuiszielzorg, 6 hapelaans had, waarbij ‘

ih voor de Gestapo voor alles persoonlijk verantw00rde-
lijk was voor wat gebeurde, verheugde ih me op de uren
van het ebedg .

In tegenwoordigheid van de ,,hemelse vorsten” en hun
koningin vond ik steeds vreugde en kracht. Ooh de

D6 V001‘gen0mel1 ”a1Ylb¢5V6l‘1ati11€” 911 (19 h1lWelijk5-33-1lk011digi11g priester is mens. Gebeurde het al eens, dat ih het gebed
van prof. Grossouw heeft velen geschokt, maar vooral de tallozen achterwege had gelaten, en dat was nooit ten tijde van dye

die hun geestelijk, godsdienstig leven verdiept hebben met behulp grootste activiteit bij het werk, dan nadercle het gevaar,
van de prachtige medidaties uit Gr0ss0uw’s ”Innerlijk Leven”. zoals in ’Ontr0erende brief’, Confrontatie febr.-maart ’69
”Innerlijk Leven” zal gelezen BLIJVEN worden. SCRIPTA MA- treurig beschreven werd. '
NENT, Wat geschreven 15, blijh Wij h0P9n> ‘lat °°k Prof. Gr0s- ’Als -een ziel met bidden ophoudt, beschouw ih haar als
souw zijn eigen medidaties nog dikwijls ter hand en ter harte mijn eigendom”, zegt de duivel volgens P_ Lamy_
zal nemen___ Ooh nu. nog, ik verdien mn brood als hulparbeider in

<)(» <)(- een tuindersbednjf, begin ih de dag met het breviergebed
-X- en beéindig hem daarmee.

Ila betreur alleen, dat het breviergebed ingehort werd, *
Dat mgr. Ruygers plotseling heen ging als vicaris-generaal van maar dat is makhelijk te completeren.”
mgr. Ernst heeft minder verbazing gewekt dan zijn benoeming als
zodanig: de hiérarchische en persoonlijke problemen waren er (Beschamend voorbeeld voor Welvaartspriesters véér het
toen reeds. IJzeren Gordijn).
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' 1 Herinneringen, die Worden opgeroepen door een KNP-bericht in
de pers, dat verschijnt onder de kop: "bisschoppen wijzen ver-
plicht brevier af.” Het gaat over een ontwerp van de internatio-
nale raad voor liturgie te Rome, die een eindredactie van het

”B1$s(JHOPPEN WIJZEN VERPLICHT BREVIER AF” Getijdengebed, herhaalde malen al herzien, aan het Wereld-epis-
kopaat had toegezonden ter goedkeuring, en waarop de Neder-

Als zorgen mijn herte verslinden, landse bisschoppen vrij negatiei reageren. Afgewezen wordt door
als moeheid van ’s werelds getier, hen iedere wettelijke verplichting tot breviergebed. De raad voor

dan zoeke ik weérom den beminden, liturgie had deze verplichting voorgesteld voor lauden als litur-
dan grijpe ik den ouden brevier. gisch morgengebed en vespers als liturgisch avondgebed. De

vroeger geldende verplichting tot het hidden van zes (van de
0 Schat onvervalschter gebeden, aoht) Getijden was door dit voorstel al heel aanmerkelijk geredu-

brevier, daar, in ’t korte gebekt, ceerd. Maar ook deze verplichting is te veel; de Nederlandse
Gods woord, en Gods wonderlljkhedl-311, bisschoppen (zo geven zij te kennen) zien er geen kans toe. Het

nooit een ongevonden en zoekt. voorgestelde project dient niet te Worden voorgesteld als het ge-
bed van de Kerk, hoogstens als één van de mogelijke vormen van

Ik Weet niet Of 61’ 011361‘ (16 30113811? Priesters Velen zijm die het gebed. Nieuwe gebedsvormen moeten groeien, om aldus te komen
gedicht op den ouden brevier uit Gezelle’s Rijmsnoer nog kennen tot en gezonde pluriformiteit binnen de Kerk Nag Word‘; dc
en smaken. Ik Weet wel, dat die regels velen van ons, bejaarde mening uitgedrukt, Wat betreft het gebed voor de gelovigen in
priesters, levenslang in hoofd en hart zijn bijgebleven. Wij v0n- het algemeen’ dat de hulp Van pastoraaltheologen’ psychologen en
den er de inspiratie van ons eigen hart levensecht in terug, en de Sociologen diam te Worden ingemepen Om zich samen met dc
zuivere intonatie van die priesterlijke ziel deelde ons van zijn liturgische en bijbe1_deskundigen bezig te houden met het gebei
warmte mee. Aldus het persbericht.
De tijden veranderen_ De beduimelde bladzijden van "den ouden

bl'eViel‘”, gesletell £1001‘ de dagelijkse gebedspraktijk van de pries- Deze Nederlandse kritiek, die door zijn schraalheid wel sterk
ter, zijn niet meer in de gratia We kunnen er begrip voor hebben doet denken aan de geest van het Pastoraal Beraad van Noord-
- gezien het gebrekkig onderricht in het latijn in onze dagen - wijkerhout, zal zonder twijfel bij menigeen, vooral bij priesters,
(18-il <16 301156 D1‘i6S¢e1‘5 hull ”ll111‘tje5” lievel‘ in de medrtaal bid- teleurstelling hebben gewekt. En we hopen van harte - en ver-
d6l'l- Daarbij is (19 Samenstelling Zelf V5111 de kllonieke Geliijden Wachten ook - dat de internationale raad voor liturgie zich door
an 6811 h61‘V01’miI1g t09- M611 is 61‘ V0101) 11166 bezig, 9-15 Ondefdeel deze kritiek van lauwe Westerstranden niet zal laten beinvloeden
V811 lie algehele 1itl11‘gie-V61’11iel1WiHg- Dat Ileemt echtl‘ niet W63, en niet aan deze overdadige pluriformiteit zal gaan meewerken.
dat er nog altijd KLASSIEKE WAARDEN bestaan, die bij alle Zou dan de Nederlandse clerus, zo kan men zich afvragen, voor
wisseling van kultuur—0InS¢a11dighedel1 Steds '16 1119118 blijven een zo aanmerkelijk deel beschouwd Worden als vatbaar voor
aanspreken. Klassiek in deze zin is het gedicht van Gezelle, dat neurose, dat men hen zorgvuldig moet ontzien en ieder irriterend
we gedeeltelijk aanhaalden. Klassiek met veel meer recht nog zijn gevoel van verplichting verre van hen houden? Wat kan anders
(16 Psalm-gelangen, die 116$ 1”l00fdbe5¢11dd6e1 V311 (18 gebed$- de bedoeling zijn? Dat er weleens gevallen van neurotische ge-
litllrgie uitmaken. Deze onsterfeliike gebedszangen van het oude remdheid voorkomen, is wel bekend: deze vragen dan om persoon-
Israel, door de adem Van G065 (319655 gewekf, hebbell in H116 tijden lijke begeleiding, die niemand hun ontzeggen zal. Datzelfde komt
en tot op onze dagen steeds nieuwe vertolkers gevonden. Zij rei— ook bij andere gelovigen voor met betrekking tot verplichte zon-
ken naar het verleden en naar de verre toekomst (lie L“k- 24: 440- dagsmis of andere verplichtingen. Maar moet men klaarblijkelijk
A311 deze PSHIITIZB-Ilgen Ontleent het kerkeliik gebed V001‘ 6911 uitzonderlijke gevallen tot norm nemen voor een algemene ge-
groot deel zijn kracht. dragsregel? I-Iet is een blijk van geestesgezondheid, als men een
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lijk te begrijpen eat Van Nederlandse zijde niet anee" alle Vet‘ Daarom is het te betreuren, dat juist in deze tijd van vervlakkend
plichting wordt afgewezen, maar dat er ook aan wordt t0ege- geloof de inbreng uit Nederland negatief is geweest. Maar, zoals
‘mega: ”het veergestelde project dient niet te Worden epgelegd boven gezegd is, de beslissing rnoet nog vallen. En in het middel-
als het gebed van de Kerk’ heegstens als een van de megelijke punt van de Kerk geldt de Nederlandse visie niet zonder meer
vormen van gebed”. Men wenst dus algehele persoonlijke vrijheid als opperste wijshehl
en alle ruimte voor pluriformiteit.

H. BODDEKE C.ss.R.Moeilijk te begrijpen? Niet voor de Waarnemer die in de laatste Amsterdam
jaren de verontrustende daling heeft gevolgd van godsvrucht en
gebedsgeest, en - als achtergrond daarvan - de vervlakking van
het geloof, de vervlakking ook van het katholieke Kerkbegrip.
HET GELOOF IN HET MYSTERIE VAN DE KERK: want hierin
geloven wij. Dat er een verzameling bestaat van gelovigen over de
wereld verspreid in gehoorzaamheid aan de Paus van Rome: dat
neemt ook de meest ongelovige toeschouwer waar. Maar wanneer ,, ,,
wij zeggen: ik geloof in de heilige katholieke Kerk, dan belijden
wij ons geloof IN HET MYSTERIE VAN DE KERK, en vertr0u- ’

Wen ons daaraan toe. Wij geloven in de Kerk als het geheimnis-
volle lichaam van Christus, en dus ook in haar aardse verschij-
ningsvorm onverbrekelijk met Hem verbonden. Wij geloven in
de Kerk als bemiddelend tussen Christus en ens en dus als de Weg Nadat er reeds versehillende berichten uit Rome - "uit betrouW-
tot het hen Wij geloven in de Kerk als het trefpunt Van het bare bron" - waren gepubliceerd, waarin te lezen stond dat Paus
hemelse en het aardse (”al Wat gij op aarde zult gebonden heb- Paulus persoonlijk Z0“ hebben ingegrepen en het vprocesn tegen

hen’ zal eek in de hemel gebenden zijn ' ' '” Me 1e’ 195 18’ 18)' Wij prof. Schillebeeckx had stopgezet, kwam De Tijd van 30 juni haar
geleven in de Kerk als enze meeder en leermeesteres (mater et bekende journalistieke ”objectiviteit” op godsdienstig gebied, nog
magisi.-ra) en onze leidsvrouwe op de weg. Wij identificel-en niet

eens accentueren door een bericht in dezelfde geest te publceren,
daardoor Kerk en hierarchie, neen de Kerk is allen omvattend, mam. mans Under de kopz HGEEN KETTERIJ IN WEEK VAN
één en onverdeeld; maar Wel geloven wij, dat Christus krachtens sCHILLEBEECKX»’ een kop die dc inhoud Van het Tijd_bel_icht
de struktuur die Hijzelf in zijn Kerk heeft gelegd, door het apos- zélf IN GEEN ENKEL OPZICHT rechtvaardigt
tolisch college de Kerk leidt en bestuurt, en in eenheid bewaart. Overigens Werd het vbetmuwbare» bericht over het vingrijpen
Wij geloven in de Kerk als het Jeruzalem’ eat afdaalt Van God van Paus Paulus” geloochenstrafi; door een officieel communique,
op aarde, zoals Joannes haar zag. Toen Newman nog anglikaans Waarvan De Volkskmnt van 1 jun melding maakte;
geestelijke Was, hoorde men hem in zijn preken met bijzonder
persoonlijk accent van pieteit het woord van de apostel Paulus
lezen (Gal. 4, 26): ”Het Jeruzalem dag van Bovenis, is de vrije ROME’ 1 J-uli Van Van-caanse Zljde is een verklaring
vrouw, EN DAT IS oNZE MQEDER .' Deze pleteltwblfilchf ilem uitgegeven, waarin wordt gezegd dat de Congregatie voorlater tot de Moederkerk. De prlester d1e van deze pletelt hezleld de geloofsleer now-t een pmces tegen pm Sch;-llebeeckx
1s, zal het als een voorrecht beschouwen in opdracht en in naam is begonnen en dat de paus ziCh Ooh de laatste ti]-den m-et
van de Kerk te hidden: gebed van hogere en ruimere dimensie met de zaahschillebxeeckx heeft bemoel-d_
dan het louter persoonlijke hebben kan. Ook dit gebed maakt
hem tot de man Van God en de man Van de Kerk, en Z0 tot de Moraalz zet achter elk krantenbericht uit Rome v0orzichtigheids-
man van de mensen- halve één of twee vraagtekens.

Schillebeeckx weer in het nieuws
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denen er toch die U afhouden van de eredienst? Zn het
materiéle belangen die al uw zorgen en al ww energie op-
eisen? Of is het gemakzucht? Ik wil U aanraden hierover
eens ernsti na te denlcen en ih hoo dat U mi' teru schri' t
en dat U mgij laat weten hoe U denkthhver de huijdige gang vhfn
zaken. Het zou ooh kunnen zijn clat mijn opstelling en mn
gedachtengang niet juist zijn. Dat ik anders tegen deze dingen
moet aanlcijken of dat er in uw gemeenschap een ontwilclceling
gaande is die ik niet heb bijgehouden. Laat het m weten_ En
schrijf duidelijh en met grote letters, want mi]'n ogen worden

In het pamchleblad voor de pafochies Van dc Sta-d Roermond’ hoe langer hoe slechter. Voor de rest maalc ik het uitstehend.
deken is v. d. Bruggen, troffen w1_1 tot onze niet geringe verbazing Gee]: deze brief Oak door mm uw breeders en zusters in de
deze bnef aan: Roerstreek. En doe hun de groeten en spoor hen aan mij op

de hoogte te houden van wat hen bezighoudt.
En, broeders en zusters, wordt niet moede het goede te doen.

Zondag 8 jun’: 1969 De Heer van de vrede, geve U de vrede, altijd en op allerlei
wijzen. De Heer met u alien!

Als de apostel Paulus nu nog zou leven, clan zou hij zeker
eens een brief schrijven aan de christenen van Roermond. Die PAULUS
brief zou deze inhoud kunnen hebben.

Breeders en zusters, De eerste reactie, die binnen kwam was van Petrus

Al lange tijd heb ik U niet meer gezien of gesproken. Hoe gaat
’t met Petrus, jullie Bisschop? Hoe mahen helpers het en Dierbare BT0@d@T PalLlu$>
al die anderen die ik indertijd gedoopt heb? Regelmatig hoor
ik hier vertellen over uw activiteten en over uw geloof: Ik zal Me" heeft U mislgid-I H977 Soede‘ "Om “an Roermond is
niet ophouden aan U te denhen, telhens als ik God, de Vader OP dwrwlwegen gelwmen d00T d9 Prediking van Prif-3$t9T$
van Jezus Christus’ dank zeg_ die het Evangelie verminkt hebben en naar eigen smaah

uitgelegd. Instede van naar vermaningen van hun br0e-
En verder is er nog iets clat mij van het hart moet. Ik hoor ders in het €el‘O0f= die trouw zijn’ te luisterenr wenden Zij
dat er -een groeiend aantal gelovigen onder U is die 0nver- Zich Va" he" af 9" bespatten he" OP 99" Uerwerpelijke
schillig staan tegenover wat ik U indertijd geleerd heb. Men- wUze- ZU hebben 5"”? verwamng gesnchi V1-Brbitteringt
sen die noch warm noch lcoud Lieden die alleen maar Onverschllhgheld, Opstrmdlgheld en Ontrouw Z1411 In de
een beroep doen op mijn medewerkers als een kind gedoopt Plaats gekomen mm de Woegere verbondenheld met de
moet warden; als een zoon of dochter gaat trouwen; als iemand H997‘-
sterft en begraven wordt. En zo gebeurt het dat velen, tien- La!" 0'15 same" bidden U007‘ dewnus 9" Cleru-9 van d’
tallen jaren het contact kwijt zijn en helemaal vervreemden “ad 9" “reek-
van Christus en de Kerk. Er zijn er die nooit meer deelnemen De Wed‘? des Here" zii met U-
aan het Avondmaal van Je Heer. Ilc zit mij vaak het hoofd
te pijnigen als il-2 zoek naar de oorzalcen daarvan. Welke re- PETRUS
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LECTUUR Kort geknoopt
Orante. Maandschrift onder redactie van Paters Montfortanen: . Pamchiewerk? Teamwerk!
Diestse Vest 117 Leuven. Administratie-adres: Berg en Dal steeds b ... ’ .. ’ ht k ' _Meerwljkselaan 5. Abonnementsprns voor Nederland f5,00 per effectueerde hgilicdagg 5/Z;e(:§m‘;aIge(i:;1§:FdeaOf Seeds Sejaar. Giro 827866. . , ' . . 1° r°° leg‘ , a‘
Het is steeds het streven geweest van de Paters Montfortanen de Zzitfskiofeer? 33:12 pastcraal’ noch nancleel meer Op elgen
godsvrucht tot Maria levendig te houden door onderricht van Teams Van "S . .' ,,peclallsten zulle W 1 ” ff t” _de ge1ov1gen, en d1t maandblad doet d11: nu 1n hedendaagse op- reren en natuurlijk ,,eXperimer?tereen,, e lclen gaan Opere
maak - bijzonder mooie foto’s - en aangepast aan de huidige ge- Hoe komt dat Z0? ‘

dachtenwereld. In het mei-nummer vinden We de toespraak van
t

paus Paulus VI van mei vorig jaar over het 8e hoofdstuk van het . . _ ,

Conciliestuk Lumen Gentium. Ook een goede historische uiteen- H Stcgor de Verkwlstlng OP 1‘f111J0e1"1e115@haa1I N00I‘dWlJkeI‘h0Ut,
zetting over de kroning van Madonna-beeltenissen en de beteke— I Door de unieuwe leer’, die Vanaf d a b , h t 1 d

, e m os e an innis daarvan
’ geslingerd Wordt en volgens Welke -het niet rneer nodi iH. BODDEKE C.ss.R. ht b d g S

_e ge_0 ‘om de Sabbat te helhgen (pr1ma1r door de Hei-
llge M15 b1J te Wonen) op te volgen,

Eucharistic en Naastenliefde. Tweemaandelijks tijdschrift v. d, B ?0Or_ de We?1"Zin bij Orthod-_OXe <_€e1QVigeI1 gt-‘Wekt d00r al-
Erewacht v. h. Allerh. Sacrament der priesters en kloosterlingen. erlel rondult heterodoxe llturglevleringen en kateoheses.‘ Door de schatten verslindende episkopokratie met ’n. hele
In nr. 19 van dit tijdschrift vinden we 0.a. een brief, door de Paus Staf Van dit en hele Staf Van Chat, Plus extra angetrokken
persoonlijk geschreven bij gelegenheid van een congres voor Zus- experts‘
ters, die zich aan de aanbidding Wijden, en gericht aan de A1ge- Q
mene Overste van priesters van het Heilig Sacrament. Dr°‘§l_‘_1?g5e Zusters
De Paus Zegt onder meer: ”De|re1igieuZen, die zich in onze dagen e d1JdbY_an _l‘_1'5 meldt at 50 qronlngse Zu$'Ee1"$ Pl‘0’£eS—
aan deze zeer nobele functie van de aanbidding hebben geW1_]d, eer en 13 mlmster L1_m5~ In de brief W0l"d'E Ophelderlng ge-
moeten zich niet door ontmoediging laten neerslaan, alsof het Vraagd Ovfer hét beslmt Van de Raad Van EUTOIJH Om Grie-
slechts ging om een ”achterhaa1de devotie”, zoals sommigen me- lgenland met u1_t te stOten- Geinspireerd‘ en geanimeerd door
nen, of d'at het tijdverlies was in een tijdperk waarin andere de m°der§? pneser Herman Kan B_§ek> schreven de Zusters
Werken zoveel dringender schijnen, Laten Zij zich verzekerd. hou- aar_Over In heftlge beroermg te Z1111-

den, dat de Kerk vandaag zowel als gisteren, een absolute be- A15 Je nou eens dezelfde maatstaven aanlegde ‘E-a.V. 1idrnaat-
hoefte heeft aan hen, die het goddelijk Sacrament aanbidden ”in schap_Va¥1 de UNO! Wat Zouden er dam een Stel leden moe-
geest en Waarheid"’ . .. De Paus brengt d.e plicht van aanbidding ten “1’“’1_1“’€en* fascistische» maar Vooral d‘e V891 talrijkere
in verband met het geheel van de eredienst, Waarin het Offer communlstffgéle'kTenm{1?Ste als je het beginsel Van ”ge1ij1<e
middelpunt is; en hij verwijst naar zijn, encycliek Mysterium fidei. nonnen’ ge 13 e appen t°ePa5te-
Redactie en administratie: Th. van Wesemael s.s.s., Oude Dies- J
terse Baan 5, Lommel (Belgié). “no nu ( )
Jaarabonnement Belgié fr. 55; Nederland f5,50. De Volkskrant Van 17-5-

H_ BODDEKE c_SS_R_ In de I‘1J van drukkers, die tobben over het door hen te ver- ‘
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'1d' t'1,hft'h kd.A1doo D _menigvu 1gB1’1 H18. eriaa ee ZIC I111 90 6 p6 I‘I1S€ e
drukker Kaper geschaard. Na het verschignen van het eerste 17

numrner, dat ook hem veel geld en voorbereiding heeft ge-
kost, heeft Kaper het contract met Anno nu a1 opgezegd, 0m- SOCIETEIT VOOR HOMOFIELEN IN VENL0

dat hij bezvvaren heeft tegen Arab-cartoons met naakt en een
pubhkatie Over Sexuele techniekenp In oktober wordt aan de Venlose Noordbinnensingel een sociéteit

d 1 <1 KATHOL1E- gwpend’ die aneen wegankelijk is voor homofielen Het initiatiefDe Volkskrant, een orgaan van het Ne er an se

KE Vakverbond drukt een illustratie uit dat nummer af, een voor ‘ht trefcentrum» at ”In°°§I1it°” gt 11613611, is afkomstig van
1--k r de houding Van twee Venlose homofielen, eigenaars van de "Cascade"-bar. Voorschunnig prentje en smaalt natuur 11 ove

de drukken De Volkskrant heeft j-arenlang de in hoofdzaak de t°t$taI1dk0mil1g Van de sociéteit heeft men medewerking ont-
” d*” ok in het sexuele We Vangen Van dc Stihtillg Geestlijke Gezondheidszorg No0rd-Lim-katholieke vverknemers opgevoe 0 .

plukken er de wrange vruchten van. Wanneer zal een binnen- g en de VB1“l10Se gemeentepolitie. De behoefte aan een derge-
' ' ' d t NKV nu eens een krachtig llllke gelegenheid is V00I‘¢gek0men uit de Noord-limburgse k0ntakt-organisatorische oppositle 1n ia

protest laten horen en eens in de contestatie gaan? De tech- grp voor homofielen, De groep heeft, aldus een der initiatief_
' " 1 d 1 b" maar die is k0ekoe- llemers, de beschikking over medische-, geestelijke- en juridischenlek brengt het NKV z1]n e en We 13,

advlseurs. Men heeft z1ch onder meer tot taak gesteld het beeld,kenzang naar een z1]de gericht.
dat Soon Kapers Op de Neder_ dat velen over homofielen hebben, te verbeteren. De groep heeftEn waren er maar meer van

Landse Rust; 161,] do gemeente Venlo subsidie aangevraagd, maar niet gekregen.
verlgens z.1_]n de 1n1_t1at1efnemers van mening dat de homofielen

;l;t(1:‘<:1(;rd-Llmburg met Worden gediscrimineerd. De R.O.Z. wijdt
g a.s. om 19.05 uur aandacht aan het vraagstuk van hom0_De moeder overste en het avondmaal

Dominee Faber, hervormd predikant in Hoensbroek vertelt, ne en de Opening Van de sociéteit in Ven10_

zo lezen Wij in D.N.L. van 23 mei, in ”Hervormd Neder1and”: (De N_L_ 21_8_,68)

Ik h b in een klooster gepreekt en de moeder-overste stond
,, e Y7

op de oecumenische zond‘ag bij ons op de preekstoel. Op Goe- PLATELAAR” UIT VENLO WERKT VOOR GEHANDICAPTEN
de Vrijdag zat Ze in haar habijt bij ons aan het Avondmaal. -

Er zijn gerneenteleden die daar nog Wat vreemd tegen aan- De 11691‘ Appy Legius van de Incognito-bar te Venlo heeft van het
k n storm van verontwaardiging ” bestuur Van de Mg1'- Beckersstichtilig het verzoek gekregen om alskijken, maar er omt gee .

d’ -' k - - .l_$0 J_00 oy op te treden 1n de vakantle-centrales, waa,1-111 deze
Stlchtlllg 111 de 10011 van deze zomer bijeenkomsten van gehandi

' callte j0l1geren 01-ganiseert.Tijdseigen ergernlsgevers
Het ergernis geven is in deze tijd een grootscheeps verschijn- Bij (16 3-ctie die de Mgr. Beckersstichting enige tijd geleden heeft
sel geworden. Uitgaande van de hedonistische sex-komrner- georganiseerd, Stelde ”I11atel&ar” Legius zich belangeloos beschik-
cie en gevveldromantiek (voorbehoedmiddelenindustrie, film, baa!’ Om 15359115 Z0’I1 Vakntie elke dag een aantal van zijn platen
theater, cabaret, lectuur, reclame, publiciteit). De mens is met te kmnen draaien en t°eli°hten- N" heeft bij beriht 0111“/allgen
zijn sterkte en zwakheid onderworpen aan deze tendens, die dat Van dit gratis aalllmd graag gebruik gemaakt word:
bijzonder fataal invverkt op kinderen en jeugdigen, die hun V°°1‘10Pig heeft hij reeds twee van die vakanties op zijn I;r0gr3m_
levensstijl nog moeten ontwerpen en verwerkelijken. Een van ma’ en Wel in het kl°°5¢°1‘ V311 (18 Paters Montfortanten in 0ir-
de ergerlijkste verschijnselen bij deze gang van zaken is de Sch“, Van 30 julli tot 13 juli en van 21 tot 26 juli_
lakse moraal, waarvan geestelijke en burgerlijke overheden (])agb1_ van N_L_ 19_6_69)

vaak blijken bezeten te zijn. Er‘ gaat geen verheffende in- <)(- _)(.

<)(~vloed uit op het volksleven, geen inspiratie,
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Wij distilleren uit deze twee berichten even de feiten: " ‘b A
O T V l homosexuelen stichten een sociéteit voorwee en ose

homofielen. » ‘

O De R.0.Z. (Regionale Omroep Zuid) ”besteedt aandacht” aan
de opening van de sociéteit.

O De Monseigneur Beckers-stichting verzoekt een van de h0- GEHAKTBAL VAN DUBIEUZE SAMENSTELLING”
mosexuelen als disc-jockey op te treden in vakantie-centrales.

0 Dat zijn ”centra1es”, waarin de Mgr. Beckers-stichting bijeen- De Baz_"i11 Van 22 illni 1969 bevatte - Wonder boven wonder _
komsten organiseert V001, gehandicapte jongerem een serleuze kritiek van de psycholoog dr. W. de Bont 0.P. op de

Ouders Van gehandicapte jongeren mogen hum hart Vasthouden berrouwbaarheid van de in 1968 gehouden celibaats-enquéte onder
Dank zij de Mgn Becke1,S_stichng_ prlesters, diakens en subdiakens. De enquéte werd verzorgd door

het Instituut voor Toegepaste Sociologie (I.T.S.), Nijmegen, in 0p_
drilcht van het Pastoraal Instituut (P.I.N.K.). Het schijnt een boel
ge d gekost te hebben.

"De trouw aan het geloof en de aanhankelijkheid aan dc We laten hieronder de samenvatting van dr. De Eont’S kritiek in
Kerk en aan de Paus zijn betrelslceliilc gemakkelijk, diens eigen bewoordingen volgen:
wanneer alles goed gaat. Tegenwoordig woelt het in de
Kerk: de innerlijke eenheid en de trouw aan cle H. Va’-
der clreigen te verzwaklcen. Ila vraag U rond de Paus ge- De celibaats-enquéte ldt dus aan een drievoudige am-
schaard te blijven, ook als h hoge eisen stelt. Het gaat biguiteit. Zij geeft geen antwoord op de crucialg vma
niet om lcleinigheden. Het gaat om de levensstijl van naar het oorzalcelijk verband tussen de celibaatswet-hon?
onze christelijlce gezinnen, de levenscellen van maat- ding enerzds en de lcerlcopvatting, ambtsopvatting of
schappzj en Kerk. Het gaat 0m de echte Chrislelijke persoonlijke ervaringen anderzijds. Evenmin laat zi' ons
liefde_ ,,Wat de Paus de mensheid toeroept, is dat de weten, in wellce orde van belangrrjkheid kerkbé] ri
mens geschapen is naar het beeld van God. Niets van pgrsoonlijke emaringen’ enzovoort, samenhangl mi 58’

wat volmenselijlc is, kan opgelost worclen met technische ontkoppelingshouding. Ja, door de overlappin I der des-
middelen alleen: de liefde is van de orde van het myste- betreffende antwoorden weten we niet eens gof ”kerk_
rie en moet aangevat warden met de grenzenloze eerbied, begrip”, ambtsopvatting” en wat dies zi.
die aan de mensel1§]'ke persoon verplicht zi]'n.” (Note inderdaad wel distincte en terecht zo benoemclel rond],
Pastorale de l’Episc0pat frangais sur Fencyclique, H.V.). houdingen zijn. A g _

Zeker, moeten meevoelen en meeleven met de pr0- De celibaats-enquéte is als een gehaktba-l van dubieuze
blemen en soms tragische situaties van onze gehuwden. samenstelling_ We lggnnen er de ingredié-nten niet vol
Maar het mag niet zijn, dat volgende generaties ons z0u- doende van, en nog veel minder hun lcwantum en wer-
den verwijten, (lat niet de moed‘ gehad hebben king, de verzekering der ITS-koks ten spi-t Méar dd-

de eisen van het christelijk leven in volheid voor te h0u- zijn er op grand van deze enquéte ooh gein beleidsadn
(Zen, dat de H, Vader lieten prediken in de woestijn viezen mOgelijk en faalt zyj in [mar belan nukste l-

on dat hem niet volleclig hebben gesteund in zijn stelling. g J I e _

pogingen om het christelijlc huwelijlcs- en gezinsleven Alle research staat onder de strange eis van wetenscha -gaaf te houden en zo nodig te zuiveren.” pelijke nauwkeurigheid. En deze eis moet geiirgeeyl-Jd
(S10/massage uit de, Herderhike Brief Van 11/7v0lra§nbaZs die research de onderbouw gaat vormen van

.1\/Igr.‘ van Peteghem, bisschop van Gent.) he el _5 eslissingen in v00r de katholieke lcerlc vitale
westzes.
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Ook de Bazuin-redacteur Lambert van
. . 9

Gelder relatlveert 1n het ”DOa’ S
zelfde Bazuinnummer de waarde van de enquéte als volgtz

Wanneer het er over zou hebben gegaan welke van drie
d l d

passen niet meer
ananiem gepresenteercle wasmiddelenHdeUNe er anse in
hulsvrouw prefereert, zou men waarschynlzjk met duzde-
lijke en ontegensprekelijke cfers voor de dag hebben
kunnen lcomen. Maar celibaat is nu eenmaal geen was—

middel, waartegenover iemand een computer-achtig ja-
of-neen-standpunt kan innemen. Er zzjn zoveel nuances
e com licerende actoren bi', dat men bi' voorbaat al - ." P f J J Prlester-aalmoezemer Anton Blocks schr1_]ft 1n G 3 van juni 1969van de uitsla van z0’n onderzoek overtui d ma zi'n. . ,, _g 5 g J onder het opschrlft I-Iet e1nde van de ketterjacht” o.a.:-

Pater van Gelder’s kritiek is als het Ware een uittreksel van onze

”Kun je in 1969 nog uit de kerk gezet Worden Wegens ketterij?
Een Voorzichtig Been Schijnt gerechtvaardigd. De mening dat er

lk .. f bmnen de catholica ruimte moet zijn voor pluriformiteit (voorveel uitvoeriger kritiek op de Elsevier-enquéte, we e W1] a - h_H

drukten in het april-mei-nummer van Confrontatie (p. 24 e.v.). verse en_de Opvattmgen) Wmt steeds meer Veld’ Ook bij 110°8-
vraa1Td1ghe_-1d~sbek1eders. Je kunt m0e111Jk voorstander z11n van de
p1ur1form1te1t en tegelijk op ketterjacht gaan. Binnen een p1uri-
forme kerk vervagen nu eenmaal de grenzen.
Het nee ten opzichte van de ketterjacht Wordt krachtiger en
duidelijker als je het begrip pluriformiteit niet alleen toepast op
uiterlijke vorrnen, zoals landstaal in de mis, maar ook op de leer
Door de diepgaande veranderingen van ons mens- en wereldbeeld
K1111 je Op de duur niet volstaan met Wat aangepaste veranderin-
gen in de formuleringen van sommige dogma’s.
Uit vele gesprekken met jonge mensen wordt mij steeds duide-
lijker dat sommige dogma’s gewoon niet meer passen in hun

~ h bb '¢h ver- We1"e1'd- Z11 P885611 het begrip pluriformiteit zonder meer toe opUitgetreden Belgische anti-celibaat-prlesters e en z1
H ” - de mhoud van de eloofsleer. V zelf k t d ‘ denigd in een werkgroep Exodus. De moed waarmee dle op- g an om an e vraag naar de

, , d --H i era te Vechten tegen een andel. eenheid van het geloof als leer. Maar als dan de eenheid niet ge-treedt heeft weer an eren ge1 sp re
”kerke1ijk taboe” - het niet kerkelijk mogen hertrouwen. De Vonden Wordt 1n de ge1°°f51eeI‘,Wa81" dan Wel?

Jesu'1'et Hugo Ongena (nomen est omen?) is een van de geeste-
Het antwoord op deze vraag zoekt men steeds meer in de richtinlijke leiders. Er wordt statistisch materiaal verzameld, men gaat g

d t tie-materiaal verspreiden en v0o1-lichtings- en ge- Vfn het Verlangen en Van het VerWaChten- Het is niet Z0 be1a1’1g-ocumen a

spreksavonden organiseren - kortom de bekende pressie-pr0ee- U319 Zegt men hoe mensen Vroeger hun ge100f Verwoordden. Die
d wordt af ewerkt. De officiéle besluiten van het Haarlemse bagage hfmft de Christen 1_1_ie‘¢ eindeloos met zich mee re 5l9pen_ure g
”Vicariaat van de kerkorde”, welke met ondermijning van de 0n- 3/‘coral met Omdat men Z1311 ge100f a1t1Jd eigentlg-ds verwoordt
verbreekbaarheid van het huwelijk, nieuwe kerkelijke hertr0uW— aarmee is de Veranderlijkheid van het geloof gegeven.” ,

b 1 --k Z0 Antoo-n Blocks pr., maakt ten mlnste eerllgk een eind aan demogelijkheden opende, zullen daarbij ongetwijfeld een e angr1;| e b’

rol spelen. (zie Confr. no. 46-4'7), eve
”pr0gressieve” publicaties. 00k hier g

nals andere Nedeandse it e at men van ”pr0gressieve” zijde hetzelfde geloof verkon-
elm: Honandia d0cet_ chgt, alleen 1n andere formuleringen. . ..
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0 ' I valse waardeschattingen zijn gebaseerd en in de practijk tot te-
I t leurstelling leiden. De grote meerderheid van wel geslaagde hu-

welijken vormt een bewijs hoezeer de zaken op hun kop Worden
" gezet als men vanuit een verengde visie meent dat het huwelijk

Een mak artikel Schreef het Dagblad Van N°°1'd"Limb“1'g (11'6' niet voor de moderne mens zou deugen. Nogal Wat mensen weten
69) "Vet de invmed Van de Pi1'°u“"“r OP het huWe1ijk5' en 39' hun huwelijk niet tot een harmonische beleving met de Wettige
Zinsleveni Wij willen het Onze lezers niet °nth°“den- partner te brengen. Maar dat is een heel andere kwestie die

geenszins aan het huwelijk als menselijk en monogaam verbondNadat het rumoer om de pil enigszins is verstomd, 1s nu het te Wijten is!
huwelijk "als instituut” in discussie gekomen. Deze laatste is V

vooral van politiek- maatschappelijke en van sexuologische strek-
king. Het monogame huwelijk, het verbond voor het leven van n I
twee mensen, wordt door allerlei radicale revolutionairen aange-
vallen als een van die ”verderfelijke” machtsmiddelen waarmee . . ._ .. _ (vertallng u1t het Dults)de gevestlgde orde de moderne mens nog alt1;|d 1n bedwang en
onder controle weet te houden. In hun fanatisme en hun maat- Wij bidden U, Heer, voor de priesters:
schappiihaat, die allengs tot een obsessie is geworden, zouden Leer hen, Uw boodschap zo te brengen, dat onze honger naar
deze verwarde geesten weer terug willen naar de levenswijze van waarheid en leven gestild wordt.
hun oervaderen, de apen. Opgemerkt zij slechts, dat ook onder Geef hen de moed niemand naar de mond te praten, ook als
de apen helaas geen absolute vrijheid heerst. Daar wordt het velen het evangelie van het Kruis voor onzin houden.
recht van de sterkste uitgeoefend. Van meer invloed zijn intussen Laat hen Uw geheimvolle nabijheid ervaren, zodat zij het geloof
de theorieén van sommige sexuologen, voor wie de verandering van hun broeders vermogen te sterken.
in het waarden- en normenpatroon van de sexualiteit ook al Stel hen in staat, iedereen antwoord te geven, die naar de basisbinnen ’t monogame huwelijk tot ”practische conclusies” leidt, die van onze hoop vraagt.
getrokken zouden mogen Worden uit het feit, dat de pil de biolo- Duld niet, dat zij hun vertrouwen op enige aardse macht stellen
gische en maatschappelijke gevolgen van sexueel verkeer kan inplaats van op de kracht van Uw Geest.
uitsluiten. Er is in de practijk al een snelle opgang van allerlei Herinner hen eraan, dat elke medewerker aan het Nieuwe Ver-
contactblaadjes, waarin echtparen per advertentie andere echt- bond honderdvoudig zal terug ontvangen, wat hij om Uwentwille
paren zoeken voor Wat dan‘ heet "sexuele afwisseling”. Ook heeft verlaten.
opiniebladen lenen zich al voor dit soort bemiddeling. Het gaat Laat door hun leven zichtbaar Worden, dat de kern van Uw hood-hier vooral om oudere personen, die de kluts kwijt zijn. In andere schap de liefde is, die ons tot vrije mensen maakt.
tijden met andere zeden opgegroeid, menen zij heel Wat gemist te Versterk hen in de dankbaarheid, dat U hen met God verzoent en
hebben in vergelijking tot de moderne jeugd en proberen zij als- hen de dienst van de verzoening hebt overgegeven.
nog ”de schade” in te halen. Toch behoeven oudere generaties Wees met hen, opdat door hun woord het geheim van Uw doodniet jaloers te zijn op de jongeren van nu. Deze jongeren Worden tegenwoordig gesteld wordt in de Eucharistie, het teken van een-
geconfronteerd met een dagelijkse werkelijkheid, waarin ”seks” heid.
een weinig romantisch en vaak vulgair verkoopsargument is ge- Heer Jezus, wij danken U, dat U ons geroepen hebt, Uw volk te
Worden voor omroepen, kranten, blaadjes, platenmaatsehappijen, zijn. Laat het Uw Kerk niet aan mensen ontbreken, die voor de
bioscopen en Wat al niet, terwijl het hun maar al te vaak aan opbouw en de samenhang van Uw gemeente zorg dragen, tot Uvoorlichting en een goed opvoedingsklimaat inzake het sexuele weer komt.
gedrag en de sexuele beleving ontbroken heeft. Zij lopen groot Tekst op een gebedsprentje van het Pauselijk Werk voor gees-
risico met opvattingen het (huwelijks)leven in te gaan, die op telijke roepingen. (Duitsland, neen, NIET Nederland).
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Bnef Van PaU|US Gezien de ernst der vragen die aan de orde Worden gesteld en
V Waar aan de middelen der massa-communicatie een weerklankaan de \/Qgrzitters def ‘ geven die niet altijd gunstig is voor serene studie, heeft de H.

Vader mij opgedragen Uwe Excellentie te laten weten dat hij eenBlSSC|1Oppel1COl1fel‘eI11IIeS OVEI‘ d8 zeer grote betekenis hecht aan de rol der liisschopsconferenties,
. om ervoor te zorgen dat deze studie uitsluitend voortgang magVan vinden in het licht van de leer der Kerk en in de geest van nauwe' ' samenwerking met de Apostolische Stoel.cellbaat der pnesters In verband hiermee moet Worden gezegd dat de verminderde

achting voor het priesterlijk celibaat die heden aan de dag treedt,
op zeer ernstige en dringende wijze de verantwoordelijkheid bindt

In de laatste weken er in de pers herhaaldelijlc be- Vtan h?,n(e (:18 glgiléie (:IeiSt_ g§st_€;dl_1_1l:e;t tel: zij? Kerk te be]richten opgedolcen waarin gewag werd gemaalct van een S uren an " ’ )' e ls ul e_1J a eze_ In geen gieva.. . . mogen toelaten dat de totale en exclusleve betekenls van de dlenstvertrouwelgke brief van de H. Vader aan de Znsschoppen God zi.n Rik verduisterd wordt in d d dder Latijns-e Kerk die betrekking had op het celibaat der Omstandi hedei vanlde te enwoordi méat ch red ant eroe
prieSters' De tekst is Onlangs gepubliceerd in de Dom“ het priesferlijk leven te foeken Hfte is dEl2i1‘0?I?p(1ilt (:1: fna‘171‘ie11:mentatian Catholique en is daaruit overgenomen in . .. . ' . . .., . . . .. . waarop het pr1esterl1;|k cellbaat, zoals dit 1n de Latlgnse KerkL Homme Nouveau van 15 Jum ].l. Wu] laten er hler 99" wordt beoefend tot een probleem wordt emaakt ons drin t omvertaling van Uolgem Het document spmekt voor zichZelf' de waarde ervan in herinnering te brenggn, in overeenstenfming

met de levende traditie van deze Kerk en haar constante leer,
zoals onlangs door het oecumenisch Concilie is bevestigd en in

. _ , de encycliek over het Priesterlijk Celibaat is uiteengezet.U" het Vatman’ 2 februan 1969' Zeker, de moeilijkheden die de praktijk van het priesterlijk celi-
baat in onze tijd kan ontmoeten zijn de H. Vader niet onbekend.
Hij kent de redenen die Worden aangevoerd door hen die pries-In het at elo _aar zi,n in verschillende landen iteerde terschap en celibaat van elkaar zouden willen losmaken, redenen

g p J J ' p g waarbij er zijn die tot nadenken stemmen. Hij is gevoelig voorWi' e onderzoekin en edaan zi'n initiatieven enomen en is .. . . . .JZ g g ’ J g het l1;|den van de priesters dle, 1n omstandlgheden waarover Godlllgzfliizugiesswiigeglzi tfgezelevjgzssizgzggpréistzgil alleen oordeelt, het celibaat waartoe zij zich hadden verplicht
zelfs met betrekking tot de aard van het priesterlijk dienstwerk. hebbefl vaarwel gezegd; bu is 00k g€V.oelig vat“ he.t lijden fanH zijn in het bissch0pS_ hen die de waarde van -aulk een he1l1ge veriaintems in twlgfel

' ’ _, _ __ trekken. Maar hoe zou h1_] 60k niet gevoelig z1;|n voor de onrustambt Van nab“ deelt’ heeft met opgehouden Z1311 aandacht te die zoveel priesters bij zich ontwaren, diep overtuigd als zij zijnwijden aan de verschillende aspecten van dit probleem. Hij heeft de dwingende motieven die het hoogste Gezag ertoe hebben
;;;;c:o}:1rslg1::§e:£: ;;ger0;1t§:S§§:?e‘:nm;iyifngsignjggrpifgogg gebracht de verplichting van het celiliaat re handhaven - God zij

__ _ dank behoort de overgrote meerderheid hlertoe - en die voor hetpnFs_terS van de hale We?e1d_ l}eeft_ gen?“ 1?13 gellF§e;he1d__van de priesterschap de ernstige en onvermijdelijke gevolgen vrezcn vani_:::::eg;1V:: (fgéoifslzggggghilia lfnllxii 56:; lien ulitzggogfgé het feit dat daarvan de verplichting zou Worden losglnnzmkt die
0m zich in geiloof tr? veidiepen in de wefenlijke dimensies van Z9 er vrijWiuig.bij hebbelf aangegaam dc mm!“ oemnde vanhun zlchzelf aan Chrlstus ”omw1lle van het rl_|k der llomelun" (Matth.

' 19, 12).

Eerbiedwaardige Breeder,
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Het moet verder gezegd zijn dat als er veel lead is, als er emstig kuisheid. Wij hebben de plicht deze gesteldheid bij hen te steunenWorm nagedacht, men evenmin kan Ontkennen dat er Vaak te en aan te Wakkeren; Wij hebben ook de plicht diegenen voor teoppervlakkig over dit probleem W01-dt geool-deem, Zodat de ovel-_ lichten die deze gesteldheid niet hebben en die onder de invloedhaaste en dikwijls lichtvaardige conclusies Worden getrokken, die zijn 8"e1’33k¢ V311 Pfbleemsfellingen die Z0’n noodlottige atmos-op de duur zelfs een Zeke], minderwaardigheidscomplex vet-Wek_ feer van onzekerheid scheppen. Overigens hebben zich reeds eenken bij priesters die diep gehecht zijn aan hun celibaat. Men staat heel aantal gel?-ghebbende Stemmen late" horen en de H- Vadertegenwoordig tegenover een opiniestroom die een aantal priesters, twiifelt 81‘ niet 3311 133$ iedere biS$¢h0P5¢0I1f@1‘B11ti6 Ziilh OD ditegn aantal theologen en mjsschjen Z61/is enkele bisschoppen huns punt zal weten uit te spreken, zoals verscheidene al hebben Willenondanks dreigt mee te sleuren. Voor deze situatie geplaatst, in doen» OP dc meest Passende Wijze» met Wijsheid: V1‘°°mheid1 be"het bijzonder door de literatuur die tegenwoordig overvloedig $1i5theid- De hollding V311 116* biS5Ch0PP6l10011ege iS 13311 00k V311stroomt wanneer ergens het priesterlijk celibaat in het geding’ he‘? a11e1’h°°gSte belang" E1‘ W°1'dt °P 3616* d°°1' 311° Priesters,komt, V1-aagt de H_ Stoel aan oms allen zich niet 91-door te laten verspreid over de hele wereld; alle gelovigen en zelfs de profanebeinvloeden en er de suggesties niet van te ondergaan. Zij vraagt maatschappij Ziet e1‘naa1‘- Z0 krijgt Zij V001‘ de hele wereld (19bovendien dat Wij ons, als dit nodig is, voor he; aanschijn Van waarde van een les, voor de geschiedenis die van een getuigenis.God in ons hart en aan ons geweten enkele vragen stellen.
Als wij niet alles doen wat van ons afhangt om een eind te makenHebben wij er ons duidelijk rekenschap van gegeven Wat het aan de publieke campagnes die tegenwoordig tegen het priester-scheiden van priesterschap en celibaat voor de Kerk betekent? lijk celibaat wordcn gevoerd, zullen wij voor God schuldig zijnHebben wij werkelijk de omvang van de omwenteling nagemeten aan hun rampzalige gevolgen. Het episeopaat moet dus zonderdie dit zou meebrengen, niet alleen in het leven van de indivi- aarzelen al zijn energie inzetten, in nauwe samenwerking met deduele priester, maar ook in dat van de hele kerkelijke gemeen- opvolger van Petrus, voor een authentieke vernieuwing van hetschap? Hebben Wij ten slotte nagedacht over alle gevolgen die dienend priesterschap, die volkomen in overeenstemming is meteen dergelijke scheiding zou meebrengen op alle gebieden: voor de richtlijnen van. het oecumenisch Concilie.het leven der Kerk, voor haar spiritualiteit en vooral voor de NH ik ll deze g6d3¢h¢BYl V311 de H- Vader 0Ve1‘b1‘el"1g 611 ll Verzoekuitoefening van haar herderlijke zorg, een zorg die werkelijk be- deze bekend te maken aan alle leden van de bisschopsconferentieantwoordt aan de feitelijke eisen van de moderne wereld? Hebben W33l'V311 ll (18 V00l'Zi¢t6l‘ bent, bfellg ik 11 00k Zijli 3D0St01i5¢heWij, in één woord, nagedacht over alles Wat het celibaat van de Zegell (W613 die hij Verleent 3311 31 zijn ee1‘biedW331‘dige bl‘0edel‘5geestelijkheid zowel voor de Kerk als voor de wereld betekent? in het bisschopsambt. Aan het begin V311 B611 Iliellw i331‘ bied ikOmdat het priesterlijk dienstwerk er geheel en al op is gericht ll mijn bI'06dBl'lijke Wellsell 3311, en ‘T335 ll Overtlligd $6 Zijll V311om in het leven van de mensen godsdienstige waarden te be- mijn eefbidige-fewijding ill 01110 Heel‘-vorderen, omdat het is gericht op het Rijk Gods dat reeds hier

moet Worden gevestigd, is het meer dan ooit noodzakelijk, in een A. G. KARDINAAL CICOGNANItijd waarin de mensheid minder let op de goddelijke realiteiten,
voor haar dit getuigenis van trouw en van liefde af te Ieggen, dat
niet zo maar kan Worden herleid tot de eerbied voor een wet:
het getuigenis van de priester, die om met Christus en in zijn
naam herder te zijn om zijn broeders zonder enig voorbehoud te
dienen, zich geheel overgeeft aan Hem die hem heeft uitgekozen,
aan Hem die zijn leven kan en moet vullen.
Diep gehecht aan deze zending die zij van de Kerk hebben ont-
vangen; zijn onze priesters het ook, samen genomen, zowel aan
het ideaal als aan de edelmoedige praktijk van de priesterlijke
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