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Redactie Confrontatie
De heer Asberg zal wegens frequent verblyf zn het bt¢1ten-

Amsterdam en °mS"°ken land, mede om gezondheidsredenen, de eind-redactge van
Op 26 sept. a.s. spreekt Dr. Adr. Drubbel MSC over: DE STRIJD -_ - - 3 e me-
TUSSEN GOED EN KWAAD IN BIJBELS PERSPEKTIEF. Confrontaue Zzorloglinlet kgmnez vecéojgeizlaiys MS in
Tijdstip van deze lezing is na de Lat. H. Mis van 19.30 u. in de dewerkers he 6?? Z16 SP0” mm ere
kapel St. Janssteeg 11 (naast hotel Krasnapolsky). Plaats van de di€ P61”i0d€ £61” zyde C6 513616171-

lezingz hotel Krasnapolsky. R€d- CONFRONTATIE
Inlichtingen: mevr. H. Claessen-Duysings, Holbeinstraat 14, Am- '

sterdam, tel. 020-791473.
Mej. W. Niemann, penn.m., gem. giro 1 N 55 41. BETALING ABONNEMENT

Opgave voor deglname; bij Mevr_ M1; J_ D_ He-rmans_Lebert, Tet ontlasting van onze zwaar belaste administratge, verzoekenvz/lg

Emantsstraat 11-1, Den Haag, tel. 6016s9<070>, bij afwezigheid dtmged W116 <1b@""@@$ ¢1b0""@m@"¢$2?l<i@1¢ Over 1t WW 6" 6

te1_ 354059 tueel vroegere jaren per omgaande te wtllen betalen.

I Joh. 2 :9 Wie beweert in het licht te zijn, maar zijn broeder By voorbaat Z661‘ hartelllk dank-
haat, hij is ook nu nog in duisternis.

CONTACTGROEP TILBURG EN OMSTREKEN
CREDQGRQEP DEN HAAG Latijnse heilige 1’niSS€l’1 in het Missiehuis, Bredaseweg 204, Til-

‘l ClDonderdag 2 oktober a s om 20 00 uur precies wordt een Latijnse burg’ celebrant pater dr' C‘ W" V‘ Boekel MSC’ Op de..V0 gende
H. Mis voor ons opgeolragen in de Kapel der Eerw. Zrs. van Zondagenz 219’ 5'10’ 1910’ 2&1’ 2311’, 7'12‘ Aanvangsm.d Stee S

Liefde v.Ti1burg,Oude Molstraat 435, Den Haag, tel. 6543a5(070>, 1°-3° W1“ C°“ta°'°*‘dreS‘ Mel I" Smlts’ Schouwburgrmg 105’
Waarna de Zeereerw. Pater A. Wolf S.J. zal spreken over ”Het Tburg
mens geworden Woord” (om 20.30 u. in de recreatiezaal).
Gebedsgroepenz leider ZE. P. J. Kalkhoven S.J., tel. 01751-9904.
Studiegroepz leider ZE. P. Dr. A. Steyns s.c.j., tel. 01730-2341.
Biechtgelegenheidz eerste zaterdag v. d. mnd. of vlgs. afspraak bij RE|_|G|EuZEN
ZE. P. J. Kalkhoven S.J., Schouwweg 69, Wassenaar, tel. 01751- VH0
9904. Eerste donderdag v. d. mnd. om 19.30 u. in de kapel Oude el..k eli .euze’ die zeer begaan is met dc

-- Een vrouw 13 e 1‘ £1

Molstraat 35’ Den Haag’ of gs’ afspraak bl] Ze' P' Dr‘ A' Steyns situatie in vele kloosters, waar orthodoxe zusters ge'1's0lee1-ds.c.j., Oude Delft 18, Delft, tel. 01730-23421. _ . t t t t
Godsdienstlessen: Voor de kinderen der leden van de Credogrm\p raken, IS gaarne bereld te trachte1_1 een eon ac 0rgaan_ 0

hel b en. Vooreerst 1n de zm van onderllnge
Den Haag en omstreken Worden eénmaal per ?an'd.be1‘}nm\lWH ;l:1l:::l::enwl)ses:li1:§*ne€1 morele steunverlening.
godsdlenstlessen gegeven door Mm‘ A' M' M' S1m0mS' lUH"mh" d st n n W" dit initiatief en zullen brievenGaarne on er eu e 1,]

97’ Den Hag’ tel’ 070410083 (opgave Voor deelmmw bu MW voor de initiatiefneemster voorzien van het motto: ”Vr0u-Simonis). _ , ,, . d d
Contributie: f5,00 per jaar (inclusief gebedsgroep vn n1\||1l:~g|l|».-P» we11;|k Rehgleuzen Contact (ulteraard ongeopen ) 00r

te storten op gironummer 266491 t.n.v. Drs. L. J. C. Kemp, '|'l|m|- zendem
siastraat 295, Den Haag, tel. 854069.
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Vervolg van pagina 1 Wel liet kardinaal Alfrink ons (en verschillende anderen) weten,
qnderdaad ll-4-dt de paus wonder, en mét hem degemm, die dat ”de consecrator.(lfard. Alfrin}<).vra?:g 5 wegliet, Omdat deze
samen met hem de verantwoordelykheid dmgen 1,00,. de pa5t0_ vraag reeds vervat 1s 1n vraag 4 (W111; g1] het llchaam van Chr1s—

rale leiding van de Kerk, dat de grootste moeilykheden thans ms’ zij“ Kerk» opbouwen en dc eenheid er mee blijven beware“
uit de Kerk zélf voortkomen, dat de diepste smart wordt ver- met de Tij de1‘,biS5°h°Ppen’ ‘mder _he" g_ezag_van de opvfger Van
oorzaakt door onvolgzaamheid en ontrouw van haar eigen do H. Petrus? ). - We zonden de mtelhgentle V21l'1'k2ll‘d1l‘l3Ell Al-
diemmm en God gewyde Z,-glen en dat de pg-mykste verm5_ frink te kort doen als w1_] veronderstelden, dat h1_] werkellgk het
singen juist komen uit die kringen, die de liefdevolste zorg en Verschil tllssen vraag 4 en 5 niet weet. W-ij kunnen het bevvust
gmotste gunsten genietenj weglaten van vraag 5 helaas met anders z1en dan een niet-wlllen

(Tijd, 11 Sept ’69) erkennen van het strikt persoonlijke gezag van de Paus, zoals dat
door Vatieanum I en II is vastgelegd.
Van nog verstrekkender betekenis is het praktisch geheel negeren

En als men nu leest (Tijd 11 sept.) dat de Paus in die passage van de door Rome geéiste correcties van de Nieuwe Nederlandse
”rechtstreeks reageerde op de kritiek van kardinaal Suenens” - Ktwhisms, Wat talrijke ¢1eVi-ies in (16 Ve1'k011digi11lg V1111 ES-
en men zich waarmaakt dat het voltallige Nederlandse Episcopaat SENTIELE P11115811 V311 de €°1°°f51ee1‘ Vel‘°°1‘Zaakt- De Nessie 0m
zich in de jongste brief aan de Nederlandse priesters solidair met I16 celibaats-Vefplihtig OP $6 heffell, is daarbij Vfgeleken 111331‘
Suenens verklaart - dan behoeft men zich geen illusies te maken, 6611 WiSSeW3-$je-
dat de aanvallen op Rome vanuit Nederland gestaakt Worden. Ze
zullen eerder in hevigheid toenemen. <)(» <)(-

Wetende dat de in oktober te houden wereld-synode van bis-
sehoppen beslist niet zal afwijken van het tijdens Vaticanum II ~)(- -)(>
met overweldigende meerderheid genomen - en als gevolg daar-
van nog eens door Paus Paulus bekrachtigde besluit om het ver-
plichte priestercelibaat te handhaven, heeft men zich in Neder- Neen, het ziet er niet naar nit, dat de strijd om het behoud van
land daarop al voorbereid: Priesterberaad op 24-25 nov. te het geloof zal kunnen luwen.
Noordwijkerhout en in januari 1970 wederom een z.g. ”pastoraal Dat geeft aanleiding ons te bezinnen op de wijze, waarop de
concilie” "over het vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de confrontatie tussen geloof en ongeloof, intensiever moet Worden
ambtsbediening.” Wat dat ”beraad” en dat ”past0raal c0ncilie” voortgezet. Een bezinning op de beperktheid van onze persoon-
zullen besluiten is voor niemand een raadsel. Dit wijst op cote lijke inzet, op onze eigen zwakke krachten, onze beperkte midda-
que cote doordrukken. len, is daartoe een eerste vereiste. De confrontatie tussen geloof
Ook de zinsnede uit de Brief aan de priesters: ”Wij willen, VOOR en ongeloof, in hoofdzaak door ons blad gewekt en begeleid, mag
ZOVER HET VAN ONS AFHANGT, het isolement (van Rome, niet ophouden door het mogelijk uitvallen van een van ons, door
R.C.) vermijden”, geeft te denken. - De Volkskrant van 12 sept. welke omstandigheid dan ook (De tweede ondergetekende is
moedigt de bisschoppen zelfs aan ”mijter en kardinaalshoed in de in zijn zeventigste levensjaar).
ring te gooien” als ze hun zin niet krijgen.
Symptomatisch voor de verhouding tot de Paus is ook de bewuste De kring der aetief-medewerkenden moet aanzienlijk Worden ver-
weglating van vraag 5, volgens de jongste officiéle bepalingen (28 groot. De acties moeten behoorlijk gefinancierd kunnen Worden.
juni 1968) verplicht te stellen aan een te wijden bisschop - tor De ”nervus rerum” - het geld, door de beminde gelovigen bijeen-
gelegenheid van de bisschopswijding van Dr. J. Moller: gebracht en tegenwoordig voor een goed deel aangewend voor

afbraak van de Kerk - moet Worden dienstbaar gemaakt aan de
’WiZt gjj trouw en gehoorzaamheid betuigen aan do 0/n'oI;g<'r acties tot behoud van het geloofz het zal moeten gaan fungeren
van de H. Petrus’. als nervus fidei.
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Niet meer zal kunnen Worden volstaan met het bereiken van een O PR O E P
selecte groep overtuigde katholieken die, voldoende onderlegd
in het geloof, mede ter Wille van hun eigen houvast, zich ge-
abonneerd hebben op een blad als Confrontatie, dat het karakter
van een kaderblad heeft en naar aard en inhoud niet op vele Uit het i11t0rvi0W d00l' een der beide redacteuren van Con-
tienduizenden lezers is afgestemd. frontatie toegestaan aan de redactie van het tijdschrift
De verschijning van het maandblad ”Waarheid en Leven” - uit- K1‘1115P11111' Z10 1101 50P1i01111101‘1111111I1101‘ - W0111 11001‘ 501111111g0

gaande van een 60-man sterke Limburgse priestergroep en zich I13g111311011 1013W31= V001‘1131‘1g 110 00110111510 g011‘0kk0l1, 11315

richtende tot een veel breder katholiek publiek moest dus Worden 13011110013110 Z31 $3311 V01‘11W1j11011~

toegejuicht - al hadden wij gaarne gezien dat Voorafgaande be- Wel blijkt uit het interview dat haar taak de redactie zwaar
sprekingen tot een bepaalde coordinatie hadden geleid. 11081111 10 V311011 011 1131 Z11 V01‘1311g1i 11331‘ 3110551115 V311 (10

Maar wij hebben ons onmiddellijk bereid verklaard tot het plegen W30111.

van overleg. We hebben medegedeeld, dat wij af zouden zien van H00 11081'1iP011ik- 1 110V0111b01‘ 1964 kW=1m het 00rSte num-
het plaatsen van grote advertenties met vermelding van een giro- 11101‘ 1111- V111 111001111110 011 11010 131011 110011 110 I‘011301i0 <10

nummer, nadat genoemde priestergroep ons voorbeeld had ge- 11351311105 11111101iVl1l11‘ 801133111 G0011 D0l110501111101.i0-

volgd. We deden dit om de eenheid onzer acties naar buiten niet H01 Z011 110 101130110 10111101‘ 1W1j101 0011 11101010 5101111 Z1111,

te schaden. Wij hebben ook duidelijk laten blijken dat de beide als zij bij gelegenheid van deze herdenkingsdatum, van
Confrontatie-redacteuren geenszins aan hun zetel kleefden als er 01110 113111 110W1iZ011 V311 11311kb331‘110i<1 Z011 01111V311§0I1 011

in groter verband een bredere samenwerking op touw gezet kon 110101111010 31101111005 30111001 311011110 101111011 Worden-

Worden om tot eenheid in het verzet te komen en tot groter mo- W01110111 Z0" 110 101130110 01‘ 110 1110011 1111 P11111011, 11001‘ 10

gelijkheden op het gebied van de publiciteit. De Limburgse 83311 H331‘ 31110101 15 - 1101335 — 11171115011101‘ (1311 0011.

priestergroep zou uit haar Limburgs isolement moeten komen en 311111011 W0 V00131 0111 110 80113110 V311 110 W310 W1j5110111 011

een landelijk karakter moeten krijgen. Ook buiten Limburg zijn 0111 0011110111 V311 1101111101115-

er God zij dank nog vele priesters die actief mede willen werken .

voor het behoud van het geloof in Nederland. 11- 3- D» HOSMAN, 3110111100

Een nieuwe bespreking met de Limburgse groep is aangevraagd. ME-1. -1- HQSMAN, 3110111108

Een breder opgezet weekblad zou bij samenwerking tot de 'mo- D011 H338
gelijkheden gaan behoren.
Wijudachten deze uiteenzetting aan onze lezers verschuldigd te
zijn als paraphrase op de kranten-kop: ”Gaat Confrontatie moge-
lijk verdwijnen?”
Onze lezers mogen weten dat wanneer er geen aanvaardbaar
alternatief komt, Confrontatie Wordt voortgezet.

J. BONGAARTS

J. H. E. Aslmm; ‘
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g Het is zo ver gekomen dat er ouders zijn die hun kinderen niet
H ;'*- meer naar het Groot Seminarie van Mechelen, naar het Instintuut

- voor Godsdienstwetenschappen te Leuven durven te sturen, om-

Het interview dat de kardinnal llct versuhijncn in IKI (16-31 mei Iliiiezl? terecht Vrezen dat hun kinderen er hun gelonf zunen ver-
1969) weegt veel minder zwaar dan het het onorme u ' " ‘ - ' . .. . . .
geschal doet vermoedcm "ct maakt deel grl:m?:?l:e1;:_ In. katholleke 0Il£¥8I‘Wl.].Sll‘lStB11ll1g‘€{1 leren g0dsd1enst!eraars-

hendig opgezet plan om Vatikaan ll naar zlch toe te trekken en pnesters dat ‘f°°"°°h“’h5'k‘?.b""°kk‘“g°“,,g°f’°’lff°fd zun’ dat’
het te maken tot een ondermijningswerktuig van het rechtzinnig" Wanneer men In het huW.e.hJk Freedt’ ea“ Vnend meet hebben’
geloofz het door Schillebeeckx geleide tijdschrift heeft zich do V00? het geval het huweluk milslukt . .

titel ”Concilium” gegeven alsof daar de authentieke verklaring ls de Vraag: hoe en door Wle Worden de semmansten van het
Van het Concilie zou te Vinden zijn (zie B‘ Russel in L,H0mme blsdom Mechelen-Brussel. gevormd? In elk geval heboen We het
nouveau’ 15 juni 1969)_ meegemaakt dat een semmarle-professor U gewoon ultlacht om-

Het interview moet gesitueerd Worden in die sfeer van zg. be- at ge Hog aan de godheld Van Chr.lstus..gel00ff' K?“ Suenens
vrijding en revolutie die het Concilie zou gebracht hebben, van nfoet dat Z0 goed ete,n als ee.nder Wm Zun SemlnanePr0feSS0r€n
breuk met het verleden, van onze fierheid om onze mondigheid dle “°5."‘a“ Chnstus godqeld geloven zunen Wel mterst Z6?!-
en volwassenheid. Nochtans zouden we mogen bedenken met mar? Z1?“ Z0 goed als Yvle 001? Weet kard' Suenens dat zun
Newman dat iedere tijd zijn grootheid en ellende heeft. Wellicht Sengnanepmfessoren A{1cla'ux’ d Hoogh ' ' ' de P”‘P‘s’ na het V‘??-
heeft onze tijd meer dan redenen te bescheiden SCh1]l18l'l van de Encycl.1ek over de geboortereglelmg, belachellgk

nederig te zijn: we denken aan de eenzijdigheid, het volslagen hebben gemaakt’..0m met ti? Zeggen’ ¥ebben ltltgescholden voor
gemis aan objectiviteit van onze communicatiemiddelen, onze een armie a?hterhJk(?.0uderhng (1.16 gelsoleerd 33 van e levende
enggeestigheid en onverdraagzaamheid, onze hoogmoed. Met Welke Kerk’ dle mats hegrupt Van de meuwe the0l0gle.en mets afweet
hooghartigheid zien wij neer op het verleden. Hoe gemakkelijk vim de pastomal’ an.de Hood van de.gmte gezgmetn’ een pans
buigen wij voor de zuigkracht van de zg. ”progressieve” opinie, ale levensvreemd ls’ ale dc gevangene ls Van de une'
voor de zuigkracht van de hedendaa se eze den zoals ”cons an- . .

"tijnse, posttridentijnse, contrareformgatofischi” periode. Hierfaan -1111' :ulenen.S H2)? Wetfn Win er flch afspeeg “gm! Huw?
verbinden we dan de voorstelling dat de Kerk een lange, bange RP uisclovjng In e .tp:ts Ogai Dcen.n.l1:n vagls 3 neon: It)a:1e(:_aai
dwaalweg heeft afgelegd en nu eindelijk de waarheid heeft ge- hr Se ’ a, r ee,n m g re e 91-mm aan '- a W ervondem _ eeft gedoceerd, waar een Concllle-expert (Dlllemans) ongestraft

Dat niet alle Belgische bisscho en betrouwbaar zi'n, kon men Op dc pan-S ken spuwen. -sinds lang Weten: denke Dian de anarchie gvaarmee Een_moral1st met -wereldnaam, P. R. Carpentler S..¥., heeft kunnen
murgische vemieuwing Werd ingezet, de beeldenstorm in SCh1‘1]V€Il dat W1] 1n dlt land Jarenlang een echte dlctatuur hebben
kerken, de Vrijzinnigheid die hoogj vie“ vkatholieken moeten doorstaan: met medeweten en fteun van kard. Suenens

Universiteit te Leuven. Paulus VI wist waarom hij aan de bis- Werd OHS door kanm de Locht en mm -school een huWehJkS-
schop van Antwerpen vroeg dat men zou bidden opdat de Bel- $0;-ial oplgledrongen ddlePr:lgelrebizdgilfti $5824 (Z; fsrugtiz
gische bisschoppen zouden trouw blijven aan Petrus. 192;) aan en Van e a sen ' g q _ g
Alvorens Rome, de Curie, het centraal eza te bekritiseren zou ' .

kard. Suenens heter doen voor eigen der tegvegen, de eigon stal gar‘? s.uell:ens lgantilert twiermatgn en g.ewl:?!1t;n'drI:?leI;..ll:ann'
te zuiveren. Het is niet bijster moeilijk zijn eigen mislukklngun bswuggnganziz gochgiergshtgg e 3:2?-lgailai $61 ivgrg
af te Wemelen °p R°me en de C“’i°' I“ de Strijd "°‘"' """"""' onmiddellijk doir 31,6 kardinaal op iaidhandige wijzi tot de Ora:Vlaams hebben wij Vlamingen aan den lijve ondervmldvn Imr t d E d d d
weinig collegiaal kard. Suenens denkt en handelt eliuggemepen’ maar e X0 us gmepnet} an ere comesteren e

' prlesters mogen ongestraft hun ondermlgnmgswerk voortzetten.
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ln zijn betoog is er een flagrante tegenspraak, die wel duidelijkDit rekwisitorium zou gemakkelijk kulmvn aangecllkt worden. bewijst hoe grout de intenectnele verwarring is Waaraan nij 1ij¢1t_
Maar dit moge volstaan om aan te tom-.n dat de lmrdlmml niet de e Enerzijds beweert nij dat’ jnridisch gezien’ de pans het 1-echt heeft
aangewezen man is om aan andercn verwijten to rlvlltvn. "(ie- om aneen, zonder hnln Van an bisscnonnen de Kerk te bestnl-en,
eeesheer’ Verzerg eze1f”- Inaar anderzijds zegt hij: om in de logika van Vatikaan II te blij-
Er is het interview zelf. Het zou interessant zijn do uclitergrond Ven moet hij de Kerk on cnnegiale Wijze best“;-en_ Maar hoe kan
ervan te kennen, maar zover reikt blijkbaar de postenlwlliaire datgene Wat jnridiscn jnist is, d_i_ nvereenkomstig het recht is,
openheid nog niet, maar in naam van diezelfde openheld molest in Strijd zijn met de logika van vatikaan H? Het komt niet aan
ee pasterale brief Van mgr‘ Van Petegeem’ eie ee pause"-ike lee" Vatikaan II toe de traditie te beoordelen, maar het komt aan de
over de geboorteregeling verdedigde, dood gezwegen Worden (zie traditie toe Vatikaan II te beoordelen. Indien men aan Vatikaan
’t Pallieterke, 5 juni 1969, blz. 11). Vanuit het bisdom van Meche- H een groan. gezag toekent nan aan de traditie, dan bl-eekt men
len telefoneerde men naar De Gazei van Antwerpen om te vragen die traditie en nntneernt men iedel. gezag aan net Concilie, dat
eat die eekement zee Verzwegee Wereen' enkel waarde heeft omdat het deel uitmaakt van de levende

traditie, die in dit Concilie wordt voortgezet.
Er is de toon van het interview, die alles dan rustig en sereen is.

Het verweneert een niet eat men Van ee gewene meesee eeze Wat de kardinaal trouwens over de logika van Vatikaan II leert,
reaetiee meet eptekeeeei "Wat Wilt gee Die man zee greeg pans is strijdig met hetzelfde Vatikaan II: vanuit goddelijk recht kan
Wine“ zijn ' er zit Wrevel en heegmeee in die mees ' "” In het hij onmogelijk bewijzen dat het 1-echt tot besturen vanuit het
weekblad Spécial (2 juli 1969, blz. 7) kan men een karikatuur college, Sterner is aan het bestnnrsrecnt van de nans_
zien waarop de kardinaal wordt afgebeeld als MP (de eerste bur- E1, is het uitdrnkkenjk en langdnrig nemep on dc medeve1.ant_
gee van Bressel) eie in ee paeseejke that Wetere Woordelijkheid. Welke theorieen men 00k rond dit begrip moge
En het interview Vieeee We ee eepreefee metheee’ eie We nu weven, indien dit begrip, dat wel dubbelzinnig is, in de praktijk
sinds jaren gewoon zijn: van het concilie trekt men die teksten Worm uitgewerkt, zal het wel nierop neerknmen aldns Jean
naar zich toe, die in het kraam passen, terwijl de andere teksten Gnitton dat niemand verantwonrdenjk is en men tot Volslagen
zeer bewust Worden voorbij gegaan. Het is een duidelijk teken ontkenning Van het gezag k0mt_

Van zwakte In ee Ceestieee "Lumen Geeeiem” mege ee keree De stellingen van de kardinaal moeten gesitueerd Worden in die
eaal eees e' 22 herlezee en ee "New praevie explieevee’ even“ algemene contekst van gemakkelijkheid, van de tijdsgeest, in het
eees het eemmentear van mgr‘ Philips ever ee Censtitetie‘ Wet fatalistisch geloof aan de onontwendbaarheid (”irréversibilité”)
de inhoud betreft, staan we hier voor de oude z.g. conciliaire ‘ Van het hedendaags Verlangen naar inspraak, democratisering’
theerie’ zeels die in eeee ejeee reeds deer e’Ainy en Gersee ev‘ nivellering. Profetisch is zijn optreden allerminst, de echte pro-werden uiteengezet: het concilie staat boven de paus (zie L. Sal- feten hadden steeds de moan tegn de stroom in te gaan, hun
leron in Carrefour, 11 juni 1969). Er is bij kard. Suenens als een laatste bekommernis was het de mensen Ham. dc mond te praten,
eesessiez men meet vermijeen eat ee pees zee gel-Seleere Wereen hun uitsluitende zorg was het de heilsboodschap onvervalst door
van de kerk, van het korps van de bisschoppen. Maar hij vergeet f te geven
en verzwijgt dat zonder de paus, dit korps van bisschoppen geen 1

enkel gezag heeft. Virtueel Weigert nij de neer dnidelijife leer
l De kardinaal hanteert gaarne de tegenstelling die er zou bestaan

Van vaekean H’ Waarvan de aethemleke meg met be hem’ tussen de Kerk van de Geest, die in de lokale kerken (de perife-
mear be de pans beruse rie) zou huizen, en de Kerk van het recht die haar zetel in hetZijn opvattingen over de nutii ontvingen reeds een afdocnd ant- Centrum zou hebbem
Weere in het Met“ Preprie esenieiteee emeiem Eeeleeieree Dit onderscheid en deze tegenstelling wortelen weer eens in eenWaarin Paulus VI de bedieningen en bevoegdheden van do mmtii duidenjk Waarneembare eenzijdigheid_ Van dc zeven Sakramem
bepaalt, en die zeker niet stroken met de 0pV£\;II'l|{l‘ll vnn (Iv ten, schijnt de kardinaal er mam, één te behouden’ n_l_ het D00p_
belgische kardinaal.
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sel. Dit sakrament zou volstaan om do struktuur van de Kerk te _

begrijpen. Inderdaad, indicn men als vertrekpunt neemt, dat er '.\ meesten aangevoeld als een onfalre’ 0_n_(¥ehkate handfflwllza Het
maar één werkdadig tekcn is van Gods genade, het Doopsel, is optreden van F:iwd' Suen_ens kan moillllk a1_1ders gezlen Yvorden
het mogelijk over de Kerk te redeneren als over een individua- da.n. als een mung van lnvrtatende’ ( corrosive?) ondermljnende
listische demokratie, te poneren dat de bisschoppon door het volk kntlek Waamver Paulus VI In een merkwaardlge toespraak ge'
Gods moeten gekozen Worden, dat de Paus slechts dc eerste onder sprokel} heeft (19 September 1969)' . .
de bisschoppen is en niet de Plaatsvervanger van Christus, de zeker {S dat kard' Suenens de ve.r.War.rmg.m qe. Kerk mg heeft
onmiddellijke regel van ons geloof, die persoonlijk door de H. aangedlkt en vefgmot’ de K9’? hlkt In Pm vme op fen parka‘
Geest wordt bijgestaan ten bate van de herders en de gelovigen. went _met regermg en °PP°$1_t1e- Zekel‘ 15 110$ at h1J met z1_1n

Heel detraditie van de Kerk stoelt de taak en plaats van de hier- lqtervlew geen n0emel1sWaaErd.lg sukses heeft ge00gst.'.V?.lgenS een
archie op het goddelijk recht (de instelling door Christus) en niet ‘ vlceqector van de Umversltelt van LeEWen heeft hm fun laatstehet Doopsel. poeder verschoten; maar dat neemt nret weg dat h1;|, als "een

Men kent ook het communique dat de kardinaal publiceerde, toen gekwetste beer neg veal onhell kan shaman‘
. ' H. .l()j(;1l(£l;((1%\::ll: f"§g2:o;';1ei‘nn:1;1ltsek:1l:iefT1::e1r2;{n;;dde;§1f:ne\;l2;n11:31; Men wlfet dat verschlllende Franse bisschoppen uitdrukkelijk

stuurd. Men heeft dit communique genoemd "het antwoord van voorbe oud akeq over dg SteumgI{am.e van karfl suenenf (V0!-
een gekwetste beer”. Het is een publieke stellingname tegenover genS.mgr' Plchon In e Manda’ 24 ‘mm 19§9)' Ultdrukkehlkir ls
een private brief, Waarvan we niet eens de inhoud mogen ken- EB Plsschop Van Geneva’ Lausinne en Frelburg’ m.gr' qha¥ne1:e:
nen; het is ook geweten dat andere kardinalen, als Villot en Nleman kan onbekend blqven met Yvelke llchtzlnnlgheld’kard. Suenens hebben geschreven. sehandellgk zelfgenoegen, en dlt soms tot 1n de hoogste krmgen,

’ er stemmen opstaan, die de Kerk menen te dlenen met de leer
c‘ en de beslissingen van de Paus te kontesteren. Dit soort van ka-

en dc
handig de concilieteksten werden geciteerd en verklaard: "in naam qerheld van onze dmcesanen ' ' ' Late“ fve hopen dat dc kathm
van zg. conciliaire leerstellingen, zou men het kristendom gemak- heken -van 1969 fgven geFr0l.1W zuuen mm als hun Voorgangersn
kelijker willen maken, aan de kristelijke moraal de geestelijke gjourqer de Geneve’ 10 mm 19’69)' .
verheffing onttrekken die het eigen is, het Kruis verwijderen om et Sgnemin-dst fultwoord heeft kanl Suenens Wenmht omvangen
een onaanvaardbare Verrijzenis te verheerlijken (L’Osservatore Van ard' en Men spreekt te ‘feel’ men schruft ti Veel’ men
Romano, 2 juli 1969). Kard. Daniélou, wellicht de meest gekulti- heeft gee“ ma me" v°°r °"°rW°g‘“g en gem!‘ E” ‘"1" n“ een‘
veerde onder alle kardinalen, onderlijnde dat een sterk georga- maal punten Waar fl? Kerk Hood l.1eeft.aan zekerheid en aanvoorbeelden, en 0p1l118S. volstaan hler met, zoals Wanneer het
ondervinding opgedaan tijdens het Concilie, en meer nog tijdens gaat over de gefrouwheld. aan de Plaatsvenianger van Chnstus’
de postconciliaire tijd, toont aan dat de opvolger van Petrus zijn ' over dc Veremgmg van blsschoppen en kardmalen mnd de Stoel
onvervreemdbaar reeht vrij moet kunnen uitoefenen” (ibid., 11 San Petr“. Men kan d? Paus aansporen’ en Zeus vermalen zoals

\ e H. Catharina van Siena deed met de Pausen van ‘Avignon, op

De bekende theoloog L. Bouyer toonde aan dat het een dwaling Xoorwaarde dz-W men Hem bischouwe’ zoals deze helhge deed’ als
zou zijn de Paus te laten verkiezen door de bisschoppensynode de- zoéte Flhrlstus op aarfle ' Late“ We Spreken van Ftrukturele
(La France catholique, 27 juni 1969). of ms?-tutl~0ne-le hervormmgen’ nilaar ver.geten We met dat een
Tereeht heeft men ook gewezen op de ondelikate wijze van kard. zeei:glilnsqtutloneerde-Kerk-als the Van Plus XII de wereld heeft
Suenens’ handelen. ”Een soldaat schiet 011 zijn officier". Waarom ver 10 t. mlqden de dglsuirnlésen van de oorlog’ en dat Joafnnes
zi"n bemerkin en niet voor elegd aan de andere blsaclloppm on XXIII In dlezelfde gemst1tut??nee.rde Kerk vreugde en hoop In dcJ g i g ’ ' wereld heeft gebracht. Het Zl]11 met de min of meer hervormde
zonodlg aan dc Paus (kard' Leger)‘ Wat hu deed’ w""“' d°"" de instituties die de Kerk zullen redden, maar Wel de geest die deze
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nieuwe strukturen zal bezlelen... Kerk en 1-Pausdom zijn één”
(interview aan de Corriere della Sera van Mllaan, hernomen 1n

La Presse van Montréal, 23 juni 1969)
Kard. Suenens kan zijn voordeel opdoen uit de konferentie van
kard. Bengsch (Oost-Berlijn) op het symposium van Chur: met
onze problematiek te zeer te vergelijken met de politiek, de eko-
nomie, de positieve wetenschappen, vergeet men te gemakkelijk
de e evens van het Geloof. Men vervalt in de illusie van een Het aftredell V311 Mgl‘- Hendriksen 815 hlllllbisschop van UtrechtE g
valse vooruitgang. Het is niet genoeg ontledingen te maken, men W85 V001‘ ml‘. A. C. M. van de Ven te ’s-Gravenhage, actieve

oet ook de e evens aanvaarden van de goddelijke Openbaring t abllllé OP C0I1f1‘011ta¢lB, aallleldlllg Om een "open brief” te schrij-m g g
en van de kerkelijke overlevering. .. Er zal geen kristelijke ' V911 OP Zijll VB1‘Z0ek dfukken Wij die hierllder in extenso af.
t uktuur z"n daar waar de nederigheid de gehoorzaamheid het (Mr. A. C. M. van de Ven (Adriaan Pauwstraat 3, Den Haag) is5 1' 1.] 1 1

gebed, het Kruis en de vruehten van de Geest (Liefde, Vreugde, Di1'e°¢el11"GeI1el‘aa1 V001‘ Socile V001‘Zi611iI1gel1)-

Vrede, Kuisheid) verdwijnen.
Inderdaad, wij praten te veel, wij handelen te weinig. Roger Aan ’

Schutz, de protestantse prior van Taizé (grote vriend van Paulus Zijne Hoogwaardige Excellentie

VI) zond deze vermaning tot de kontesterende katholieken: Mgr. Th, G_A_Hendri1<5@n

”Zoudt U niet beter doen wat minder te praten en wat meer sa- Hulpbisschop van Utrecht,
men te werken met de Paus om Zuid-Amerika en de andere Nieuwegracht 22, UTRECHT

ontwikkelingslanden uit hun ellende te helpen?” Moselgneur,
Ja w" 1-aten te veel en wij bidden niet meer, en nochtans, is 1" “P6 Tiid” W1" 21 Wgustus j.l. las ik - aanvqnkelyk to; my”

, 13 P
het gebed Same“ met de Onthechting, een waal-do die men nooit 56h-Vlk - ’Hulpb1sschop Hendrlksen gaat heen”. Myn eerste gedachten

straffeloos voorbij gaat. De B-ond Zonder Naam verspreidde zeer Ware"-: "weer 55" nieuwe R"}’g@"5' of G7'O55°"W"1 ‘1i7’@"- H615 7<1‘<m-
' uterecht deze tekstz het pmten is win», het doen is vuit~_ was het tenamkel verder lezend werd 1k echter gerustgesteld. Mgr. Hen-

. ,, .. .. drzks ” ld 1;) T"-d wk .h ll ..d .

niet de H. Thomas More (116 zegde: Heer, help ml] mun grote 6" , 11 14$ 6 y , an ztc a ange ty met meer verenigen
t t h den totdat ik Weet Wat ik zeggen ga Amen”-1 met tal van ]’l€1"17O7'1’TLl7’Lg61’l op kerkelyk gebied. Hy is zeer teZeurge-mond oe e ou . .

Inlet grote kenmerk van alle heiligen (pastoor van Ars, pater Veg? W57‘ blfsprfkingen en conclusies van het pastoraal concilie
Damlnan prlester Poppe, Theresia van LISICLIX...) was dat zn 1” 00]’ WU ef‘ out -

.

God on hun evonmens dlenden met weinig woorden, maar met Monselgnew» 1k 7165 £70156 Wdrdering voor uw moedig be5l14i1:_ pit
I d don dat Ill rung on klnderlljk gehoorzaamden aan de besluit moet "1 menselgkerwi/Z? g@5P"°k@1’l- byzonder Zwaay Z?" 36'voo no, '.,|{‘ .

()pv(,|m,|. Wm |>e“.us_ want dc ware Imam van dc Paus is gee“ vallen. Aan uw beslmt liggen echter heel wat edeler motieven ten
undere: "mun mam is Petmsv zegde Paulus VI te Genéve (7 jun grondslag dan aan dat van de Bredase Vicaris-Generaal. Vele trouwe
1969)_ katholieken hebt u door uw moedige beslissing een hart onder de
V001. kal.d_ suenens zoals V001. iedel. van ons, blijft de geh001.__ 4} nem gestoken. Het is een troost voor hen, dat een hunner bisschop-

zaamheid aan de Opvolger van Petrus de toetssteen van de recht— Re"! Z?” hog? functie Opoert Om V00’ de °e7"O"de katholieke Win‘
gelovigheii cqina op de bres te staan. Ik ben er zeker van de tolk te zyn van een

bl--ft 001. ons de Waarborg van Onze uiteindenjke zeer groot deel van de Nederlandse katholieken - en zonder twijfelDeze trouw 13 v
zegepraal. Want, "nous en sortirons vainqueurs”, deze slag zal 00k van zeer vele clerzcl - wanneer ik u hartelijk dank voor de

gewonnen worden door onze onvoorwaardelijke trouw aan Petrus. morele» Swan: Well“ 11 41001‘ 71613 g1‘0t@ Offer, dat 14 hebt gebracht,
ons hebt gegeven. Wat staat uw, voor 14, 20 pynlijke beslissing in een

DR_ J_ A_ D_ B_ fat contrast tot de vaak zo lichtvaardige ambtsverlatingen van deze

Belgié ‘yd-
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Us 71001) Wm ham?’ MO"-Wignei”, dat u "1 de wekomst "Cg een 176' bonden waren aan het Hoger Katechetisch lnstituut, zo’n hoge toon
langrke bydrge Zlllt 7<"""@" lever“ “"00" het behoufi Va” °_"S 9‘ durven aanslaan. Het ljjkt wel of zy alleen de dienst uitmaken en
krlihvliek gelvvf in Ned@"l‘md”- H“ he"i”"€" my ‘mg’ hoe m de twm' dat Paus Paulus voor hen niet telt. En wat te zeggen van het onver-
tiger en dertiger fare" in de Bisdomme" 5'H‘€Twge"b°5ch en Breda kwikkelyk optreden van de Amsterdamse studenten-pastores! Ik heb
’s zondags onder het lof extra gebeden werd voor het behoud van er gem Woorden vow.
het geloof”. In deze tyden heb ik Pas, goed beseft de grow betekems Monseigneur, het optreden van deze priesters - en het tolereren van
van 116115 Femalige geb@d- Hoe Wemg wch heeft (mzf dems er hun optreden door het episcopaat - is voor vele trouwe katholieken
we bygedmge" Om “Het credo Wm h.et yolk Wm G04 mm Paws moeilyk te verteren. Zij voelen zich door het episcopaat in de steek
Paulus by de Nederlandse katholieken mgang te doen vznden. Over- gelaten en begmnen mm vertmuwm in ha epl-scopaat en zyn leider

driif ik» Wanna” ik Z65’ dat dat Credo door em great deal Wm de 4 langzaam te verliezen. Is dat niet in-trearig? Met Cicero roepen zii
N6d61’lfmd$@ katholieke theol-036” gebagatemseerd ls? f uit: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Blykens het Tyd-artikel bent u zeer teleurgesteld over de besprekin- ' Vem ham; hoop ik, daz uw terugtreden de ogen van de progressieve
gen en conclusies van het pastoraal concilie. Zeer_veel katholreken leden Wm hee episeepeae mege Openen en dag zy "in de were gees;
in Nederland Zy. dat met U. Heel dat CO1’lCili€ is 11151: T7166? dan van Vaticanum en in ya” dg gogde Paus Joannes aan dg Ne-

"Bert m¢"‘i0"@t¢@"5P@l”- V41" 66" "5616 vertegenwoordlgmg W" 0'15 derlandse katholieke kerkprovincie leiding mogen geven. Het gaat er
katholiek volk uit al. zyn geledingen in dat concilie is eenvoudrg geen by my met in’ due de leiding, Welke Kaedmeel Alfrink - welliehe

5P"17<@- De dienst Word‘: dam‘ vriiwel Vitsluitfnd __Wt€emaakt F100" overigens goed bedoeld - aan katholiek Nederland geeft, de geest van
extreme PT°£’@55i@1’@"- Het i5 V001’ my 0"b@§1'yP@lUk_» hoe Kardmaal Paus ]0annes weerspiegelt. Diens “Geestelijk Dagboek” ademt een
Alfrink, ale verantwoordelyke man voor dit concilie, drt tolereert. Hoe towel a;/Ldgyg gees;
kan de Kardinaal dit concilie au serieux nemen? Voor zeer vele katho- 11¢ hoop det u my dezg erg ele eoew niee kwqlgk neeme Het is een

lieken heeft die“ autwiteit 66" lelyke deuk gek"@g@"- H“ Z0" V00’ noodkreet van een oprecht katholiek. Hy rekent zich tot de realis-
katholiek Nederland wellicht heel wat bletg zyn geiweesg, Zzlannier hell: tisclh-traditionalisten in de geest van Vaticanum II en Paus Joannes
0 schri t van het T"d-artikel had ge ui : ”Kar inaa rm gaa XX 1_

hgen, Mgr. Hendrikslen volgt hem op”. Dan zou katholiek Neder- Monseigneur, de benarde toestand van de katholieke kerk in Neder-
land misschien wel eens een betere toekomst tegemoet hebben kun- lend Z0 heegkdee _i]< die Sehrgveg .lnedat u Z; de Kqyginzzal er
Mn aan van e en unnen enms nemen - 1n e oop van eze wee a s een
Onlaigs was ik een dagje uit naar Kevelaer. Toevallig waren daar "Open Brief een Hulpbissehep Hemirilesen" Wygeef elem ele Ne-

die dag twee bedevaarten "it .Ned@"Z“"d- H“ W_‘15 Fe" 86”“ deze derlandse pers. De oprechte aanhangers van Vaticanum 11 en van Pans
eenvoudige pelgrims voormalige Nederlandse Marla-lrederen te horen ]Oemne5 XX111 we,-den fgggnwogydig in keeheliek Nede;-lewd _ en met
zingen in de gygtg kerk en op het plein voor ale kerk W611; Iflvrd Z0 name in het pastoraal. concilie - dermate in de hoek gedrukt dat zy
dacht ik toen, aan deze goed-gelvvige, Benvoudige mensm 1" Nader" toch ook wel eens publiekelyk van hun instemming en verheugenis
land tOCh. 17661 O1’ltl’LO14d€1’l. H€t C1"6dO 171111 ht VOUQ VH1’! GOd 15 h-U11 mggeil laten blykgn, wanngey gy in dat Nedgyland Ook gens een be-

— zacht uitgedrukt — nauwelyks bygebracht. langryke gebeurtenis plaats heeft, welke hen tot troost en steun is.
Monseigneml "W terugtreden wont duidelyk W" ' Wflt 11616" "0"" \ De publicaties van de ambtsverlatingen aan de Zopende band ver-
wens reeds wisten - dat ons episcopaat te progressief zs doordat het drieten hen reeds meer dan genoeg.
teveel het oor te luisteren legt bij de vooruitstrevende theologen. Ben eepie een die sehyyven he}; 11¢ heden eeegezonden aan Zyne
He; lykt, of déze he: in katholiek Nederland 61116611 11001‘ he‘? Z58‘ Eminentie Kardinaal Alfrink, de Pauselijke Internuntius, Mgr. Angelo
gen hebben. Maar evenzeer beveslfigt uw terugtredenzi heégge eerl Zelici en Mgr. Jansen, de Bisschop van het Diocees, waartoe ik be-
naaste verwant van een der bissc oppen my enige ty ge e en Z61, oor.
dat niet alle bisschoppen die progressiviten zyn toegedaan. Met de meeste hoogachu-g,
Wat is het met katholiek Nederland toch trearrg gesteld. Hoe 1s het dienstwimge
toch rnogelyk, dat priesters, die verbonden zyn of tot voor kort ver- 25 augusws 1969 MT. A‘ C_ M‘ de V6”
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f’ l geleden was toegezegd hij de omvorming van het H. Officie tot
NOG EENS= congregatie voor de gelo0fsleer” (p. 104). Toen de zaak Schille-

{ heeckx aan het rollen was, kwam hij opnieuw met zijn plan voorde
(9 de dag. De koppen werden bij elkaar gestoken en Kiing stelde
5‘ zijn vrienden Schillebeeckx en Rahner voor "in actie te komen”;

I ook Congar werd er hij betrokken. ”Kiing maakte een eerste con-
cept dat DOOR DE ANDEREN WERD BEWERKT” (l.c.). Er
Werd tweemaal over te Parijs vergaderd.
Aannemend dat het allemaal Waar is, Wat Auwerda zegt, con-
stateren wij dat wij er met onze veronderstelling niet heel ver

_ * naast Waren. Hoe groot het persoonlijk aandeel van S. in het stuk
In Confromatle N0' 43 Janna" 1953) {S een a,f1al.¥se.g?,p.ubhceerd is geweest, kan door studie van het document niet Worden be-
van dc "brief der veertlg theologen dle .1:mn vruheld In gevaar paald. De Duitse tekst en de Nederlandse komen heel nauw met
mgefl gebmcht door een normaal kerkeluk onderzoek van dc ge- elkaar overeen. Het is mogelijk dat de Franse vertaling naar het
5°hnften_ Vfm enkele“ hunnen In deze ana_lyse werd_0'a' op acht Duits is gemaakt en niet naar het Nederlands. Wij hebben op het
kamktfrlstleke pumen vfm overeenstemmmg met “??sP’a‘§e" en secundair karakter van de Franse tekst vooral gewezen om aan
opvat.t.mgen van E' Schluebeeckx gewezem Waarbuhhee .It,er_ te tonen dat Congar niet de hoofdauteur van het stuk kan zijn
5°°nll(‘3ke'd0;mh dtez; 8313:3682‘;;::::l1§nlévZ;rq,;)e siigogaesetrghggg geweest, zoals is gezegd en door hem is tegengesproken.
spro en a e oc ‘ , ,

hoofdzaak’ doof E‘ Schiuebeeckxn (p' 33)’ E?“ besssende nib Inmiddels heeft Sch. in zijn ”Tijdschrift voor Theologie” de tekst
§p.raak werd. met gedaan’ het k“’?‘.m. op de mhoud aan’ de on-I van een conferentie gepubliceerd die hij op 24 januari 1969 teJuiste opvattlngen. Door een vergel1_]k1ng met delen van de Franse Amsterdam heeft gehouden de ,,Kath0lieke Theologische

tekst’ gepubhceerd duo? Le_M0?de’ met 9° Nederlflndse ward Hogeschool” aldaar (TVT, 1969, p. 125-150), onder de titel van
aangetoond dat de eersfe dmdeluk S.ecunda1r win opzwhte van .de ”Het ’rechte geloof’, zijn onzekerheden en zijn criteria”. Van dit
laatstf Was’ Vermoedelulf een vel-tahn.g' De Dmtse tekst ‘Yas met ’rechte geloof’ (orthodoxie) blijft slechts een schim over, zoals te
te knlgen 0p het egenbhk dat het artlkel Va? P°“ff?“‘““° ‘Yerd verwachten was, maar dit is een andere zaak. Op blz. 147, aant.
geschlteven’ anders Z0“ We zeker ‘er vergelukmg zun gebrmkt 29, citeert S. het artikel van Confrontatie, met de opmerkingz ”Ik
T08“ lk deze tekst later In hfajnden ‘f_“°°$_‘*“ hem Vergeleek in? moge hier wellicht vermelden, ter logenstraffing van de science-
de. Nfadfarlandse’ kwamen twufels b.ltJd mi: .0p aal? de abso u e " fiction van het blad Confrontatie, dat ik auteur noch hoofdauteur
llfljlorltelt Van_ de laatste; bepaalde “T In kI;“¥°“ dwal?enhntal§e_ van deze Declaratie ben. De nederlandse vertaling, waarop deze
Ink taalkundlg hater tot hun rec_ht In het _“ltse an In e ea conclusie gebaseerd was, is gemaakt naar de officiéle duitse en
deandse Stuk' Ik b°S°h°_"Wd° as fchter met als eel; dgoriaalgk franse tekst en is zelf geen officiéle versie, zoals anderzijds wel
argument’ Vanweg? Schluebeec XS germaanse ma ge rm ' 9 de italiaanse, spaanse en engelse tekst”. De lezer vergelijke dit
dacht echter aan Kung' met het aangehaalde uit het pamflet van Auwerda en oordele

Nu komt R Auwerda in zijn "Dossier Schillebeeckx” een anti- ' zelf wen‘ spel hief met de Waiiheid .“'°““ g°dr°"e“' l

"Rome" pamflet van 158 bladzijden, uit de doeken doen hoe de gp dezelfde fladzude Yim heH1Jdschnfts?aat een ve.‘.:lbetekel.1en_hee 104 V“); zijn e passage. n een krltlek op de verklarlng van Kung, Sch1lle-

berusten blijkbaar op directe mededelingen van S. beeckx e'a' hee r.ngr' C0!0mb0.’ Z0 staat £31..’ onderscheld gemaakt
Volgens hem heeft Kiing de zaak aan het rollcn gobrncht. llij _ “Essen ‘IF th°°,{°g‘s°h° dlScusS.le,,0ver vrue tmderwerpen en de
had er al enkele malen in het publiek op 212I.l1§0dl'0l1|{l!ll "dat op hlemichlsche geloofspedagogle ' S" zegt dlt onderscheid "als

_ gelovlge” principieel te erkennen. Maar als theoloog voelt hij erde hoogste bestuursorganen van de kerk druk zou wnrdvn u|tge~ blijkbaar niets Hat door Mgr‘ Colombo gemaakte onder_
oefend tot publlcatle van de procesregels dle roodn (lrle Jaar
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scheid is immers ”gezien de reikwijdte van de moderne c0mmu- [1 I I ,
nicatiemidde1en” (Wat heeft die ermee te maken?) "een abstrac- [i

tie” geworden. Blijft men het onderscheid handhaven, dan ”tor- J

pedeert men feitelijk de theologische research en maakt men d d B
tenslotte ook de geloofspedagogie tot een unfaire zaak”. Daar- ' e e
om ziet S. in de toekomst "een spanning, ja, een zeker conflict
tussen theologische en kerkambtelijk-magisteriéle opvattingen

1i1_1Sk011V01;11i;i_I1;li;il:1 011 als 661:1 ntirlnale slitflaztie ingien de”ka- De Volkskrant van 9.8.69 brengt een door de voormalige katholiek
Llg)10 0 kel‘ Z10 11101 10¢ 0011 1 00 0g10 W1 3 011 1‘0 11001011 (P- Gabrlel Smlt vertaalde tekst van de leidende vrijzinnige theoloog

- . Kiing.
Met bovenstaande verklaring zijn wij er volkomen: de Kerk mag _‘

b ld h d , d h 1 t ' " ~~ - - --122:; ls

:00l‘01J!)_, £11 b0fVV:1‘0: 11515 t0g01;1)0,01 0;1ftlS 311111210 1;1I1:_1‘11{0e01i{5101- Snenens wordt afges-ehilderd als een held, een moderne christe-
S011 Z13 111 111 0 1111 011 0: 011 0t d0 £0 3% 0’ Int; - l1;|ke hveros. In l?elg1e_ en eldersndenkt men sinds jaar en dag

§t’0PV3 ‘1i11g"Z3tdW0kk5_3111’011d3113011 1;10_d 1; V3111 0 I1hen1101;1;l_(; anders. Ottavlanl, Fellcl en Danleloufvordt in hun reacties ge-
0l _Va11_ 0 111 P11 111g 01' W331‘ 01 , 10 V0 E0115 3 J brek aan hoffel1;|khe1d verweten, terW1JlKung zelf met zwitserse

Eelatef 1s;Hen daarrlmkvandaalg zus er; It:l0ll‘g‘BI1DZ0 (zle 0I1{1ze bergschoenen door de blubber baggert.
roc ure ermeneu ie , 0 uit eg van ij e en ogma in a-

th°1i0k N0d01’1311d”1>)- Suenens wordt op een belachelijke manier vergeleken met de
apostel Paulus, met de H. Hieronymus, de H. Catharina van Siena,

IVr\l7at glstzren Waar was voor W116 toen leefde, 1s thet gandaag Tet de H. Thomas Morus en ”andere gecanoniseerde heiligen”. Hans
e r v , . " - H - - -

0 0H1‘ 0510 011 d11101‘§011 J31 111011 ;V001‘.d1:V3 311 :15 11100 011 Kung verwacht met dat eendatere paus kardmaal Suenens helllg
;0ggl011- 101‘ 1.1 Z0: 011‘ b0 : _0-:11 08011 h0t 31 1118 11100 011 131111311, zal verklaren - de ware helhgen van de toekomst - zegt hij -

01 _001‘g0Z3g 011011, 11001 "05 1'13 011 011 0 0 W08" W1JZ0l11- P 10 zullen vermoedeluk weer zonder dure Romeinse ”pr0cessen” door
anler wordt het gezag der theolvgen een 500111 super eergezaa de kerk Worden ierkend”. Maar Kiing is ervan overtuigd, dat kard.

_101’10g011 kanhmen‘n’(,)o1t g_eI100g d0 g1‘31110t011 111t5P1‘33k V311 V3- §uen.ens met zlJn mtervlew voor de na-conciliaire kerk een
twanulntl aan aleiu Alsdlemand ategt dag het kiln grleqbeuren dgt 1 STRALEND MONUMENT VAN HOOP HEEFT OPGERICHT.”
men 001 , a s gevo g van e vo0ru1 gang er we ensc ap, aan e

11001‘ 110 K0111 V001'g011011¢1011_ <10g1113’5 0011 31111010 _Z_111'1_1100¢_ $011011 Wat een Rijkse Roomse persoonsverheerlijking voor een ver-
iankdle v;re:k0”d:)Ke1'k (erln) lleeft big"1‘0I1f;11- 313 Z13 lélllten de tegenwoordiger van de kerkelijke soberheid!

er ges o en . eze canon re en a me a e mo ernlsme.
Helaai wordt Se Kerllierdggor overstroomd als nogit tevoren en ”1{ij (Suenens) heeft zich door zijn engagement NAMENS vele
111001 01 W01‘ V311 111$ 0P111011W W0111011 80 3311,_l11 113351 blsschoppen, d1e’z1c.h vandaag tot schade van hun autoriteit en
01111101008 3101010 0111V311g 11311 10011 I_1_33t 011.5 darm bldden dat van de kerk als ’ zwlgggende kerk” zonder leiderschap presenteren,
God aan Paulus VI de krachi; geve z1;|n he111ge voorganger na te effectief opgesteld. . .”
volgen.

V<1P1- Beledigen en ophitsen van bisschoppen,
”Een dergelijke standvastigheid - er zijn sterke zenuwen, vast
geloof, en enige humor voor nodig - komt in hogere rangen van

1) NOE verkrugbaari P0Stb11S 214, Heerlen (p.V.K(‘lIl(1(‘l'l|H)Z I>1‘1J$1 de kerk tegenwoordig te zelden voor dan dat zij niet openlijk
f1,50; giro: 1756835. verdient te Worden geprezen.”
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"Hij is een betere apologeet van het Petrus-ambt in de kerk als "Eon DERGELIJKE paus zou gedreven Worden door een echt
a,l die traditionalisten (1868 ge1°°f5t1'°"We gelvign. red C.) die evangelische en niet door een juridisch-formalistische en statisch-een ACHTERHAALDE vorm van dit ambt verdedigen 01 W91 111111 bureaucratische visie op de kerk. Hij zou het geheim van de
Bigen MACHTSPOSITIE in het ROOMSE Systeem Wie zijn de kerk zien vanuit het Evangelie, het Nieuwe Testament. . .”paus waarachtiger van dienst geweest: zij die ten tijde van de
Reformatie 8911 Brnstig he1‘V01‘1T1i1lg 6151611 W111 het Pa115$chaP 911 Hier wordt geinsinueerd, dat Paus Paulus VI, dat niet is!!!
de middeleeuwse gestalte ervan of zij, die met een beroep op

Y

Matteus XVI:14 ”Ik zeg U: gij zijn Petrus en op deze steenrots zal "Niet de QNWRIKBARE CQNCENTRATIE van de MACHT in
Ik mijn kerk bouwen” en het kerkelijk recht, voor de middel- het eemmm mu zijn doe] zijn. _"
ee11WSe Status (1110 011 (16 bres Zijll §e§P1‘011ge11?” ”. . . geen JALOERS POCHEN op volmachten en prerogatieven

‘ en het uitoefenen van autoriteit in de geest van het Ancien Ré~-
gime, maar een autoriteit van dienstvaardigheid in de geest vanIn ELK geval NIET zij, o Maarten Luther Kiing, die authentieke het Nieuwe Testament _"

geloofswaarheden aangetast hebben! ”Geen isolationisme of triomfalisme . . .” ”Hij zou zich voor alle
belangrijke documenten en handelingen verzekeren van de mede-”Die kardi11aal5be110B111i11g611 hebben $01 110$ $08 h00g5t6l15 ge- werking der episcopaten, der BEKWAAMSTE theologen en lekendiend als LIBERALE UITHANGBORDEN voor een onveranderd en ze ACHTERAF nieg 1)E$AV()UER,EN_ wanneer hij sems "a1-

systeem, terwijl ze verder door minder ”progressieve” benoemin- leen” zou KUNNEN (? Red. C.) en moeten handelen, dan tochgen RIJKELIJK ZIJN GEGOMPENSEERD. En de theologen- NQQIT 'AFGEZ()N])ERD' en 'GEsCHE1])EN1 van de kerk en
commissie kan nog Steeds 6001‘ (18 011Ve1'11de1'd INQUISITORL haar bisschoppencollege, maar in geestelijke gemeenschap en on-
SCHE congregatie van het geloof Worden gemanipuleerd---” verbrekelijke solidariteit met de gezamenlijke kerk.”

Let wel op het huichelaehtige verwijt, dat boven gedaan Werd
"E811 UITERLIJK Shism Z61 daarvan 111613 111661‘ het g°V°1g zijn? wegens z.g, gebrek aan hoffelijkheid aan Ottaviani, Félici en(Wie Weet misshiell kriig Kiillg W61 @611 B18611 kerk als een Daniélou. Dis is met recht taal in de trant van de vorst derLuther c.s. Red. C.) (een innerlijk schisma is er al lang, vijfde leugentaa-1. Welk een insinuaties t.o.v. de Pans!
kolonne. Red. C.) tot nog toe vielen zulke tendensen uitsluitend
te bespeuren in traditionalistische kringen, die zelfs een belache- "Op deze Wijze zou een dergelijke pans het MACHTSAPPARAAT
11.1116 ”teEB11PauS” hebbell V°01‘1§eb1’acht-” ‘ van de curie afzwakken en haar streven naar HEGEMONIE af-

wijzen. Hij zou het centrum bevrijden van onnodige bureaucra-
En de undergT0und 0hl11'0h6S, 616-, etc? E1‘ Z1311 Vakel‘ tegenpausen tische en administratieve starheid; hij zou bezorgd zijn om een
gewest, 116$ is Prfid, Om darmee de Z-g- |i1‘adi°1lali5¢e11, Was-1'" ECHTE internationalisering . . .” ”. . . een benoemingssysteem, dat
mee bedoeld zijn geloofstrouwe katholieken, te belasten. . niet verdaeht Werd van VQRSTELIJKE W]LLEKEUR_ _"

”Het is in zoverre ook niet bijzonder onwerkelijk, omdat de ”Hij zou niet gekozen Worden door een kardinaalscollege dat door
tegenwoordige paus - NIETTEGENSTAANDE zijn Credo, zijn EEN BEPAALDE NATIONALE GROEP WORDT BEHEERST...”
encyclieken over het celibaat en de geboortenregeling zijn tot ”Hij zou zich concentreren op zijn herderlijke taak...” ”..Hij
nog toe slechts bij een begin gebleven hervorming van de curie zou de missionaire arbeid van de kerk in de wereld inspireren en
en zijn nieuwe MERKWAARDIGE status voor nuntiaturen-in zijn bemoedigingen voor de vrede, de ontwapening, de sociale
zijn beste intenties en verschillende opvallende handelingcn zich verheffing van do volken en de rassen MET GEHEEL ANDERE
wil afwenden van het verleden en op weg zou willcn zijn het GELOOFWAARDIGHEID kunnen voortzetten. In de christelijke
pauselijk ambt een nieuwe gestalte te geven.” oecumene en ver daarbuiten zou hij door zijn leven en werken
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de stem van de goede herder laten weerklinken. Hij zou een H -

inspirator kunnen zijn in de geest van het evangelie van Jesus t t
Christus en een leider van de na-conciliaire vernieuwing. . .”
Alles opeenstapeling van insinuaties, dat de pans dat niet is of ,

doet of zeer faalt in deze! ?
En steeds weer diezelfde haat tegen de Curie, waartegen men
de Pans tracht in te nemen en die wordt afgeschilderd als des-
tijds door de Partei ”die Clique der Juden, Quelle des Verder-
hens”.

Ook ”der Kommunismus” wordt erbij gehaald, nu de heren I

”p1~0g1~esSieven" linkser dan links zijn, let wel; In een vorige aflevering van Confrontatie (no. 44-45; februari-
"Zij (dc a_s_ bisschoppensynode in R0me_ Red_ C_) meet dienen maart 1969) hebben wij het over een nieuw tijdschrift gehad
Om na de encycliek "Humane Vitae” het RQMEINSE (gRed_ C_) waarin onhoudbare opvattingen over het wonder zijn verkon-
systeem weer te versterken en - analogieén met het samenkomen di§d- Dat 3006111116 in 116$ erste Hummer Van’ het nieuwe
der Moscouse communisten in Praag dringen zich op - een on- ”S0h1‘if¢", 11itg0g0V011 ”011d01‘ 311511101511 V311 £18 Ka101i0k6 B13101-
wrikbare eenheid van het wereldepiscopaat VOOR TE TOVEREN. Stichting” (Sic), onder 1100fd1'0da01iel11‘50haP V311 D1‘- 3- V811 101561,
SLIM MAAR ZQNDER GRQND noemt men deze bisschoppem Montfortaan, lector aan de theologische faculteit te Nijmegen. Op
synode een ”buitengewone” en alleen de voorzitters der bisschop- het 9015150 111111111101’ 15 0011 fweede g0V01gd, Warill I16 Kerk onder
penconferenties Worden uitgenodigd. Daardoor Worden de Weinige de 1011116 W01‘dt g0110111e11, V311 Welke, V01€'-‘>115 0011 111101116116 W001‘d

progressieve (God zij dank. Red. C.) voorzitters van de Europese "110 5t1‘1101111‘011--- - kmken ill 31 111111 V00g011” (P- 42)- De redace
conferenties niet alleen OVERGELEVERD aan het ruim ver- W11 niet 0PB111i;ik P051116 11101611 bij dit kraken, mam‘ Wei de lezers
tegenwoordigde CURIALE MACHTSAPPARAAT, maar oak aan ”voorzien van achtergrondinformatie”. Deze wordt dan gegeven
de verpletterende (hoera. Red C.) meerderheid van de vermoe- 0-a- door personen als Dr- H. G0ddi.in(s0ci01<>0g te Leiden, bekend
delijk zeer veel conservatiever (lees geloofstrouwer. Red. C.) 0111 01111-301110 artikelell), Wim Reilkman (ghllwd BX-P11051191‘ 611

voorzitters uit vooral het Afro-Aziatische gebied” "Met het oog ex-dvminikaan, die door en voor zijn heengaan veel ergernis heeft
op de discussies voorbereide geheime, curiale document - SLUW Verwekt 111 Z1311 111311100350 11211001116; 1111 desklllldige V001‘ kale-
EN DUBBELZINNIG wordt het in de titel gekenschetst als een 011050 bij G001 & Sticht), J. K681; (V811 e I11‘0e51101‘eI1d0 ”$0Ptl1a-
”schema”, uitgewerkt volgens de opmerkingen der bisschoppen-1 £11111”-P1‘i85f61‘5), 3- B- 130115811 0-P- (V811 (10 P1'01e513g1‘00l1 die 11%!‘

conferenties” is geheel op de ’eenheid’ gerioht.” centrum heeft te Utrecht, Pasteurstraat 13-15).
”0f de bisschoppen zich op deze manier LATEN MUILKORVEN
i.p.v. in Rome de dringendste vraagstukken van de kerk, in het Van Iersel publiceert in het nummer een artikel onder de titel
bijzonder het priester- en celibaatsprobleem ter discussie te stel- V311 "Kerk 611 Jellls?” (P- 59-53), Waarill hij eX‘00m V1'ijZi1111ig0
len, is echter alleszins de V1-aagf’ opvattingen, die niet nieuw zijn maar uit de 19de eeuw stammen,

; voor zijn rekening neemt in een mate die men niet voor mogelijk
Hoe is het mogelijk dat een man, die aan dc top Staat van een ' zou hebben gehouden. Lees: Jezus heeft géén nieuwe godsdienst

systeem van vrijzinnigheid, van episcopocratische manipulatie, (het Ch1‘1$|>011d011'1) Willi-=11 51101115011; "H003 hij (Jezus) (1811 Wellichf
van institutionalistische bruutheid, van geraffineerde infiltratie, 6011 nieuwe Weg 501001111 0111 (16 G011 Van Israél te dienen, zodat
Z0 dur te Schrijven-7 hiervoor een nieuwe groepering in het leven geroepen moest wor-
En het bestum. Van het NEDERLANDS KATHOLIEK(! g 1) Vak_ den? Dat lijkt uitermate twijfelachtig . . . Eigenlijk kan men niet
verbond laat zijn lijfblad maar verder gaan op de paden van zeggen, dat Jezus de joodse godsdienst heeft willen vervangen
Vijfde kolonne en Macht5bernahme_ door een andere, het christendom. Hij heeft zich wel verzet tegen

24 25



g \

opvattingen en praktijken van bepaalde ioodse groeperinaen en \ Dr. B. van Iersel heeft, zoals elk ander, het recht om er zijn eigen
on een geheel nieuwe Wijze gestalte gegeven aan de dienste inSpi-

* eerlijke meningen 0p na te houden. Wij willen de oprechtheid van
raie V811 het .i0d6I1d0m - - - E611 Pal'|I6 gdsdienst lijkf Diet in <36 zijn overtuiging niet in twijfel trekken. Wat wij uns Wel afvragen
bedflelillg V311 Jezus gelegell $6 hebben" (p- 61). is Wat van Iersel doet in een Kerk die rotsvast gelooft dat zijVan Iersel gaat verder in op het toekomstheeld van Jezus en "het door Christus gesticht is, en Waarin wij God dienen op een geheel
komen van de Mensenzoon”. Hij zegt ervan: ”Nu kan men deze nieuwe manier, die wezenlijk onderscheiden is van het Jodendom,
uitspraken op verschillende manieren begrijpem Maar dit neemt omdat zij veel méér is en dat in essentiéle zaken? Christus is,niet Weg, dat er geen positieve aanwijzigingen zijn, dat Jezus er— zoals S. Paulus zegt in Colossenzen 1, 18: "het hoofd van het
van uitging, dat wat hij begonnen was nog gedurende generaties lichaam, dat de Kerk is”; de apostel vult aan Wat aan de kwel-
van mensen moest Worden voortgezet. Als dat zo is, bestond er 1 lingen van Christus in zijn vlees ontbreekt ”ten bate van zijn
geen directe reden om een kerk te stichten . . . Dit alles betekent,

\ Lichaam, dat de Kerk is” (vs. 24). En in Efeziérs 5, 25-27 lezen wij
dat een antwvord 01> de vraag, hoe de Kerk er volgens Jezus’ e de heerlijke woordenz ”Mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals
Opvattingen 1100141 it f Z1811 lliet gemakkelijk beaIl¢W00l'd kll Christus de Kerk heeft liefgehad. Hij heeft zich voor haar over-
W01‘I1eI1 Omdat het 8611 Vrag blijft 0f hij aan @811 kerk heeft ge- geleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbaddacht” (p. 61).

$1 vergezeld van het woord, om zich een heerlijke Kerk 'te bereiden”,
de Kerk waarvan hij ”het Hoofd” is (vs 23). Jezus, het Hoofd

Later, I13 -161115’ dod, Zijll 61‘ ”k61‘ke11 Van Ch1‘i$¢ll5” Olltstaall, der Kerk, de Zoon van God, zou er niet aan hebben gedacht een"plaatselijke gemeenten, waarin het kerkgebeuren plaatsgrijpt” Kerk te stichten? Of dit zou ”een vraag blijven”?
(D- 62% Die k0I1d€n Zich dall later aneenslllifen, Zdat een kerk In zijn pastorale Constitutie over "De Kerk in de wereld van deze
V311 meel‘ algemeell kamkter 0I1tSt0I1d. Maar voor alles is ”kerk” tijd” noemt het Zde Vaticaans Concilie Ohristus de FUNDATOR,
een ”gebeuren”<!>= "Om dit gebeuren voort te bliiven zetten zijn d.i. Stichter der Kerk (no. 3), en geen Christen die in Jezus ge-
el‘ 5t1‘l1°tll1'B11- Daa1'°m kill het gebellren Iliet uitgpeeld W0I‘deI1 looft als de Zoon van God‘ en Zoon der maagd Maria heeft hieraantegen de structuur. Behalve wanneer de feitelijke structuren het ooit getwijfeld. Het was aan het vrijzinnig protestantisme dergebeuren verstikken... Daarom zijn alle (sic) feitelijke structu- 19de eeuw voorbehouden dit te doen en nu heeft dit zijn lateren uitermate (Sic) betrekkelijk 911 mogen de Steigers nooit wor- adepten in de katholieke kerk van Nederland. Maar Wat is datden weggehaald” (p. 63, slot). voor een kerk, waarin vooraanstaande functies Worden vervuldWie zou denken dat men tegen de stelling van de auteur, dat er door personen die niet eens geloven dat Christus haar heeft ge-niets van bekend is dat Jezus een Kerk heeft gesticht en dat hij sticht?
vermoedelijk niet eens de stiehter van een nieuwe godsdienst
heeft willen zijn, teksten en uitspraken uit het Evangelie kan J. P. M. VAN DER PLOEG 0.P.aanhalen, heeft het mis. Mattheiis 18, 15-17 ”weerspiegelen veel-
eer een kerkrechtelijke gang van zaken die gebruikelijk was in
de gemeente, waarmee het evangelie volgens Mattheiis verbonden '
is” (blz. 60), zodat wij hier niet met een oorspronkelijk woord 4
van Jezus zelf (”als hij niet wil luisteren, leg het dan voor aan
de kerk...” enz.) te maken hebben. De auteur vervolgt: ”Het
spreken van Jezus over de EKKLESIA hangt dan nog slechts aan
één draad, nl. de woorden van Mattheiis 16, 18. En deze draad is
een zijden draad”; van Iersel is nl. van mening dat er ”vele be-
zwaren” zijn tegen do opvatting dat Jezus zelf de beroemde
woorden (”op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen . . .” enz.)
heeft uitgesproken (p. 60).
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/ ’AANGEPASTE’ VERNIELIWING?
"Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft my in de steek
gelaten . . . ”

Men leest deze woorden in 2 Tim. 4, 10. Paulus is in Rome in
gevangenschap, voor de tweede maal. Hij voorziet, dat deze ge-
vangenschap zal eindigen met de marteldood, en wel zeer spee-

eerste innige contacten met Christus’ reéel en mystiek Lichaam,
en daarbij de mislukking van zijn verheven roeping moet voelen:
Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft Mij in de steek
gelaten . . .

Een nieuwe ramp treft de priesters die trouw blijven. Vele con-
templatieve kloostergemeenschappen van vrouwelijke religieuzen
- we denken bijzonder aan de roeping van de Carmel - waren
door haar leven van gebed, door haar innige omgang met God,
een steun voor priesters die zich in voorste linies bevinden. Ver-
scheidene eontemplatieve kloostergemeenschappen - gelukkig nogdig! ja, Zijll bled Z31 Weld"! geplengd Worden: het jdstip Van - niet alle - hebben het contemplatieve leven nu omgeruild voorzijn verscheiden is nabij (4, 6). Timoteiis moet zich haasten, als

hij Paulus nog levend wil aantreffen. Dan volgen nog enige be-
riehten, ook dat over Demas. Demas, die tijdens de eerste ge-

het actieve leven, mede onder invloed (of dwang?) van manne-
lijke religieuzen onder het motto van aanpassing.
Dit nu zegt het decreet van het tweede Vaticaans Concilie overVangensvhall V811 Pl1lHS in R0316 hij de 3P°$t°1 bleef (K°1- 4' 14; ., de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven (in no. '7):Filem. 24), heeft hem nu verlaten. H13 vreest in Rome voor

zijn leven en heeft Tessalonica opgezocht, waar het minder ge- J!" “De instellingen die geheel en al op de beschouwing zijn gericht,
Varliik i5- ”DemaS gf I18 VO0I‘kel11‘ 9-all 116 Werld 611 heeft mij zodat de leden ervan in eenzaamheid en stilzwygen, in vo0rtdu-in de steek gelaten . . .” Men leest in Paulus’ woorden een scherpe rend gebed en blymoedige boetvaardigheid met heel hun tijd vr
afkeuring. Moet men er niet eerder een grote droefheid in lezen? zyn voor God alleen, blyven steeds in Christus mystieke Lichaam,
Is het vreemd, dat men aan deze woorden van Paulus denkt, waarin ”de ledernaten... niet alle dezelfde taak hebben” (Rom.
telkens - en dat is dikwijls - wanneer men hoort of leest, dat een ‘ 12.4), een rol van byzonder verheven betekenis behonden, hoe
priester ”zijn ambt heeft neergelegd”? Maar dan als een woord
van Christus: ”Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft
Mij in de steek gelaten . . .” Het is alsof we te doen hebben met

dringend oolede behoefte aan actief apostolaat mag zijn. zy
brengen God zmmers een uitgelezen lofoffer; aan het volk Gods
verlenen zy glans door zeer overvloedige vruchten van heiligheid

een infectie die maar slachtoffers blijft maken, omdat de bodem » en zy spreken het aan door het voorbeeld en door een geheimnis-
voor die infectie zo gunstig is. Hoe is die bodem zo gunstig ge- *3 volle apostolische vruchtbaarheid bevverken zy de uitbreiding er-
worden? Waar de oorzaak of oorzaken van zovele verwoeste ‘”m- Z0 Vormen Z§ 55" 5i@1'<1l1d W1" I16 Kerk 611 661! bron van
priesterlevens te zoeken? Moet de oorzaak niet bijzonder ge- hemelse 3571951671» H14" Zeefwdze mo“ “hie? 110lg61’l$ 616 b0v€rl-
zocht Worden in dat onheilig streven, kost wat kost, de ontkop- ' staande beginselen en maatstaven van de aangepaste vernieuvving
peling van celibaat en priesterschap door te drukken? Ligt de
oorzaak ook niet hierin, dat men geen begeesterende aandaeht
wil of misschien - uit gebrek aan geloofsleven - kan geven aan
de verhevenheid van het priesterschap, waardoor een zwakke
mens de macht bezit om als instrument van de Hogepriester,
Christus, te consacreren en zonden te vergeven? Allen die maar

worden herzien.
Met heilige eerbied nochtans moeten daarbij hun afzondering
van de wereld en de eigen oefeningen van het contemplatieve
leven bewaard blijven.”

(vert. van Al. van R'yen M.S.C.)

Wie zal, na het lezen van het voorafgaande citaat uit een decreetal te graag sensationeel en negatief over het priesterschap schrij- _'bedenken, dat zij meehelpen de bodem rijp te van et tweede Vatlcaans C0nc1l1e, nog kunnen volhouden, dat deh ’d infectie de ambtsverlang dat zij mede afbraak van het contemplatief kloosterleven die in Nederlandou en voor e A,‘ I i at ,, , _ ,, ,, n
oorzaak zijn van het leed in verwoeste priesterlevens Want ook -1’ P aats V n ’ de naam van Vermeuwmg ’ van aangepaste Vet"
de priester, die zijn ambt heeft neergelegd, heeft zijn stille
ogenblikken, waarin hij - als hij niet alle geest van geloof kwijt
is - terugdenkt aan de vreugde van de wijdingsdag en aan zijn
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n1euw1ng verdlent? Chrlstus moge Zlch over ons ontfermen!
Beek (L.) DR. ADR. DRUBBEL M.S.O.
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DE PRIESTER EN DE VERNIEUWING VAN DE KERKII I ' 77NUW pFl I‘b3e Id "De traditionele ascetische methoden werden becritiseerd. Men
heeft echter geen betere gevonden, om de overgave aan God te
verwerkelijken, waaruit de christelijke en priesterlijke overgave

OVER DE PRIESTER EN DE VERNIEUWING VAN DE KERK aan de mensen groeien moet. Het is NOODZAKELIJK, dat het
”Veel aspeeten van zijn zogenaamde niet-sakrale rol zijn in wer- PERSOONLIJKE gebed zijn zin als vereniging met God en metkelijkheid een ontplooiing van zijn sacramentele diensten. Daar- de mensen weer herwint.”
enboven is hij verplicht, zich een voldoende professionele com-
Detentie te verschaffen, om bij de overwinning van de melwelijke (Kardinaal Enrique v. Tarancon, Aartsbisschop van Toledo.)
noden zijn bijdrage te geven; hij zal echter die hulp dan alleen
werkzaam kunnen geven, als hij haar als PRIESTER met deze
toegevoegde kompetentie geeft en niet als sociaal werker, die DE PRIESTER IN DE WERELI), DIE ZICH VERANDERT
toevallig 00k nog priester is.” ”Ieder van ons weet, hoe bij bepaalde t.v.-uitzendingen, in de
”De priester zal de wereld niet evangeliseren, als hij niet eerst pers, in het uitgeverijwezen richtingen en trends, vaak niet al-
zichzelf evangeliseert. Zijn engagement voor de dienst aan de leen van kritische, maar van destruktieve aard, werkzaam zijn.
Wereld, belast zijn spiritualiteit met buitengewone spanningen.” Dat is overigens ook bij de voorbereiding en bij de verwerking
"Wij zijn leden van een pelgrimerende kerk, waarvan de zending van een enquéte en bij statistieken mogelijk. Bepaalde tijdschrif-
in een zich veranderende maatschappij DEZELFDE blijft. De ten hebben niet met de behandeling van de feitelijk aan de orde
manier, waarop de priesters hun dienst in de kerk uitoefenen zijnde problemen, maar met de aard van de behandeling, met hun
zullen, zal misschien zeer wel anders zijn, wat rubrieken betreft destructieve stijl beslissend voor de verbreiding en verdieping
in hun liturgische functie en veel radicaler in db eisen, die bui- van de onzekerheid bij priesters en nog meer bij theologie stu-
ten de liturgie aan hen gesteld Worden. Echter: vernieuwing voor ' derenden bijgedragen.”
<16 I11‘ieS¢eI‘S beSt=1at Welelllijk ill B611 INTENSIVERING VAN DE "In de discussie en in de analyses en toekomstplannen ontmoeten
TROUW aan hun roeping.” wij derhalve meestalniet de neutrale zakelijke situatie, het zui-
(Referaat van Mgr. Derek Worlock, bisschop van Portmouth Enge- vere factum, maar de reeds geinterpreteerde en een bepaalde
l¢md_) waarde gegeven stand van zaken.”

U I 7 ! !Want elke tijd heeft haar toverwoorden. Eens was het gnosis.
Tegenwoordig misschien ’wetenschap’ of ’menselijkheid’ - V0or-OVER BISSCHOP EN PRIESTER . . .”TegenWo0rdig zich dc leeruitingen ultgang en ontwlkkellng. Zulke toverwoorden hebben grote ver-

van hat Comma en met de sneuer plaats grijpende verandering fascinatie verschijnen. Maar ze maken 00k voor andere dingenvan demoderne maatschappij nieuwe perspectieven geopend. Het blind ,,
Concilie verlangt van de bisschoppen, de priesters als broeders en ,,E d . t .. I . d _

te DE 2:HET GEESTELIJKE VADERSCHAP TE VERGETEN, wil de ’ _ ’, g

blindende kracht; ze laten menige waarde vol verlokking en

het ware verlangen, voor elke maatstaf, dle met produceerbaarhiljlrislig bisschop in alle eerlijkheid de broeder van zijn priesters is, met door analyses te ontdekken, aueen uit dc 0pen_
z . . . . .
”Een zulk klimaat geeft allen de ruggesteun van menselijke
warmte die de ontplooiing van de persoonlijkheid eist, de pries— ,
ter in de trouw AAN HUN APOSTOLISCH CELIBAAT VER- “ DE MYTHE VAN HET NIEUWE’ VAN DE VERANDERINGMAAKT BLIND VOOR DE SANA DOCTRINA EN VOOR DESTERKT en hun missionair élan aansp00rt.”

-Q.-aw!»

barmg Gods en u1t de Trad1t1e der Kerk te aanvaarden valt.

WERKELIJKE VERNIEUWING DOOR GODS GEEST IN DE
(Mgr. Jean Guvot, aartsbisschop van Toulouse.) j KERK BEWERKT, 00K NU.” .
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"E l it‘ k ' eke d t k llegialit it en mede-en eg lem verzoe 1s z r, a 0 e
verantwoording in de kerk sterker tot gelding komen. Maar de
meeste groepen, die dat met élan tegen het oude, gevestigde

sySt°°m. "*9. "9 kerkemke °’d° V°"°ge““'°‘TYdig°“’ t.°“°“ ma.“ HENRI DE LUBAC s.j. HEKELT ACTUELE KRITIEK OP KERKal te dllldlljk 1n hun groepen zelf, hoe zeer Z1] tyrannlek, onemg,
intolerant en manipuleer-freudig zijn. Het recept, de eigen of de

Een van de baanbrekers van de moderne theologie de Fransekollektieve mening van een groep met alle mlddelen door te . . t H . d L b h ft. I . d .’ .t .t_ _ ]ezu|e enn e u ac ee |n een ezmg op e un|vers|e| van
dmtkkenj,1s geen amt beter als het zogenaamde kormpte Dude Saint-Louis in de Verenigde Staten een ongewoon scherpe aan-
,s,ys eem val gedaan op de te ver gaande kritiek en vernieuwing in de Kerk.WAAR DEEMOED, GEHOORZAAMHEID, GEBED, ,BOETE
KRUIS, WAAR DE VRUCHTEN VAN DE GEEST: LIEFDE

De tekst van zijn rede over De Kerk in de tegenwoordige crisisVREUGDE, VREDE, LANKMOEDIGHEID, KUISHEID, UIT- . . h . I. h F ..d h .f ,N H R ,IS m et |u |-nummer van et ranse t|_| sc r|t ouve e evueIs MORGEN GEEN CHRISTELIJKE STRUC' Théologique’ gepubliceerd. De weerklank van deze rede van pater

(Kardinaal Bengsch van Berlyn.)

I
4

¢

De Lubac, due tot die vaders van het moderne progressieve den-
ken in de Kerk gerekend wordt, is in Frankrijk uiteraard zeer
groot. Nu heeft ook de ’Osservatore Romano’ in zijn editie van 3
september delen van deze rede afgedrukt in de mening dat ’zij
een diepe instemming bij iedere serene geest zal vinden’.
Henri de Lubac heeft in zeer felle taal willen afrekenen met een
interne kritiek die volgens hem de Kerk ernstige schade toebrengt:
’Wiji zien ons genoodzaakt een bittere en wraakzuchtige houding,
een wil tot vernedering, een agressiviteit vast te stellen die zich
keer op keer tegen het verleden van de Kerk en tegen haar tegen-
woordig bestaan uitspreekt’. De zaak Lubac verwijt deze critici
dat zij zonder na te denken, zonder iets groots gedaan of veel ge-
leden te hebben, dagelijks tot aanklager van hun moeder en haar
kinderen worden. Hij ziet het geloof zich opiossen, de gemeen-STROBELPETERS SEX PARADE schap zich ontbinden.
’De agitatie is geen leven’, zegt hij en hij wil met zijn analyse het2° heet het $Pe¢ia|e Septembernummer Va" het Dllitse kat|'l0|ieke ’christeIijke bewustzijn bevrijden van een ziekelijk negativisme, datblad Basis. Het rekent af met het ’voorlichtingsboek’ van deze het ondermijnt, van een minderwam-¢|i9pheids¢°mp|eX‘dat het ver-Marxistische nieuw heidiense minister in het Duitse christelijke- |amt, van een net van dwa|ingen die het doe" stikken’_ De |ief¢|e

$°°ia"$ti$¢he kabineti Stl’°be|- tot Christus wordt vandaag bestreden, zij wordt ouderwets en il-Dele Vl’°"We|ijk<-I mimstel‘ 6" haar Wel'e|dbe$¢h0lIWi"9 worden lusoir verklaard of belachelijk gemaakt. Anderen willen haar van-scherp geanalyseerd als nieuw heidens. De kathoiieke (christe- uit de psychologie of de psycho-analyse als een sentimentelelijke) (natuurwettelijke) fundamenten van huwelijk en gesIachte- godsdiienst ve|-k|aren_
"jkheid W°I‘d9" duideliik aa"9°WeZel1- |" Onle kerkprovincie ook ’Het lijkt alsof alle horizonten van de wetenschap, de vooruitgangBROODNODIG.

#1,.-_.¢1

van de menselijke geest in de laatste tijd zich verenigen om ons
af te scheiden van deze Iiefde tot Christus’. Ook tracht men de

Be$te| ’I1 6XemP|aal‘ v00r Dmk.1 plus verzendkosten (overboeking Iiefde tot de naaste in tegenstelling te brengen tot de Iiefde totvia banken, posterijen, enz. makkelijk) bij PATRIS VERLAG, H6h-
r-er Strasse 109, 5414 Vallendar, Deutschland.
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‘De algemeen geworden kritiek op de Kerk’, zo besluit De Lubac, I 5
doelwit van de meest verwoede aanvallen wordt en als iedereen I t
‘die de Kerk ondergaat, is verbonden met een beweging die zich
van het evangelie verwijdert. Als het middelpunt van de eenheid
Zi°h_ bij i9d9"9 99|999"h9i°| 99r9°hti9d “ht V°°r d9 99h9|9 ‘"9"9|d In De Tijd treffen wij volgend ’ingezonden stuk’ aan over de lite-hevlge verwijten te richten tot de opvolger van Christus, dan is de mire bekmning van G_ K_ van het Reva,
Kerk in haar hart gewond’. De Lubac is van mening dat deze critici \/OER VAN G_K_

we Kerk "u""e"e"’- ‘ In tegenstelling tot het bericht dat de staatsprijs voor G. K. van
het Reve de eerste officiéle erkenning is, moet het u toch be-

’De Tijd,’ 4 Sept - kend zijn dat Van het Fieve in 1966 de romanprijs van de stad
Amsterdam kreeg. lnderdaad een erkenning die wij als Amster-
dammers maar beter kunnen vergeten. Wat wij niet mogen ver-
geten is het protest van A. den Doolaard:
'Dat hij geen kunstenaar meer, maar een knutselaar en tarter
is, mag zo niet gezegd worden; want wie het verméende genie
van Van het Reve, de alles durvende kampioen-homofiel durft
te kritiseren, krijgt de hele bende op zijn nek die rond hem sa-
men rot. Ook omdat hij het levende symbool geworden is van
de modieuze vrijheid zonder verantwoordeiijkheid. Uiterst be-
iangrijk studiemateriaal voor de beroepssexuoloog maar zekerKORTE NOTITIES geen letterdeskundige.’

Prof. dr. G. A. Lindeboom:
Kardinaal K6nig (Wenen) wil voarkomen, dat tijdens de a.s. ’|"d9l’daad ka" "19" Z9999", dat Va" het R9V9 in d9Z9 is 9'9
Bisschoppensynode in Rome hetzelfde gebeurt als in Chur, 99" h°"d die i999" d9 maa" b|a- H9’! 933* mi] "i9t °m i999"
namelijk d-at de toen tegelijk vergaderende priesters door de de maa" blaffede, Z05e|e h0m0$9Xll9e|, maaf 0"" Th9°|°99"
bisschoppen vrijwel genegeerd werden - Kardinaal K6nig be- die niet blaffende aanslaan wanneer ze de Naam van God horen
pleit ’vanze|fsprekend het gesprek met de priesters die tij- _ $mad9" 9" 99" 9599"aai'di99 °"V9|’$°hi"i9h9id 99" d9 dag '99-
dens de synode naar Rome komrenj - Ka|-dinaa| Kanig weet gen als de meest stuitende en gesiachtelijke ontucht als gods-
blijkbaar niet, dat het handjevol priesters en gewezen pries- di9"999 ha"d9""9 W°|'dt b99°h|'9V9"- Want d9 "i9"W9 '°P9"-ters dat in Chur amqk maakte, op geen enke|e wijze de Euro- heid’ weike zich bij progressieve theoiogen aldus verraadt, siert
pes¢he priesters vertegenwom-dggde_ niet alleen de kerk niet, maar komt ook niet voort uit de klop

* van haar hart.’
<)(- Als eenvoudige huismoeder, met studerende kinderen die dit

voer van G. K. voorgeschreven krijgen als zijnde literatuur,
Mgr. A. C. Ramseiaar, oud-president van het aartsbisschoppe- meende ik dit te moeten schrijven als een cri de coeur!lijk Klein Seminarie te Apeldoorn - volgens oud-seminaristen Amsterdam, C. G. Eggenhuizen-Hoogland
een van de eerste 'nieuwiicht<-:-rs’ - heeft het opportuun ge-
vonden tijdens een Tijd - interview het Vaticaans beleid in-
zake lsraél foutief te noemen. Hij is verontwaardigd over de Het Tweede kameriid Harmsen, aldus het A.N.P. vindt dat minis-
eis van het Vaticaan, dat Jerusalem moet worden geinter- ter Kiompé de uitreiking van de P. C. Hooftprijs aan G. K. ’t Reve
nationaliseerd. niet vergezeid had mogen doen gaan van een toespraak, die blijk
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gaf van meer dan ambtelijke waardering voor het werk van deze V°|9e"$ de $ti°hti"9 "wet de_P- H°°Pr'J_5 wfwden gene" alsschrijver, zo blijkt uit een reeks schrielijke vragen die hij aan de '96" brute aa"5|a9 °P de ¢hl‘l$te|l.|ke |9el', die "I35 met CI-1|tUl1l‘,
minister heeft gesteld. met name niet met letterkunde van doen kan hebben, maar aller-
Het werk van Gerard van ’t Reve wordt in brede lagen van de be- W996 af$¢_h"W heeft 9§Wekt’-
volking ervaren als kwetsend voor godsdienstige, morele en zede- Vergeet dit allemaal met, wanneer u t.z.t. als kathohek weer evens
lijke gevoelens, opvattingen en inzichten, zo zegt het Kamerlid die tel’ stemblls 933*-
het juister zou hebben gevonden ’indien’ minister Klompé, reke-
ning houdend met die gevoelens van zeer velen, zich had moeten
onthouden van zulk een sterk demonstratief optreden ten gunste
van deze schrijver’. De heer Harmsen vindt ook dat het systeem '
van toekenning van staatsprijzen ’meer en meer wordt gebezigd
om kunstenaars te prijzen, wier opvattingen door verreweg de - - - -meerderheid van ons volk als schokkend en hoogst afkeurens~ |..lll.ll“gISC|1 PaI"llCl.l|al‘lSl1‘Ie
waardig worden ervaren.

e’ls de minister niet van mening, dat het aanzien van het ministerie
van C.R.M. niet gedoogt, dat het door dit prijsuitreikingsbeleid Paus Paulus heeft op 3 september tijdens de algemene audientle
en door de geprezen schrijver in opspraak wordt gebracht en is zeer ernstige waarschuwingen laten horen tegen eigen-gemaaktezij niet van oordeel, dat ook de namen van P.C. Hooft en van het Iiturgie:Muiderslot ten onrechte in diskrediet worden gebracht’, aldus het
Kamerlid Harmsen. Hy wees op het streven ’een liturgie op te bouwen volgens eigen

goeddunken, een liturgie die begrypelijker en aannemelijker zs voorlnderdaad, mejuffrouw Klompé gaf duidelijk blijk van meer dan de deelnemers’ Hy waarschuwde priesters en gelovigen ’niet toe teambtelijke waardering. Zij verklaarde het werk van Van ‘t Reve te geven aan dergelijk onjuist particularisme.
hebben gelezen en herlezen. Zij roemde speciaal van ’t Reve’s ’Dit soort particularisme streeft ernaar een ’kerkje’ op te zetten, ‘MIS-verdediging toen hij terecht stond op beschuldiging van Gods|as- schien een secte. Het wil zich. afscheiden van de viering van de alge-tering, die was helder, ironisch en waardig. ’Een harmonisch sa- mene liefde, van de zoals men zegt. ’instituti0nele structuur’ van demengaan van hoofd en hart, heeft die pleitrede gemaakt tot een ware, werkelijke en menselyke Kerk, in de illusie dat men een vryliterair meesterstuk’; aldus juffr. Klompé volgens het Haarlems . en zuiver charismatisch christendom bezit’.dagblad van 27 augustus. De zoen-scene tussen van ’t Reve en Volgens Paulus VI kan ’deze tendens om zich geleidelyk en hardnek-Klompé bezegelde de wederzijdse genegenheid. kig van het gezag en de gemeenschap van de Kerk te verwyderen,Als romantisch-decadent dichter - zoals Van ’t Reve zichzelf noem- heel ver gaan. Niet zoals sommige mensen denken, tot in de cata-de - las hij een ’decadent’ gedicht van hem zelf voor. De stichting comben, maar buiten de Kerk. Het kan tenslotte een vlucht, eenJohannes Althusius heeft zich met een protestbrief tot de Konin- ‘ break, dus een scandalum, een ongeluk betekenen. Het bouwt nietgin gewend.

op, het vernietigt.’

Zij doet de vorstin het verzoek te bevorderen, dat voor de Staats- O07? 61°01’ de invoering Wm <16 Volkstflal 5" bePWlde “a"Pa$$i"£Z" W"prijs voor Letterkunde voortaan slechts juryleden, die geacht wor- de lokale We”-W" Ontswnd de menmg» dat 51' gee" g_@1’"@_e"5¢ 417135"
den Nederlands naam als beschaafde natie niet te schande tie ma- Wk?» W5“ 6" ”e’Pli‘7ht_@”de "Mm meer be5t““t' H167“? Zoitnztken, adviezen zuuen uitbrengem pluralzsme, maar verschll van vorrnen kunnen ontstaan, 1e
|-|et 'decadente' gedicht, dat de heer Van het Reve ter ge|egen_ leen de liturgie, maar oak de substantie zou raken - zoals by de 1n-
heid van de prijsuitreiking voordroeg, heeft de ergernis van de tercommunie met P@"$°"@"@" die Z65" geldig Priesterschap bent‘request,-amen opgewekt ten. Deze wanorde zou de Kerk een schok en grote schade toebrengen.
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GE TUIGNISSEN Orthodoxe kardinaal
spreekt over celibaat

De gepastheid van de binding van priesterschap en celibaat werd Joseph Kardinaal Hoffner van Keulen, die steeds sterker op de
evens te meer bevestigd door twee recente getuignissen die des voorgrond treedt als verdediger van het geloof heeft weer eenste meer waarde hebben daar ze komen van Protestantse én Ortho- stelling genomen voor het celibaat:
doxe zijde. ‘

Het priesterlijk ongehuwd zijn is voor de Wereld, vooral voor eenOp het bisschoppensymposium te Chur was ook een protestants geseculariseerde welvaartsmaatschappij, een ergerlijk teken vanwaarnemer. Toen men terloops over celibaat sprak, vroeg de waar- tegenspraak. Ook in de kerk zelf wordt het celibaat, zoals de ge-nemer het woord en zei: ’lk spreek in naam van 80 kerkgemeen- schiedenis leert steeds dan problematisch, als onrust en gistingschappen. Wij, protestanten, hebben geen rechtstreeks belang in om zich heen grijpen. Z0 was het in de periode van de reformatiewat u of de Paus ooit beslissen zult. Maar we zijn bekommerd om en van de Aufklarung. Nu zoals toen zoeken zekere bewegingenhet feit van Christus Kerk in het algemeen. Welnu, wij smeken u de paus en de bisschoppen onder druk te zetten.
de celibaatswet niet te veranderen. Onze gehuwde dominees on- Daarbij staat meestal de vraag naar vrijheid en dwang van hetdervinden hoe ze moeten leven voor hun gezin en voor hun be- celibaat op do voorgrond.
roep. Ten koste van hun kerk. Behoudt a.u.b. die wet!’ Christus spreekt hen zalig, die ’0mwille van het Godsrijk’ bereid

zijn, ’huis en ouders of broeders en zusters of vrouw of kinderen’Begin juli was er te Zagorsk (nabij Moskou) een Vredesconferen- te verlaten. (Lk. 18, 29; Mt. 19, 29). Het ongehuwd zijn omwilletie van al de kerken der Sovjetunie. In een interview met metro- van het rijk der hemelen is - als uitdaging tegenover een huma-poliet Nikodim (orthodox) verklaarde deze: ’Moest het van mij af- nistisch horizontalisme - juist voor de wereld van nu een geldigehangen, ik zou elke orthodoxe priester vragen het celibaat te on- vorm van RADICALE LEERLING zijn, en het zou misleidendderhouden. De ondervinding heeft mij geleerd hoeveel meer de zijn, hier de inzet in de ontwikkelingslanden als een beter be-priesters aan God en hun gelovigen kunnen geven, wanneer zij grijpbare en betere vorm van getuigen tegenover te stellen.vrij zijn van gezinszorg-en. Het is de leer van S. Paulus en de les Zoals de roeping tot het priesterschap zo is ook de roeping totder geschiedenis. Ondanks mogelijke afvallen, is het celibaat der ongehuwd zijn alleen in het geloof te begrijpen. Beiden zijn uit-priesters de grote kracht der Latijnse Kerk. Men moet die traditie verkiezingen door genade. Het klopt niet, het priesterschap alsniet verlaten.’ op de kerk betrokken ambt het zogenaamde zuiver individuele

38

charisma van het ongehuwd zijn tegenover te stellen. Beide roe-, -pingen dragen een charismatlsch karakter. Beiden zijn naar hun
wezen op de gemeenschap van de kerk betrokkenf?
"In oktober 1965 vond in de concilieaula een afzonderlijke stem-
ming plaats over het punt, of de priesterlijke ongehuwde staat
’omwil1e van het rijk der hemelen’ zou blijven gehandhaafd.
(Conciliedecreet ’Optatam totius,’ 10) van 1989 stemgerechtigden
stemden 1971 voor, 16 tegen, 2 ongeldig.”
”Is het werkelijk zo zeker, dat het aantal priesterroepingen op de
duur zal stijgen, als het celibaat wordt opgeheven? De evange-
lische kerk in Oldenburg telt 583.000 leden, maar ondanks huwe-
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lijk slechts 200 dominees. Daartegenover hebben de 216.000 ka-
tholieken van Oldenburg ondanks celibaat de kerk 362 priesters I S M I S S N E ?
geschonken, die in Oldenburg, in andere delen van Duitsland en

in de wereldmissie werken.
Een Joegoslavische bisschop vertelde me in maart 1969 in Rome,
dat de orthodoxe (niet met Rome verbonden, red.) kerk van ‘

Joegoslavié met haar 9.000.000 leden ongeveer 800 seminaristen
1 11> (66libat 15 111 1116 01865611610611 k61‘k 11161,, 1611-), ¢61‘Wi.i1 <16 Onder de titel van: ”Missi0naris: een uitstervend beroep?” schreefe

7.000.000 katholieken van Joegoslavié 4.500 seminaristen in de Arie Kuiper, verslaggever van De Tijd, een heel at-ukel over

56111i11a1'i6S 26101111611 1161111611-” \ moderne missie-activiteit (zie De Tijd van zaterdag 1'7 mei 1969).
"Men pleegt niet zelden te beweren, dat het celibaat in de klo0s- Her we;-d mij van verschillende kanten toegestuurd en dc

tergemeenschappen thuis hlwrt, niet echter de levensvvrm van redactie van Confrontatie vraagt mij wat ik ervan denk. Ik heb
gezucht . . . (de redactie houde mij dit ten g0ede!). De katholieke
kranten- en tijdschriftenlezer wordt in Nederland eenvoudig ge-

Daa1‘0l1 1161 V01g611<16I 315 11155011011 V311 Mnstel‘ 1161) ik 116 aan“ bombardeerd met een niet ophoudende stroom van artikelen
17611111611311 V001‘ mij V61‘b=1Z111gW6kk611<16 61‘Va1‘i11g $611311, dat P613" waarin hem wordt voorgehouden dat ongeveer alles in de Kerk
tief meer ordensgeestelijken dan wereldheren op het celibaat vast- angel-5 moat aan enkele jal-en ge1eden_ Meestal wordt hem dat

1011611, 6611 61‘Va1'111g, 1116 11001‘ 6611 011116110611 V3-11 116 13111156 1115- nog zeer autoritair en beslist gezegd: zé is het en als U er anders

50110PD6110011f61‘611t16 V001‘ 116 b01111$1‘6P11111i6k b6V65t1g¢1 W61’(1- 111 over denkt bent U niet bij. De lezer heeft het maar te nemen.

116 1861516 5 361611 (1964-69) Z1311 V811 116 20-000 k=111101i6k6 W61‘6111- Het 2de Vaticaans Concilie is voor velen in ons land een bres ge-

36651611311611 V311 116 b01111$1‘6l111b1i6k 195 (= 0-97 0P 161116115 100) Worden waardoor zij naar buiten zijn gehold en het oude ver
en van de 5.000 ordenspriesters tezamen 85 (= 1,7 op telkens 100) achter zich hebben gelaten, het Concilie incluis.
“it het Priesterambt getreden-” De reden waarom mij het stukje van Arie Kuiper werd toege-

De kardinaal concludeert Verder» dat het opgeven Van (16 0911- stuurd zal wel zijn omdat men verontrust was omtrent Wat daar

1103-15V61‘P1i611ti118" 511061113’ 101 1161 P1‘ak¢i5611 g6h661 V61‘11W1.l11611 V011 "nieuwe opvatting van het missioneringswerk” heet, en uitspra-
1161 661111301 Z011 16111611 11161 H116 g665t61ijk6 1101161611 V811 111611 ken als: ”Er is een heel nieuw fundament onder het missiewerk

gelegd... Het doel is gezamenlijk te zoeken naar het antwoord
van het evangelie op de grote vragen van deze tijd: oorlog, nu-

‘ cleaire dreiging, honger, armoede, sociale onrechtvaardigheid,
noem maar op.” In cursieve letter staat er nogz
"De missionarissen zijn er tegenwoordig niet meer op uit zoveel

FIDES IN AMSTERDAM mogelijk mensen te bekeren. Zij dopen bijna geen individuele
‘ mensen meer. Het aantal ’bekeerlingen’ is niet van belang. Het

f tichtin ’Fides’ die godsdienstonder gaat er om vreemde culturen te confronteren met Christus en zijnIn Amsterdam . ungeert een s g , -

wijs wil geven aan leerlingen, die niet op katholieke scholen gaan. V61‘l0S5i11g- M611 0111501111111 dat 81$ 11161 1116115611 11011611, 111381’ 6111-

Een prachtig doel. De algemene Ieiding is toevertrouwd aan de turen.”
katecheet drs. G. Hommels, docent aan de Kath. Theol. Hoge- Dit is allemaal geen nieuw geluid, en het wordt niet alleen in
school te Amsterdam - die zal dus wel erg progressief zijn - en Nederland gehoord. Wel duidt het op een grote verwarring der

als basis wordt genomen de ’Nederlandse Katechismus’. geesten, die voor het missiewerk alleen maar fataal kan zijn. Dat

De ’nieuwe’ dus. We hoorden al dat een pastoor een uitbrandertje het woord ”bekeren” tussen aanhalingstekens wordt geplaatst is

kreeg omdat hij zelf zijn niet op katholieke scholen gaande pa- een teken aan de wand. Onlangs vertelde mij een bejaard pries-
rochiaantjes godsdienst wilde geven . . . ter, lid van een belangrijk missiecomité ergens in Nederland, dat

de wereldpriester zijn kan.
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hij in dat comité nog de enige was die volhield dat de missio- 1 oorlog, sociale onrechtvaardigheid. Dit laatste zal een missiona-
naris het geloof moet verkondigen (en dus mensen moet ”beke- ris 66k moeten doen, natuurlijk, maar dat is niet het DOEL van
1-en”)! zijn missie-activiteit.
Men zij echter gerust: wat er ook wordt beweerd, het evangelie, Nog een passage uit hetzelfde decreet: ”De leerlingen van Chris-
de leer der Kerk en de uitspraken van het 2de Vaticaans Concilie tus . . . zoeken niet de louter stoffelijke vooruitgang en Welvaart
zijn op het punt der ”missie” nog steeds IN WEZEN hetzelfde ge- ' der mensen, maar zij bevorderen hun waardigheid en broeder-
bleven. Het slot van het Marcusevangelie bevat nog altijd Jezus’ lijke eenheid door hun de godsdienstige en zedelijke waarheden
woorden: "Gaat uit over heel de wereld en verkondigt het evan- te leren die Christus door zijn licht heeft belieht en geven zo ge-
gelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden leidelijk steeds meer toegang tot God” (art. 12).
gered, maar Wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marcus _ Nég een tekst, hier de laatste: ”Het eigenlijke doel van de
16, 15-16). Lees ook het slot van Mattheiis: "Gaat en onderwijst missieactiviteit is de evangelisering en het planten van de Kerk
alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de in volkeren en gemeenschappen, waar zij nog geen Wortel heeft
Zoon en de Heilige Geest en leert hen alles te onderhouden wat geschoten” (art. 5).
ik U heb bevolen. Zie, ik ben altijd met U, tot het einde der Dit alles zegt natuurlijk niet hoe dit moet gebeuren, vooral nietwereld” (Mattheiis 28, 19-20). hoe in onze tijd het evangelie moet Worden verkondigd en deIn de toespraak van Petrus op het eerste Pinksteren der jonge ongelovigen tot geloof en echte bekering worden gebracht. Hier-
Kerk, zoals die in de Handelingen der Apostelen staat opgetekend, over is niet slechts vandaag of gisteren verschil van mening, men
heet het o.a.: ”BEKEERT U dus en hebt berouw, opdat Uw zon- denke maar eens aan de ongelukkige strijd over de toelaatbaar-
den worden uitgewist” (Hand. 3, 19). Dit was tot Joden gezegd. heid der chinese riten in de 16de-18de eeuw. Jaren geleden hebIn Hand. 15, 19 spreekt de vergadering der Apostelen te Jeru- ik een bekend missioloog de stelling horen voordragen dat men
salem van hen ”die zich uit het heidendom tot God BEKEREN”. zich in het missiewerk allereerst moet richten tot de meest in-
S. Paulus in 1 Thess. 1, 9: ”Zij vertellen immers zelf hoe wij bij U vloedrijken van het vreemde volk waar men leeft; heeft men diezijn ontvangen en hoe gij U van de afgoden tot God hebt BE- eenmaal gewonnen, dan kan men via hen de anderen gemakke-
KEERD om de levende en waarachtige God te dienen”. Laat deze lijker beinvloeden. Toen de pater wat laatdunkend sprak over
teksten voldoende zijn, er zijn er meer die bewijzen dat het be- missionarissen die in India onder armzalige paria’s werken (als-grip ”bekering” (dat zijn wortels in het Oude Testament heeft) of men op die manier het grote India kan bekeren) Sfelde ik hemtypiseh oerchristelijk en bijbels is. Er kan geen kwestie van zijn de vraag of de Apostelen dan dezelfde methode hadden gevolgd
het af te schaffen of de inhoud ervan wezenlijk te veranderen. en of S. Paulus niet veeleer aan de Corinthiérs heeft geschreven:
Maken wij nu een sprong. Op 7' december 1965 heeft het 2de Vati- *‘ "Denkt maar aan uw eigen roeping, broeders. Naar menselijke
caans Concilie met 2394 stemmen tegen 5 het decreet AD GEN- maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet
TES DIVINITUS (Over de Missieactiviteit van de Kerk) goedge- velen van hoge afkomst. Neen, wut voor de wereld dwaas is,keurd. Men vindt hier geen andere leer dan die van Nieuw Tes- heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen . . .” (1 Cor.tament en Kerk, dat is van Jezus Christus zelf. Art. 13 begint 4, 1, 26-2'7). Dat was de spreker te veel, en ik moest het volle ge-aldus: ”0veral waar God een deur opent om het geheim van wicht van zijn toornige welsprekendheid over mij heen latenChristus te verkondigen, moet aan alle mensen met vertrouwen gaan.
en standvastigheid de levende God Worden verkondigd, en Jezus Nu hoort men beweren dat men geen mensen, maar een cultuur
Christus, die Hij gezonden heeft tot heil van allen, opdat de niet- moet ”dopen”, maar deze tegenstelling is vals. Echt gedoopt wordt
christenen, wanneer de Heilige Geest hun hart opent, zich in ge- alleen een individuele persoon. En daarom is en blijft de eersteloof vrijwillig tot de Heer bekeren en Hem oprecht aanhangen, taak van de missionaris: zoveel mogelijk MENSEN van vlees en
Hem die de geestelijke verwachtingen van allen zal vervullen, ja bloed tot het geloof brengen waarvan door Christus aan zijn Kerk
zelfs eindeloos overtreft, omdat Hij ’de weg, de waarheid en het de verkondiging is opgedragen. Z6 is het en zo zal het blijven tot
leven’ is”. Dit is andere taal dan praten over nucleaire dreiging, aan het einde der tijden.
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I .

Als men dit tracht af te zwakken eraan twijfelt of het zelfs ont- K Bij dit alles doet ons echter juist ons geloof in God, dat is dus
kent, zijn daarvoor verschillende redenen aan te halen. , ook in Gods goedheid en rechtvaardlgheid, onontkoomhaar de

Allereerst is er de theologische refleetie over het heil van hen i vraag stellen: hoe is het gesteld, nu en in het andere leven, met
die niet in Christus geloven, Hem zelfs niet kennen, en waarvan hen die aan deze ehristeluke rlgkdom geen deel hebben, althans

" d b k d P‘ A. D.men moet aannemen dat dit buiten hun schuld gebeurt. Kon men niet zichtbaar. Mijn oude leermeester, e e en e ere
' h 1 d t"d llen die niet tot de zichtbare Kerk van Chris- ‘ ~ Sertillanges O.P. hield ons in zijn lessen voor, nu al tientallen1n ee ou e 13 ..en a
tus behoren, alle niet-gedoopten, soms een MASSA DAMNATA, jaren geleden, dat de mens die standvastig het goede doet omdat

” doemde massa” noemen tegenwoordig onderschrijft men het goed is, daardoor gered wordt en na zijn dood Gods aanschijneen ver ,

dit niet meer Hier komt een vraag op die vandaag niet het eerst ‘ zal aa11S0110l1WB11- K- Rahner 15 6611 defgenen die tegB11W001‘dig
Wordt esteld- al eeuwen geleden hebben de theologen er zich Q V61‘k011digen dat er naast pllbliek erkellde, d-W-Z- hij (16 Kerk

. ,, . ,, . .. .g ,

mee bezig gehouden. Wij staan hier voor een gehelm waarvoor 3~I1gB$10te11, 0°11 V691 Z-€- a11°111e1T1e Ch1‘1$te11e11 Z1311, 1161? 15 <16-

m.i. maar één antwoord is. "Wie gelooft en gedoopt is zal gered zelfde gedaehte als die van Sertillanges, maar een nieuw woord.
Worden” (Marc. 16, 16); dit is een woord des Heren, de grondslag Een woord echter dat, indien verkeerd begrepen, verlammend
van het Credo der Kerk. Met ”geloven” is vanzelfsprekend be- kan werken op de mlssie-activiteit. Het leidt, of verleidt tot de
doeld: geloven en leven volgens het geloof, zich geheel aan God vraagi Wat heeft het voor zin zich véél moelte te Se‘/811 Zlllke

H H H " I '- t tovergeven en dus ook alles doen wat Hij verlangt. Het evangelie ”a110I1iBme11 , die Even goed christenen z13n a s W13, 0 open-
l d vol en: ”Wie niet gelooft zal veroordeeld Worden” bare, belijdende Christenen te maken? Kan men zijn moeite nietaat aarop g ,

(Marc. 16, 16). Maar niemand wordt veroordeeld tenzij om zijn betel‘ an andefe dingen be5tede11, b.v. aan... ontw1kkel1ngs-
schuld. God is een rechtvaardig Reehter; dit is een der rotsvaste Werk?
fundamenten van het Godsgeloof van het Oude Testament, en Het antwoord op de vraag is boven al gegeven maar er is veel

' I Hevenzeer van het Nieuwe. Het gaat dus over schuldig ongeloof. aan toe te voegen. De ”anon1eme chrlsten kent de rijkdom van
Nu is er een heel brede marge tussen positief geloven in Chris- Christus niet, zoals Wij die kennen uit het evangelle en de leer
tus, hem belijden als de Zoon van God die in de wereld is ge- der Kerk; hij kan er dus ook geen gebruik van maken. Fij be-
komen om de mensen te redden, en positief, schuldig ongeloof. hoort. zoals W1], tot de gevallen mensheld aan Wie God z1_]n Kerk

.. . 1

En in deze marge zijn velen. Hoe kunnen z1;] Worden gered? DE heeft geschonken om haar te herstellen, de Kerk met Chrlstus a s

RECHTVAARDIGE EN GOEDE GOD WEET HET, WIJ NIET. hoofd en met de genademiddelen der zeven Sacramenten. Als de

Men heeft op dit gebied heel wat gefantaseerd, maar dit fanta- belijdende christen al zijn heil "met vrezen en beven” moet be-
n heeft weini zin Wij wéten het eenvoudig niet En dit niet werken (Philippenzen 2, 12; te vrij vertaald in het N.T. der Kath.sere g . .

weten kan ons alleen maar aansporen om aan alle mensen het Bijbelstichting), 110eVBe1 116 111661‘ (1311 (16 ”a11011iBmB”! H06 Véél
loof ‘n Christus te verkondigen en hen te brengen tot het water i groter is voor hem niet het gevaar dat er niets van terecht komt.ge 1 .

van het doopsel. Dat is de normale en zekere weg, dat is ook de E11: mogen Wij 1181313611 Wat Chl'iStHS 0115 V001‘S0h1‘ijft te (10611?

weg die ons het innigste met God verenigt, die ons innerlijk doet " Overigens lijkt de uitdrukking ”anonieme Christenen” weinig
herboren Worden (Joan. 3,3), en ons op de meest overvloedige aanbevelenswaardlg. H. Urs von Palthasar heeft er zich krachtig
wijze eeuwig leven schenkt (Joan. 10, 10: ”Ik hen gekomen opdat tegen gekeerd in zijn bewonderenswaardig hoekje CORDULA
zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed”). ODER DER ERNSTFALL (Joannes Verlag, Elnsledeln 1967). H1]

. h I
Wie de rijkdom van het geloof en het christelijk leven, dat is het heeft erop gewezen dat ongelovigen, sprekend als Ra ner, vee
leven in Christus kent, kan alleen maar verlangen deze aan zo- Christenen ”anon1eme athelsten” zouden kunnen noemen, dik-

I7 Wveel mogelijk anderen mee te delen. Men leze er het evangelie Wijls met meer recht dan Wij hen ”anonieme christenen . at
van Joannes en vooral Jezus’ grote afscheidsrede op na (Joan. bereikt men hiermee en Wat zegt d1t alles? Leldt dlt met tot een

' ' ' ' b" t h t1-1'7). Daairom zijn de apostelen en de mlsslonarlssen over de hele theologle van slagwoorden, slogans, waar 1] men me een e

wereld uitgetrokken, daarom hebben velen alles verlaten en heb- gevoel aansprekend woord een hele problematiek, J2. zelfs een
. . . k ,2,

ben zelfs gezondheid en leven gesehonken. mysterie, verdmsterten toede t
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De christen heeft tot taak het geloof teverkondigen; hij gelooft EEN N|EUWE R|TE:vast in de goddelijke gerechtigheid, die geen onrecht duldt noch
bedrijft, en hij buigt zich voor het mysterie dat zich hierbij aan ' dhem voordoet. Hoe dieper hij gelooft, dat is: met hoe g1-oter en
voller vertrouwen hij zich aan God overgeeft, hoe gereder hij odk
het mysterie aanvaardt. Men: roept de gelovigen tegenwoordig
van alle kanten toe dat zij moete 1 ven et de on ekerheid, en TOELICHTINGdaarmee bedoelt men vaak die v:n ien tslvijfelend Zeloof. Dit is Onderstaand schryven moet de lezer niet zien als een poging hetvals en voor het geloof destructief. Het ware geloof is een vast communiceren op de hand tegen te gaan. Dit lykt nl. onmogelyk.geloof, en hoe dieper het is, hoe vaster. Het leeft niet met 0nze- Een reeks generaties schoolkinderen heeft het voor de eerste H. Com-kerheid, maar met het mysterie, het 0ngeziene_ munie al zo geleerd en talloze volwassenen weten niet beter of hetEen tweede reden waarom velen helaas twijfelen aan het nut van hoort zo. Sinds het schryven ervan I16? ik vernomen, dat ROM? 111111de geloofsverkondiging, is van veel ernstiger aard. Arie Kuiper de episcopaten van Belgié en Frankryk (maar vooralsnog met aaggewaagt ervan aan het slot van zijn stuk als hij spreekt over dat van iZederlZ5nd),_verl0f heeft gegeigeni ciebeommunzet 01; ii: 1721126"deze tijd van ’horizontale’ godsdienstbeleving”. Met dit woord uit te T81 en. et zlet er we naar m, a mnen H16 6}wordt meestal bedoeld dat de menselijke religieusiteit (of wat tyd, de nieuwe rite algemeen toegestaan zal zyn. I12 zou du: perso0n-daarvoor wordt aangezien) zich niet richt op God (dan is zij lk 00k v€?‘W@l7<0m6?l-”verticaal”) maar op de mens. Hiermee spreekt men dan de In dit stuk druk ik de overtuiging uit, dat de invoering in Nederlandmeest fundamentele dwaling uit die het Christendom Qp het niet alleen een van de vele eigenmachtigheden van de Nederlandseogenblik van binnenuit bed;-eig¢_ kerkprovincie is geweest, maar bovendien zeer sZord1g of beter ge-Jezus is op aarde gekomen om ons het eeuwig leven te sohenken; Zegd helemaal niet is beZeleid- All? argument“ die ik in stukhet laatste woord van de christelijke geloofsbelijdenis, het laatste heb g@"°emd= kunnen Worden Weerlegd: dat is Zeke? W“aT- E" 1k be”voorwerp van het ”Ik geloof” waarmee deze begint, is “het eeu- 5'" 00k geenzins tege", dd? Z? Weerlegd Worden Maarl-41:73

T20? dun
wig leven. Amen”. Het heeft geen zin om als missionaris uit te 33535;:‘;1;:jZ;nlZZ%:;e7;;ifnggoizolggi 12$’-:i'::t;’fJ‘Zd1faZ bjuszigyest kk , d ' t d't elfd ' le en w'l ' ’biingi; Zgngffgagleznaegifzagevanl :;h1.i;u(:1:;lgzijnv Km-1:‘

4 dat de invoering van nieuwe gebruiken niet mag lezden tot vermm-Denkt men aneen aan dit leven’ aan deze Wereld’ dan zal men aan dering van eucharistische devotie en niet de gedachte doet postvat-”ontwikkelingshulp” denken aan het praten over oorlog en ten, dat er iets in de eucharistische leer veranderd zou zyn. 1k benatoombom, wanneer men, geladen met (horizontaal) idealisme, 6" niet Zeke?‘ W?’ dat de 5l°"di£@ invoefing Wm fie nieuwe rite inin Vreemde landen iets goeds W doe“ aan de dam. Wonende Zezehkerkprovzncle, genoemde nadelen met met Z1611 mee heeft ge-mensheid.
me t"

.Wat nu die vreemde landen zelf betreft, het is duidelijk dat zij
P‘ Fontamezich steeds meer afsluiten voor de geloofsverkondigers. China laat 15021“; T N R

:?)l?;e:ijt§§;‘l:0‘l::l§i 1I;1:§;§;10;ed::_n(I1:;,£1aggzflgtzi I::t;::1: In‘de.laatste jaren is in Nederland een communiepraktijk ont_
- - - - - -- - D 1 staan, die vrijwel algemeen gevolgd wordt: men ontvangt de com-door enormet nus-S1: actlvgslliljglrillxgarftdelnlgg gslzgoit aiojézg munie op de hand. Op de tong ontvangen de hostie nog slechtsons v.00r gro e’ me We pr - ' g - de een of andere bejaarde die niet graag meer verandert, en dezeopgelost door de probleemstellmg te vervalsen en door lets anders zich herinnert dat nimmer deze

L13: l:a:vZnt'ePs1f:gl1ii<It l::?e::n0Ie?i1ea(al£1 (;1l(ie(vl:)lii<s:::n?lJn Kerk handelwijze verlof is gegeven. Het ontvangen van de hostie opg g ' I g ' de hand is iets Wat eenvoudig uit het niet is ontstaan: voor zoverJ P M VAN DER PLOEG 01, ik weet hebben de bisschoppen er nooit toestemming voor ge-
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geven of zelfs maar woorden van geen bezwaar gesproken. En ge middeleeuwen begon het ontvangen van de communie op de
hoewel er toch in Nederland over theologie en liturgie heel Wat hand uit te sterven en vervangen te Worden door het ontvangen
te doen is, niet alleen in vaktijdschriften, maar ook in populaire van de communie op de tong. In 839 veroordeelt een Spaanse
geschriften en in de massacommunicatiemiddelen, ben ik nooit bisschoppensynode een secte die zich ertegen verzet, dat de ge-
een motivering van het nieuwe gebruik tegen gekomen. Des te lovigen de hostie in de mond gelegd wordt. De algemene regel is
merkwaardiger, dat het zo algemeen is: met eigen ogen heb ik een tenslotte uitgegaan van het concilie van Rouaan (gehouden om-
bisschop de mensen de hostie in de hand zien geven; priester en streeks 878): ”nulli autem laico aut feminae eucharistiam in
gelovigen weten al niet beter meer of het hoort zo. De wettigheid manibus ponat, sed tantum in os eius”, d.w.z. aan geen enkele
van het nieuwe gebruik is blijkbaar voldoende (stilzwijgend) leek, man of vrouw, legge hij - de priester - de communie op de
aangetoond met de algemeenheid van het gebruik: het mag omdat hand, maar uitsluitend op de tong (canon 2 van dit concilie).
iedereen het doet. Alleen de priester, de diaken en de subdiaken werden hiervan
Indien een motivering bestaat, dan zal het eerste artikel daarvan uitgezonderd, maar nog voor 1000 werd ook de subdiaken onder
ongetwijfeld luiden: dat in de oude Kerk, die van de eerste eeu— de lekenregel gebracht. De regel van Rouaan is nooit meer ver-
wen, de gelovigen de communie niet op de tong, maar op de hand anderd, zij geldt heden nog: leken en geestelijken tot en met de
ontvingen. Laat ons nagaan Wat daarvan waar is. Alle liturgische rang" van subdiaken mogen de communie niet op de hand ont-
handboeken en woordenboeken spreken over de communieriten, vangen. Er zijn ook nooit moeilijkheden over geweest; elk voor-
maar het beste, uitvoerigste en meest gedocumenteerde verslag schrift omtrent de communieritus veronderstelt deze praktijk
vind ik bij prof. J. A. J. Jungmann, Missarum Sollemnia, deel II, bekend, aanvaard en onbestreden. Het kerkelijk wetboek, het
blz. 454 vv (Wenen 1948). Inderdaad ontvingen de communice- Rituale Romanum en zelfs het uitvoerige Romeinse decreet over
renden in de eerste eeuwen de communie op de hand. Zij moesten de eucharistie van 1929 (AAS, t.XXXI, 1929, blz. 631/642) her-
echter van te voren hun handen wassen en Jungmann neemt aan, halen het verbod niet, hoewel zij vele en gedetailleerden voor-
dat dit een vast ritueel gebruik was. Van dit bewijs van eerbied schriften over de viering en het ontvangen van de eucharistie
voor de eucharistie is in onze Nederlandse kerkgebouwen in ieder bevattem Maar voor wie veronderstelt, dat daaruit blijken zou,
geval gee“ 5Pl‘ake- D6 g610Vig6 legde de linkerhand onder de dat de regel van Rouaan in de loop van de tijd wel stilzwijgend
rechterhand, enigszins hol, om daarin het lichaam des Heren aan Z011 zijn vervallen, zij Qpgemerkt, dat genoemde bepalingen alleen
te nemen. “Amen” sprak hij daarbij en nam vervolgens de hostie dan volkomen begrijpelijk zijn, als men er vanuit gaat dat het
in de hand om daarmee eerbiedig de ogen aan te raken en ten- communie ontvangen op de tong zo volstrekt algemeen is, dat de
slotte legde hij de hostie in de mond, dit alles terwijl hij bleef regel niét herhaald behoefde te Worden. 00k het tweede Vaticaans
staan. Hiermee komt de houding van vele communicanten in onze concilie heeft geen verandering gebracht en evenmin de Litur-
kerken niet overeenz zij steken de vlakke rechterhand uit en leg-

‘ gische Commissie. Voor zover er over de communieriten nog
gen de hostie dadelijk in de mond, veelal terwijl ze al weglopen; Y moeilijkheden geweest zijn, golden deze het gebruik van de kelk
velen antwoorden zelfs geen ’amen’. Bovendien werd aan de ge- door leken, het zg. ”utraquisme" van de 15de en 16de eeuw; deze
lovigen ingeprent, zeer zorgvuldig met de hostie te zijn en vooral kwestie is geregeld door het concilie van Trente in zijn twintigste
niets daarvan te laten vallen. In ons land is van een inleiding op zitting, waarop enige modificatie is gevolgd door het tweede
911 @611 bgeleiding V311 (16 nieuwe rite lliet <18 millste SPl'F*ke gB- Vaticaans concilie. Uit dit alles blijkt overduidelijk, dat de bij
weest, ook niet van bisschoppelijke zijde. Als men werkelijk naar ons zo snel gegroeide rite niet toegestaan is.
de praktijk van de oudste kerk terug wil, moet er nog heel wat Nu zal men na dit betoog zeker zeggen, dat voor het verleden de
gebeuren. regel van Rouaan misschien wel goed is geweest, maar dat we
Reeds in de vierde eeuw tekende zich een verandering af. In nu in een andere tijd leven en dat een nieuwe tijd nieuwe vormen
Gallié werd het gewoonte, dat vrouwen bij het communiceren een eist. Er wordt in Nederland veel met deze geheimzinnige tijds-
doek over de handen moesten leggen; dat schijnt later daar en mystiek gewerkt. Velen, ook ontwikkelde personen, zien in het
elders ook voor mannen voorschrift geworden te zijn. In de v1-oe- gebruik van de Woorden "in déle jd” (Vaak g6°°11t1‘a5tee1‘d met
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6811 onbepaald, maar in ieder geval veel lager staand ”Vr0ege1.") tijd en staat daar zeker in verband mee. Want in de ariaanse
B611 argument dat de deur dicht d0e¢_ Laat ons daamm nagaan godsdienst krijgt de eucharistie uit de aard der zaak een minder
Waal‘0m de rite veranderd is en of de omstandigheden nu zoveel verheven plaats dan in de katholieke. Zeer zeker heeft de nieuwe
anders geworden zijn. rite de mensen willen bijbrengen hoe hoogheilig de eucharistie
Nu is het zo dat de oude teksten beperkt in aantal zijn en ons is’ Z0 heilig dat gee“ lekenhand die mocht aanmken‘ Want deniet veel argumenten bieden. We moeten hier dus interpreteren euchanstle ls God zelf’ Wat de arianen juist ontkenden" d ' n t nten: de eucharistie, de gelovi-
I - . . .. _n leder geval legt de verandering 111 de w1,]ze van commumceren I11 116$ V00raaa_nde z1,]n r1e co s a
de nadruk op de eerbied die de communicant de eucharistie be- gen’ dc afwukmg van de °rth°d°xie'
$011611 moet, een eerbied die niet toestaat, dat hij de gec0nsacreer_ Wie de Katholieke Kerk met één enkel woord wil aanduiden,
de hostie met de hand aanraakt. Daarmee is niet gezegd dat de moet zeggen: dc Kerk is Liturgm Haar voomaamste taak hiergelovigen van de eerste eeuwen minder eerhied voor de eucha_ op aarde is verzekeren, dat God door de mensheid voortdurend
risie hadden dan de late;-en maar wel dat hat blijkbaar nodi aanbeden wordt en dat doet zij voornamelijk door de gemeen-’ 8'
geW01‘d6I1 Was Op de eerbied veel nag;-uk te leggen De Kerk van SCh3.p]J€ll_]k€ handellng van het helllg dlenstwerk. De kern van

h ' ' d h t hoo heilide eerste eeuwen, is de Kerk van de martelaren van de kata- de liturgie is dc Viering van de em anstle: oar e g gkmben, van de Vel‘V0lginge11_ Hoewel tegen de drilk in gmeiend offer van de Zoon, onbloedlg vermeuwd 111 elke H. M15, Wordt
’ " b ht b den n wordt ookonavatte zij sl-echts een minderheid van de bevolking. Christen God °P_v°1maak*° Ymze eer ge rac en aan e e_zun was een rlskante zaak, altijd dreigde het gevaal. van bloedige de zondlge mensheld met God verzoend. Voor aanblddmg noch

d All t et de eucharistievervolging en menigeen bezegelde zijn geloof met het martelaar- verzoening bestaat een an ere weg. es wa m
schap. Dat trok een be ald t . - te maken heeft, heeft te maken met de heiligheid van God enPa ype mensen naar do Kerk. die erlets, veel, alles voor over hadden. In de vierde eeuw staakte het met de reading van do mensen‘ Daamm gee“ de Kerk zeer Stun"
R0111‘->i11S6 rijk zijn Vervolginggn de Kerk Werd -- b gente bepalingen omtrent de viering van de Mis en de behande-, vr1_] en on 6..
drelgd ell chrlstendom en heidendom we;-den wettelijk gelijkge_ ling van de eucharistie, bepalingen die alle ten doel hebben de
steld. gelovigen van het unieke, het hoogheilige, het onvervangbare van
Nog voor de vierde eeuw ten einde was verhief keizer Theodosius dit genademiddel bij “itstek te doordringem Daarom 00k kan enhet °h1‘l$teI1d0m tot Sta21tSgodsdienst_ Van men af began dc massa mag Z1] het met aan afzonderlljke gelovlgen en zelfs nlet aan a -
de Kerk billllell te treden, al handhaafde he; heidendom zich nog zonderlijke bisschoppen overlaten hieromtrent de wet te stellen.

' d 1;
131181 Dat betekende dat de Kerk began V01 to lopen met Wat We Want de gelovigen zijn nog altijd dezelfden. Dankzig Go s. gro e
nog niet zo lang geleden ’lauwe katholieken’ noemden, mensen barmhartigheid is de Kerk met alleen het tehuls van de helhgen,' ' Q I. -1 0 h 0 d ddie 61‘ met met hart en z1e1 bl; Z1311, mensen die Zich in dc kerk maar ook en lIl veel grotere mate het te lllS van e zon aars,
vervelen, mensen die zelden, uiterst zelden, ter H. Tafel naderen lauwem dc sukkelaars’ de twllfelaars’ de onverschllhgem N°g" ' " ' t ff b l'n n er toeOngetwlgfeld met het oog op deze nieuwe toestand waarin meer steeds Z1]I1 er de velen die slechts onder s ra e epa 1 ge
onverschilligheid en oneerbiedigheid voorkwamen dan tevoren is gebmcht kunnen Worden althans eenmaal per Jaar de commume

’ an ‘<1 Ch i tusde communierite verscherpt. ‘ te ontvangen. Daar komt nog bij dat de go e1 van 1- s
M531‘ 61‘ is 111661‘! de vierde eeuw de eeuw van de V1-' 'w01.din - wederom zeer sterk in het geding is. Sinds de 19de eeuw ontkent, 1] g, 15
Wk (16 eeuw V311 hei; arianisme. De leer van Arms omkem de g0d_ het vrijzinnig protestantisme dit leerstuk, dat alle chrlstelngke
heid van Christus, zij ziet in Christus wel een root rofeet en kerken wt dan we hadden aangehangen In onze dagen dringt_ g P
6911 llltverkorene Gods, maar nieg; de tweede pel-soon van dc deze vrijzinnige mening, die niet ongeluk aan het oude anamsme
Allerheiligste Drieéenheid. Weliswaar is deze leer door het Con- is’ onder de gehvigen Van de Katholieke Kerk door‘ De kateg°"cilie van Nicea (325) veroordeeld, maar zij behield nog lang veel rieén Van Ch1'i5tl1$’ godhidi e IH&gde11Jke geboorte, de won-

Ifaanhang, 00k Onder bisschoppen en vele van de nieuwbekeerde deren, de verrijzenis, Worden door sommige theologen en ook ze s
Germaanse volken maakten eerst een ariaanse fase door De wel in de gewone zondagspredikmg e“ In het godsdlenstonde“

l ll (1 '(1.Verandering in de COII1n'lllnie1'ite valt juist same“ met de ariéanse richt ontkend of geheel anders (nl. op symbo isc e wijze) ge 111
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,_ _ _ op de hand. Het kan niet anders, bij de huidige stand van zakenIn 1965 heeft paus Paulus er op moeten w1Jzen, (1n de encychek in dc geloofsverkondiging’ of de mensen moeten hieruit een ver-
Mysterium Fidei)’ dat sommigen de aloude leer van de trans‘ andering in de eucharistische leer aezen: blijkbaar vindt desubstantiatie aantasten. Voor hen is niet op de eerste plaats be- Kerk dc hostie toch niet Z0 ontzettend heilig als zij ons V1-oegerlangrijk, dat brood en Wijn geheel en al veranderd Worden in het leerde_ Deze handelwijze is V001. de mensen levende theologie,
lichaam en bloed van de Iieer’ met bet behoud Vail d? uiterjke waaruit de stand van zaken in de leer ook door de ongeletterdengedaanten van brood en Wl,]I1, maar dat brood en WIJII lets anders kan Worden verstaangaan betekenen (transignificatie) en een andere bedoeling krijgen Er is bij de rite van de communie in dc hand een zeker risico van
(tmnSnaliSatie)' misbruik. Daar was men zich in de Kerk van de oudheid Wel be-Bij de gewone gelovige, die niet theologiseert, realiseert zich dit Wust van Z0 hebben Spaanse Synoden in 380 en 400 gezegd dcalles in verminderde eerbied voor de eucharistie. Een jaar of aes elovigen die dc hostie Wel in de hand nemen, mam. niet nuttigen,. ggeleden hebben de Nederlandse blsschoppen In een herdeuk als heiligschenners te beschouwen. Een dergelijke waarschuwings°_h"ij"°‘“ zonder enig succes vermaand de tot dan toe gebruike' heeft in onze kerken nooit Weerklonken, ook niet van bisschop-luke dankzeggmg Ha de commume met na te laten‘ Wie onze el"ke z"de. Het spreekt vanzelf welk misbruik hier bedoeld. . .. . P 1.1 1]pamchlekerken kent’ Weet at tegenwoordlg nauweluks van emge wordt: het misbruiken van de hostie voor magische doeleinden.dankzegging sprake kan zijn. Meestal slechts weinige minuten na Onder onze theologen zijn er die graag het woord magie gem-ui_
het ontvangen van dc communie is dc Mis geéindigd en verlaat ken. Bepaalde instellingen en zelfs leerstellingen van de Kerkzo goed als iedereen 1,]11ngs het kerkgebouw. In de laatste Jaren tmchten ze te ontkrachten door te zeggen, dat deze ’ui¢ de magi-neemt trouwens het aantal kerkgangers en communicanten sterk sche Steer, afstammem Dergelijke mededelingen getuigen niet van
at vale kerken zijn de missen in dc week Z0 goed als 0nbe' grote kennis van de godsdiensthistorie. Voor de werkelijke magie,
zoo _ , _ die een groot gevaar vormt, heeft men echter weinig oog. Het isHet l13kt me onder de huldlge omstandlgheden onraadzaam de niet uit esloten ja bet komt werkelijk voor’ dat mensen de hostie. . . . g ,oneerbledlgheld nog 1n de hand te werken, door de mensen toe in de kerk komen halen, om deze bij magische praktijken en in
e staan de hose met de hand aan te raken' Want de mensen de zwarte mis te gebruiken. In een brief aan The Tablet (12 aprilleren en leven door tekenen 1969) zegt Lady Kinloss het meer dan eens zelf te hebben mee-De kerk is vol eenvoudige lieden - en aan hen wordt het evan- gemaakt tijdens kerkdiensten in Afrika, dat mannen de hostiegelle gepredlkt - d1e de Wl_]S1'l8d€l‘l van de theologle over hun isch doeleinden trachtten mee te nemen mam. door. . . V 1' 8' 9 ’hoofd moeten late“ gaan’ Voor Wle bet belmsteren Van de Sun‘ priesters betrapt werden. Dit geschiedt volstrekt niet alleen inpelste preek nog een inspannende taak is, die al die moeilijke

exotische streken' dezelfde Lady Kinloss vermeldt, dat in 1966,woorden en formuleringen niet kunnen onthouden. Dat de eucha- bij de plechtige hgogmis tel, ere van de martelaren van Oeg-andaristie hoogheilig is, de Mis een mysterie, wordt hun duidelijk door in de kerk van dc Witte Paters te Washington twee mannen V81-_de luister van de eredienst, door de huiver waarmee de Kerk de hinderd werden de hostie mee te nemen; zij bleken die nodig te
hostie omgeeft’ niet het “?§“S* door hat feit dat dc gelovige dc hebben voor magie. Mij is een authentiek geval uit Amsterdamhostle volstrekt met met z1_]n handen mag aanraken. Lex orandl, bekend Waarbij een katholiek meisje in Opdracht van anderen dclex credendl. Elke veranderlng van betekenls 1n de hturgle komt hostie nit dc kerk moest halen. in ham. bijzijn werd in een par_0 0 I 0 ’voor de gelovlgen In dc bun" van een vemndermg In dc leer‘ ticulier huis de hostie onteerd, op een wijze als ik hier niet be-Niet voor niets heeft Vaticanum II de over§ang.van Latijn naar Schrijven kan_ En als men mocht denken, dat het hier gaat omde volkstaal, met de grootste voorzlchtlgheld wlllen aanpakken, . .d t le evanen, hoe lang is hat auemaal geleden (lat de. . . . . . . 1nc1 en e g . ,een voorzlchtlgheld dle 1n sommlge landen door de overhaastmg bokkenrijderij’ met ham, evident Satanische inslag, in Zuid_Lim_van plaatselijke liturgisten is gefrustreerd. Deze overhaasting heeft burg en Belgisch Limburg een sociale epidemic vol-mde en dag;
geleid tot zeer dmssche Wijzigingen in de eredienst’ die Ongum alom geachte notabelen bij de nachtelijke desecratie-riten in destige gevolgen voor het geloof van de mensen moeten hebben en kerk ebouwen betrokken bleken te zijnq. . . . Eeen daarvan 1s de meuwe rlte van het ontvangen van de hostle
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Men kan en zal mij wel tegenwerpen, dat de meeste gevallen ge- Kpiliek op de kerlz;schied zijn, hoewel men de betrokkenen de hostie in de mond
had gegeven. Dat is zeker waar, misbruik zal helaas nooit geheel '

'te voorkomen zijn. Maar men vergete vooral niet, dat de Kerk
in ieder geval aan haar deel van de verantwoordelijkheid vol-
daan heeft, als zij de mensen de hostie op de tong geeft. Als zij
de mensen de lwstie in de hand gee“, Werkt zij het misbruik Pater H. de Lubac S.J. is een theoloog met wereldnaam. Steedsenigszins in de hand. De heiligheid van de eucharistie is zo groot, heeft hij op dc bl-es gestaan - lang véér er sprake was Vandat de Kerk, die de eucharistie op aarde behoeden moet, hierbij vatikaan 1] _, voor diepgaande hernieuwing‘; hij is nooit eenniet het kleinste risico vrijwillig mag nemen. vachterblijver" geweestEen argument dat wel ten gunste van het ontvangen van de Imieme V1-iend van P_ Teilhard de Chardin, is hij 00k de 1116651;communie °P dc hand gebruikt Wordt» is ‘lat de mens "’°1Wa55en’» gezagvolle verklaarder van diens schriften. Wij geven hieronder’m°ndig, geworden i5- Ik heb n°°it Precies begrepen Wat dam’ nu enkele losse gedachten uit zijn studie, L’Eg1ise dans la criseeigenlijk mee bedoeld wordt, maar ik veronderstel, dat de mens actuene, (conferemie gegeven voor de 150e verjaardag van I16tegenwoordig rijper, zelfstandiger, verantwvordelijker, en meer Universiteit van Saint-Louis, U.S.A. - verschenen in Nouvellein het bezit van zijn geestelijke vermogens zou zijn dan ’vroe- Revue Théologique, juni-juli 1969, blz. 580-696).ge1"- Ell dal‘0m ZOH het 6611 Vernedering V001‘ hem Zijlh 31$ hij Het charismatische leven dreigt vernietigd te Worden, indien demet (16 teerspijle geved Werd 315 een kleill kiml De nieuwe rite goddelijke rechten van het leerambt niet Worden veilig gesteld.zou met zijn huidige status van nieuwe volwassene beter over- Aldus Mgn Butler, eX_Ang1ikaan, hulpbisschop van Londen, in-eenkomen. Ik wil er niet over twisten of de mensen van nu wer- vloedrijk lid van Vatikaan 1]. Meer dan een eeuw geleden, Waa1~_kelijk volwassen zijn, in tegenstelling tot de mensen vroeger. schuwde dc g1-ote Newman tegen de afbraak Van e WettigeMaar ik Weet wel. dat We tezenover God allemaal als kinderen 1;;-adjtie, de ondermijning van de kel-ke]ijke eenheid, de onvel-_Zijn, Zwakke, Zlldige en gebrekkig 1116115811, die dallklij Ziill schilligheid tegenover het katholiek “Credo”, de kyriale van aan-eindeloze barmhartigheid, geheel onverdiend genade ontvangen matigende diskussies. Hij voorzegde ”de zonde van Saul”: deen uitzicht hebben op het hemels vaderhuis. Het voornaamste en vlucht voor de goddelijke aanwezigheid, de verwarring in (18meest gebeden gebed van het christendom, Jezus eigen gebed, geesten, do vrees voor de publieke opinie, de verwijdering vannoemt God in het openingswoord ’Onze Vader’, en dat betekent God,_.daf Wij Zijll killderell Zij11- E11 hee dielelfde -TBZHS niet gelegdi Een kritische geest die niet gedragen Wordt door een religieuze”Z0 gii niet Wrdt als de kinderen, Zlllt E6 het kllikrijk niet eerbied, werkt vernietigend en voert tot nihilisme, is onbekwaambillllengaan”?

de konstanten te onderkennen van de leerstellige traditie, de een-Tegellvel‘ G06 Zijn We ’q11Si H1060 geniti infantes’, inderdaad heid van de geopenbaarde waarheid, doorheen de opeenvolgendeals pasgeboren kindertjes. Aan de argumenten tegen deze nieuwe kulturele uitdrukkingen en vervalt in de meest tegenstrijdigerite wil ik dan tot slot nog dit mystiek argument toevoegen, dat pluralismen. De geest van kritiek neemt de plaats in van dehet ontvangen van de hostie op de tong ook hierom heilzaam is echte kritische geest.voor de mens, omdat hij daardoor zijn onvolkomenheid en hulpe- De diepe, blijvende hervormingen gaan uit niet van de oppor-loosheid jegens God erkent. Vele geslachten, meer dan duizend vlakkige theoretici, maar wel van de heiligen, die meestal doorjaar lang, hebben hier geen bezwaar tegen gehad. De moderne hun tijd miskend worden. De eerste voorwaarde tot een echtemens heeft er wel bezwaar tegen, hij meent groter geworden te hernieuwing is dat we ons losmaken van een ziekelijk negati-zijn. Het is het omgekeerde van Wat St. Jan de Doper zegt over visme.de verhouding van Christus en de mens: "Hij moet grater en ik Een fundamentele voorwaarde is nog: liefde voor de katholiekekleiner worden".
eenheid. Het is dwaas het Evangelie aan de Kerk te willen tegen-Amsterdam, Joh. Ramaerstraat 9 P. FONTAINE stellen. Het is de Kerk die ons het Evangelie brengt en verklaart,
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nu meer dan ooit, en wel door haar meest gezagvolle organen. I I IIJDDe kritiek die heden op de Kerk neervalt, gaat samen met een
beweging die zich verwijdert van het Evangelie. Dit zou niet
verontrustend zijn indien die kritiek van buitenuit kwam. Wan-
neer echter leden van de Kerk zich het recht aanmatigen moraal
en dogma te veranderen, het centrum van de Kerk aan te vallen,

_ _ . .meer bepaald, de opvolger van Petrus, en dit in het aanschijn Schuif nooit een goede gedaehte of lngeving van"3e af. Dati ls
.. . - . t t _van heel de Wereld’ dan Werdt de ganse Kerk in ham. hart ge_ mun ervanng! Al 2 weken loop 1k rond met. Schr1_]f alle er 1a.. . . .. .. ' . ' ' ‘k dan nu mee be innen.wond. Z13 die aldus handelen, Weten nlet Wat z1_] doen; Z1] ergeren rlssen Van Amsterdam eens aan Hler W11 1 g-- ahun eigen broeders, zij zijn een aanmoediging voor die kleine Ik k°m dus bu U ALLEN even op bezoek‘ Ik wel}? U de W; esektaire groepen die alleen uitmunten door hun geestelijke ar- B11 81165 Wat goed is. Dat was altijd Franciscus z13n groet. en

moede. Zij richten de Kerk ten gronde. diepzinnige wens.
Er zijn heel Wat tertiarlssen 1n Amsterdam, als Je allen telt. a,

als je ALLES telt, dan kom je gemakkelijk OP 6001!
Ik zou bij al die 600 wel even op bezoek Willen komen, maar dat
is niet mogelijk. Dan maar op deze manier.
Ook bij degenen die zeggen: ik heb er nooit meer iets aan gedaan!
Ook tot hen zeg ik: vrede en alles Wat goed voor U is!Een begaarde, practlsch blinde, priester schrlgft ons o.a.: AIS je mam, eens in je leven veer F1-ancjscus in bewendering hebt

H gestaan, geloof ik, dat je altijd een Franciscus-mens BLIJFT- D16Excuseert U m1_]n onregelmatlg schr1;|ven, Want 1k ben zo 0nge- bewondering blijft immersy Om de eenvoudjge reden, deg Fran-neselijk slecht van gezicht geworden, dat ik het mislezen en het ciscus nooit meer kan tegenvallen, noon meer in gebreke kan
brevier er am‘ heb m°°‘e“ g°""“- He‘ schrijven gm mi“ °f me" blijven. Hij kan bijvoorbeeld nooit zijn ambt neerleggen! Hij blijftop de tast. Bijzonder hebben mij in het laatste nummer van Con- Fmnciscus!
frontatie Uw artikels aangegrepen over het brevier en over Hij kan aneen mam. greter wel-den in onze ogen!Grossouw. Hoe smartelijk heb ik het aangevoeld, dat ik mijn W11 je wel geloven dat ik altijd iets onderga, als ze tegen mebrevier niet meer kan bidden. Ik heb het tot voor korte tijd nog zeggen: ja, heel vreeger was ik oak gel-tie;-is; ik ben 110g gepro-
ONVERKORT gebedem Dat de priesters gee“ tijd hadden Z0,“ fest onder pater R.! Dan onderga ik hetzelfde als wanneer ik metlang brevier te bidden is larie. Zaten wel hele etmalen naar ver- een vreemde Sta te praten en a1 pl-atende tot de entdekking kom,
schmende kampioenswedstrijden op de W te kijken en gee“ dat we nog familie van elkaar zijn! Ja, dat is dan een happy end!enkele voetbalmatch ontging hen. Ikzelf speurde in het brevier Met ndit gevoeln zeg ik tegen al die nvroegeren tertiarissen: dag
naar de lessen van de kerkvaders. Ik heb ook tot voor kort dage— breeder, dag zuster’ pax et bonumgy W01-(11; eens wakker!lijks in het zo voortreffelijke Innerlijk Leven van Grossouw ge- Ik geloof dat ,t hoog tijd is’ em at te Worden! We moeten vandaagmediteerd en ik zou het nog doen, als ik beter zien kon. anemaal eens geed Wakker W01-den! E6115 even (lenken aan Fran-Wees ervan overtuigd, dat het meest Welkome tijdschrift voor mij eiseusi de ens juist in daze tijd zoveel hee; te zeggen, ons zoveelConfrontatie is, dat ik als alles Wat klein gedrukt is ZELF NIET moed kan geven en zoveel Standvastigheid in ons kan losslaan.
lezen kan‘ HET IS HOOG TIJD, dat we onze ogen eens uitwassen! Waarom?Daar ik toch niet op vakantie kan gaan, heb ik besloten de vol- Omdat We ens zand in de Ogen hebben laten strooien! We zijngende week mijn vakantiegratificatie op Confrontatie te gireren.” lang met gehouden met de gedaehte, dat mi pas alles goed be_

_ _ _ , _ , , -_ , ’ d ' ht‘ 7 d l'tu ie be-D1e pmester 1s een authentzek przester. Een przester zoals die smds glut te, gaan!._Dat We nu pas, de goe e no mg.m e I rg.- - -- - -- ginnen te knggen. Dat we nu pas het ware christendom beglnnenL1)eetesl€eg1n 111 de Kerk God zy dank een lzchtend voorbeeld zyn ge- begrijpen! Dat inzien, dat dc bmndende kaars voor
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het Antoniusbeeld ons het welslagen van een examen niet kan de aanbeveling heeft van PETRUS! Of van Petrus met alle bis-geven (alsof de doodeenvoudige, meest onontwikkelde katholiek schoppen samen!niet wist dat het niet in die brandende kaars zat!!!). We vliegen er niet meer in! Ook niet als een of andere bisschopNd hebben we onze eigen taal in de liturgie, onze tijdeigen mu- iets zegt of beweert. We geloven z.g. profetische of z.g. charis-ziek, het omgekeerde altaar, de eucharistie op de hand! Wat heb- matische personen niet meer omdat we tijd hebben gehad om
ben we toch veel he!! naar hun werken te kijken, naar hun persoonlijk leven; en we
Moeten we het daarrnee doen?? vonden daar het TEGENOVERGESTELDE in van heiligen alsWat een bijkomstigheden! Wat een llarie allemaal, alsof het zit in Franciscus, Dominicus, Ignatius, Alfonsus. Dat TEGENOVERGE-
de taal, in een omgekeerd altaar, in een handcommunie, in mu- STELDE is voor ons een klaar bewijs!
ziek, in Woorden als: Ik wens u allen een prettige zondag, ga nu We hechten méér waarde aan de onfeilbaarheid in-geloof-en-in vrede heen! Wat een larie! Bestaat daar het ware christendom zeden van Petrus dan aan de onfeilbaarheid van dergelijke per-
in??? sonen, hoezeer deze ook overtuigd zijn van hun EIGEN onfeil-
Dat er zoveel priesters hun ”ambt” neerleggen (een stankver- 1188111015-drijver kun je ook ”reukverfrisser” noemen, dat klinkt aange- G0011 111001151001, 230011 0111101 $011188’, E0011 01111010 111t5P1‘88k, E0011
11811101‘), dat er zoveel religieuzen uit hun 01-de of cgngregatie enkele krant (vooral katholieke), geen radio en geen kijkkassie
gaan, zijn dat soms ook allemaal tekenen, dat het zo goed gaat!!? 111001 0115 111001‘ 11111111011 V01‘01111‘l1510111 G0011 11851001‘, 30011 118110-
En als er dan ook nog een exodus van bisschoppen komt, is dat 18811, g0011 11155011011 11811 0115 111001‘ 111 (10 W81‘ 11101150111
dan ook weer een teken van de goede richng in Qnze kerk? En, laten we ons ook niet meer ergeren! Zei Christus niet, dat
M881‘ Z0 S1;0m Zijn We niet, om daar in te lopen! We zijn niet we daarvoor op moesten passen. Zei hij niet dat de ergernis altijd
11111100101! moet komen! Maar, zei hij ook niet: wee degene die ze geeft. ..
Er wordt veel te lang gezwegen!! We zijn er diep van overtuigd, Ja, wee deg0110 1110 015011115 $001111!
dat het een ROTTE tijd is! Dat we vliegen naar de afgrond van W0 Z1111 11010111881 11101 I1055111115115011, W8111 W11 g010V011 111 1101
een FINAAL HEIDENDOM. Alléén is het de kwestie: zal an Wwrd van Jesusr ”Ik hen mét U, alle dagen wt aan het 0111110
heidendom gekscheren met het geloof, of zal het trappen op het 1101‘ W01'01d-”
geloof? We dachten het laatste. We weten heel zeker dat het christelijk geloof, alléén echter dat
En dat heidendom is er binnen de 15 jaar! E11 misschien we] Wat geleid wordt vanuit het St.-Petrus-geheim, nooit uit deze
eerder. wereld zal verdwijnen of WEZENLIJK veranderd zal Worden en
B-este, lieve mensen, leden van de Amsterdamse 3e orde of oud- 1181 1101? 8111111 W001‘ 0I1111011W Z81 g8811 111001011-
leden, of oud-geworden leden, of ex-leden, het doet er niet toe, W0 Z1111 11115 g0W01111g0 01111111151011, W8111 W0 W01011, (181 DIT 50-ik roep jullie allemaal op om je ogen eens uit te wrijven en loof (dat Wat door het Petrus-geheim Wordt geleid) altijd een
ZELFSTANDIG te denken en niet af te gaan op die waardeloze 81010 100110111511 1030111001 £881 011 Z81 £8811!
leuzen van medemenselijkheid, openheid, democratie in de Kerk; M881‘ 1181 W11 11101 Z0g8'011» 1181 1101 111011 0180115 0D <10 W010111luister niet als ze heweren dat de Paus oud wordt en zijn tijd V01‘¢1l115101‘11 11811 W°1‘d011 01 overwoekerd door °nk1'“i‘-1!helemaal niet begrijpt, dat het secularisatie-proces noodzakelijk We zijn overtlligd (181; 0011 $1001 11013011110111 aantreedt en dat (111moet komen (het moet wel komen, maar niet 0p een manier die heidendom minstens zal zeggen: die $011 15 00k 118111011011» 1110sommigen willen). halve gare gelooft, die stakkerd rekent op een hiernamaals, die
Al deze beweringen en modieuze slogans zijn vlaggen die BE- sukkel bidt nog! D811 Z81 01' 111881‘ 0011 11001 11101110 810011 0V01'1111j-PAALDE ladingen moeten dekken. Nonsens die VELE modieuze V011 1110 1101 $01001 Z81 110W81‘011 011 d001‘§0V011 3811 110 210
Woorden en al dat leeg gediscussieer! eeuw! Laten we hij deze kleine groep willen behoren.
Wel héél typerend is: niets is gemakkelijker én verleidelijker én D811 111113011 W13 0011 (110 g01181101>011Z0 011180 11011‘/851 15 P011115-aanlokkelijker dan met deze nieuwe opvattingen mee te gaan! We Maar dat is ook voldoende. Dat is sterk genoeg om ons onaange-
gaan mee: met de meesbmollerne opvatting ,MITS .deze Opvaitting tast door de vuurproef der ergernis heen te brengen.
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3; eigernis is de grootste vijand van het geloof. Daarom heeft
F5 gespmken deze wen we P B 0 G II E S S I EVE KII I. E I II 0 S I} 0 0 P

veel bldden voor de Kerk die St. Paulus al ”onze moeder” noem-
de en voor de opvolger van Petrus die de allerlaatste verant-
woording helemaal alléén draagt. Deze kerk wordt door velen '

t ' h k tholieke theologen in ons landvandaag belachelijk gemaakt en geschopt, meestal door die per- ”0nder de reforma or1sc e en a

sonen dle Haar HET MEEST moest n liefhebbe ~ k Ch ' ontwikkelt zich een bijzonder goede samenwerking en op belang-
6 n, maar oo r1s-

tus werd getrapt en 1n het gezicht gespuwd en verraden en de rijke punten groeit duidelijk een consensus.” ”De posltleve waar-
" nstaan-verrader was ook niet een buitenstaander, integendeel!!! dering van ’De Nieuwe Katechismus’ door talngke vooraa

. . . ,,
We moeten DE WACHT GAAN BETREKKEN bij 0115 gel()()fI pat de reformatorische theologen kan als lllustratle dlenen.

” ” 1969 3 . 77.Wil zeggen: ongestoord verder leven vanuit onze eigen 0VER_ Dr. J. Lescrauwaet in Kosmos + Oecumene nr. . D

TUIGING zonder ons van de wijs te laten brengem Ga mee naar
bijeenkomsten, in ieder geval: erger je er niet aan; neem het Een fraaie illustratie!
goede - ook dit is er - dankbaar aan, maar hou vast aan bet
Wezenlijke! Ga niet in discussie: een discussie is nief waardig
genoeg voor het geloof -' Wel voor - - ‘

kunst‘ mén diszlzgiggépzfozeiféiitlig ,:'1‘en eerste lijkt deze consensus nog geen duidelijke of algemene

hgog, té grout, té heilig V001. discussia weerklank te vinden over onze grenzen; de Nederlandse boeken
Het nvomjbeeld», d0o1__dik_en_dun, stzwijgend ovelr deze maEeri.e Worden schaars VeI;;;2:fiI[d en vinjzlgt men in bui-
gegeven’ ls bet meest uwelsprekenw, Vandaag; dat is bet ten andse P€I‘10dlBk6Il wemlg geclteer . dem p. .

wens altijd geweest. Ik herinner me het woord van Henri do . .
Greeve: een voorbeeld van welsprekendheid kan nooit op tegen Verstandlge lm daar over de gens‘
de welsprekendheid van een voorbeeld! Mooi gezegd! En juist
gezegd! ‘

Ik wens Jllllle allen do vrede en alle goeds! ”0fschoon de broeders van Taizé beslist niet tot interkommunie
uitnodigen, ziet men de Nederlandse bezoekers daar spontaan

PATER A(MANDUS) KORSE 0.F.M. doen waarvoor zij thuis nog aarzelen, alhoewel die aarzeling lijkt
af te nemen.” Idem p. '79.

Een bepaald soort toeristen houdt buitenslands de vlag niet altijd
hoog.

"Vanuit haar visie op de openbaring van God heeft de katholieke
kerk de ontwikkelingen van het maatschappelijk en geestel-ijk

leven meestal ervaren als een aantasting van de haar door Chris-
tus geschonken waarheid en van haar door Christus gevestigde
orde.” "De Kerk leefde met haar rug naar de toekomst.” Dr. H.
Fiolet, idem p. 86.

Is het niet al te grijs? Nee, violet!!

60
61



, . _ ” ' ' hristelijke ethiek en op Humanae Vitae, zoals’De betekenls van het chrlstelijk geloof d 1'1; ' _ De V1516 op de.c . ..
staat niet hierin, dat het aan het geweten ‘;)(::aalf1eni?(f:11ie:1ltv:Er prof. Sporken, dle bl-acht’ kan men ech?er gnoelliuk 2-‘cancel nq‘-3-
houdt als rechtstreeks van God komend. Zulke normen bestaan fnen-’ Pa het vale’ aft er al ofver gzegd ls. anhebem dv;-in zun
niet, en het geloof daarin is in de grond niet schrift 1"k” mleldmg merkte hm oak zel op’ et. gfwoel te e en’ .a ma.”

. . . um 13 ' weinig gehuwden hun gewetensbesllssmg van de Romemse ult-lanh. u1t Pastoraal Concllle, ontwerp rapport zedelijke levens- Spraak late“ afhangen»do 1 I
0 '3°; ::g“;::l:ep°l;1(')15ten 1" de Wereldl Pa5¢01'al6 aanbevellng no. Aldus De Stem over een studiedag maatschappelijk werk, ge-

’ ' ' organiseerd door een zestal instituten uit de bisdommen B1-eda
K . en Den Bosch.Is het met erg? En dan maar de normen van een gezagloos zoge-

naamd Pastoraal Concilie tot norm bombarderen! ! ! Let wel hoe cynisch hier gesproken wordt niet over het hoogste
leergezag in de wereldkerk, maar over de ”ROMEINSE” nit-
spraak! Maar ja, als kardinaal Alfrink zegt:

H --
C1131:2233kz:lgrsglpgZkjjdiztisfeggfflj?appinden aan ziellaalde ”De encycliek is Seen geloofszaak. Het is een kwestie van disci-
den om een steeds duidelijker ggjstalte te eeizno Zn Ewe en Lvqb pline en theologie” en "Op de vraag of hij dacht, dat de -l:IW6Sti€
die zij vanuit een l..k 1 _g 3 n "11 9°11 eld, van de kunstmatige eontraceptie spoedig door de kerkellyke ge-

.. eer 13 e ge_ 00 Sovertmgmg reeds hebben g9‘ zagsdragers herzien zou Worden, antwoordde de kardinaal "datavonden, oolr al z1;|n de kerken 1n hun geheel op nationaal en inte1~- hoop ik v
natlonaal "W63" 1108 Illef Z0 ver.” Idem p. 9. aldus de Tijd over de reis van de kardinaal naar de USA, d.d.

. i 26.7.69.Flolet stapt over hele kerken en kerkprovincies heen! Als Gulli_
ver 1n L1l1put over stad en land. Hoe zo discipline? Het is toch een kwestie van toepassing van de
E11 E6911 flllltillaris, die hem tot de orde roept! natuurwet, geldend voor alle Lijden en mensen? Moet de gelovige
De hofmeiers decreteren, de functionarissen vegeteren! Zijll gewetell niet 1315611 V°1'lT1e11 11°01‘ I16 Kerk B11 hail‘ Hfd?
Of: les fonctionaires-fainéants!

In hetzelfde artikel wordt gesproken over bisschop Shannon van
St. Paul Minneapolis, die in november 1968 ONTSLAG aan de
paus vroeg, omdat deze bisschop de eneycliek verwierp.

i’Er worden rive; andere klemtonen gelegd dan wij oudere mensen Wat een kérel’ die bisschop» kardinaan
111 Onze Jeug ebben gehoord en gel <1, d K ¢ 11'
vertolkt in bevaelijke bewoordingenfeéat 11:13.5 vi1e?aiZnls;?’:: I-Iartelijk wordt de bestrijders van Humanae Vitae aangeraden
de meeste bekende theologen en bijbelkundigen verkondigd is en neg mam eens het arhkel van the0l00.g l?ater de Rosa in degemeengoed van de jongere generae op de theologische hoge_ Osservatore Romano te lezen bl] de eenyarllge herdenking van
Sc]-mlen is]! deze moedige en zegenrijke encycliek:
£1‘. W. L. BOGIGFIS SJ ill ”Onderweg”, biSdOII1 Rotterdam, Gditi "I-let moet hardgp 311 Qpenlijk ggzegd Worden," aldus patgr de

en Haag en Vlletstreek p. 9 d.d.? Rosa, ”de encycliek Humanae Vitae is een verdediging van de
Het artikel beet ”Eucharisti ’ mens en van de hoogste menselijke waarden, die vandaag do dag

B, efs 6 1.1 6 ¢afe1§em66I150haP- dreigen verwaarloosd en vergeten te Worden. Een moedlge ver-
all Je eestelu , dr. 1Ef0eleI1S- N00"; gehord V311 tpfhelogell dediging, in een wereld waarin de intimidatie door de techniekvan de WEI?li_1LDkerk, die In Opdraht van de Paus die katechis- van de propaganda en de psychologische pressie steeds dreigen-

gligislsquallflcerden? of Van de -Dallselllke encycliek Mysterium der en drukkender Worden.” Voor pater de Rosa Worden de men-
' sen vaak offers van het conformisme van de non-eonformisten.‘
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I I I Ivan \!I"I_|Zll"ll‘lIgG fl‘ ”Dat VELE priesters zich bij het vasthouden aan hun taak
op verouderde begrippen beriepen op theologische gronden,I I

II1 werd meer gezien als een teken van armoede dan als een

teken van pastorale bezorgdheid. Ook hier weer het drin-
gend verzoek deze kwestie ter sprake te brengen bij de

De " ' ' ' - - . verantwoordeli'ke instanties.”
V“-lzmmge Pnestel‘ Mledema, die ondanks alles nog zlt, waar J

hij niet Zill 111061;, is tijdens zijn recente vakantie vervangen en
wel, let op s.v.p.: door de studentenpasto H H T _
gische Hogeschool te Heerlen r aas van de heolo Let wel: de grove insinuaties over de geloofstrouw van orthodoxe

En het Bisdom zwijgtg En het Bisdom mat maar begaan, De h0f_ priesters. Let wel op de poging door te drijven.
meiers regeren!

Zeer terecht begint het bericht met ”De bisschop van Roermond
Mgr. P. Moors heeft. .. opgedragen.” HIJ alleen is verantwoor-

IDEM, IDEM delijk in laatste instantie voor ALLES Wat gebeurt.
A1 moet men de rol van de personeelchef van het bisdom Dr.Het Dagbl. v. N.-Limburg van 5.8 meldt;

De bissghgp van Roermond Mg1._ P_ Moors heeft aan L Martens, W. H. v. Kempen VOORAL niet bagatelliseren .. .

die kapelaan was te Blerick (Antonius van Padua) de bege1ei- .

ding opgedragen van de katechese ' h t d k "
In e e enaat Venlo' HIJ Het vrijzinnige Limburgs Dagblad sohreef 8.11.68:wordt verbonden aan het team van zielzorgers in d St M t‘

pamchje te Venloy e ' at mus (interview met aalmoezenier F. Adams, van het bisdom Roer-

In ons nr. 34, maart 1968 haalden wi' enkel t It‘ mond)
afd. Katechese van het Dekenaal Celntrumfveilie Jszjaznfiilg ”Het moment is gekomen, dat de bisschoppen zich niet meer kun-

een Verslag van deze kapelaan Martens_ nen verzetten. DE WALS ROLT GEWOON VERDER. Ik ben er-
van overtuigd, dat de bisschoppen innerlijk een besluit genomen

ntevens werd met klem gevraagd desnoods met geweld hebben en dat ze nu zoeken naar de weg om dat zonder breuken
uit te voeren.”een oplossing te zoeken voor die scholen _

D:lRgTOl; (1113 grootsé; rem was in de g,r(‘))fila\II::nhg: gym WELK BESLUIT’ AALMOEZENIER?
v n e sc oo naar N NIEUWE VISI ' '
catechese. Wanneer hieraan niet vlug Wefd cgewjsktlj1:33?-rf "IN HET VELD BOUWEN WU EEN ILLEGALE KERK'”
zag men vooral in die scholen, waari "
lgerkrachten ver uit elkaar lagen, erngtigz zzigggilfgeggigl JUIST! En dan dringt zich langzaam maar zeker de vraag op:

Toggezegd Werd dit pmbleem bij de Vemntwoordelijké Hoe kan een diocees, waar officieel een rechtzinnige bisschop

mensen tel. Spmke te brengen» zetelt, maar in feite zo’n dingen allemaal gebeuren, deze crisis-
tijd doorkomen. UITEINDELIJK kan een diocees het houden op

Een perde opeenstapeling van dreigementen met broodroof dis- dc bisschop van ROME’ die IN ELK BISDOM eerste bisschop is
criminatie van oudere leerkrachten en doorboksen van de N,.K en steunend Op Wereldepiscopaat en Wereldkerk'
De Ouders in het dekenaat venlo dienen zorgvuldig te lett‘en Het gaat er maar om, welke structuren moeten in dit Kluwen

of de fundamentele Wijzigingen, die door het hoogste gezag in geschapen Worden om te kunnen overleven. Laten wij daaraan
in de komende tijd onze aandacht besteden. Een groot stuk vande wereldkerk zijn voorgeschreven Worden 0 1 d '

pgevo g en Z0 met’ de Nederlandse top van de kerkprovincie en van de onderhorigenterstond en drastisch tegenmaatregelen te nemen.
daarvan is dolerend. Het is niet alleen, dat men het leergezag vanWij citeren het schandelijke rapport verder:
de paus niet erkent, men verwerpt andere dogma’s evenzeer.
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BELGISCH EPISCOPAAT TEGEN UITREIKINGKOFITE NOTITIES COMMUNIE noon LEKEN

Aldus de Tijd van 9.8.69. ”Oorzaak is het feit, flat tijdens een
huwelijksmis in Nekkerspoel bij Mechelen de bruid en bruidegomGASTPRIESTERS

. . . .zelf de communle aan hun fam1l1e, vr1enden en bekenden hadden
-- -- . . uitgereikt. Ook vinden de bisschoppen het onjuist, dat het encha-W1;| Zl]Il gewend geraakt aan het beeld van de gastarbelders, dle . t. h b d fwisselend dam. priesters en aanwezigen W01-dgtot in Azie en Afrika toe onze roep om arbeiders beantwoorden. ms lsc ge e .a - b h d aldus deEr is een groot tekort aan arbeiders nu de gezinsgrootte angst- gebedem. Dz? ls aneen aan de pnester Voor e on en,wekkend daalt in ons land en buurstaten. mededelmg

Er groeit een tekort aan priesters, nu onder invloed van de vrij-
zinnigheid de roepingen sterk dalen en tevens door diezelfde ,factor priesters geloof en/of celibaat prijs geven. TAIZe TEKEN
Echter 1n Spange, in Zuid-Slavié e.a. landen is er een sterke L is Schutz Taizé heeft ultimo juni 1969 it 0_a_ ge_. .. .. oger- ou
str00T€05p:1ngeIg Wu zouden dus kkerkelllke plalners laat het zegd' "Tegenwoordig wordt door menigeen niet meer de roep van. t d. .
Fjszeno our rmgen - moe en lumen gaan re enen op le het evangelie begrepen, vrouw, huishkilnderin te _:e.1;1a;en. ‘e

'
- ' mam e1 , 1e n1 -Aangezien de latijnse mis niet alleen legaal naast de volkstaalmis lltgzgpggszggezp :i:°(ff:ragzezomgrigkhiid

gelezen kan Worden’ may zelfs .b1ijkens dc document‘? van maagdelijkheid volledig en geheel mens te zijn, en, wat meer telt,
game’ de voozlfeur heeft’ ls het mlslezen door deze gastpnesters als of er geen straalkracht van de verheerlijkte Christus meer1er geen pro eem.
Gaandeweg zullen zij door scholing ook ter afwisseling in het Z0“ Z1311‘
Nederlands leren mis lezen, preken, enz. Tijdig cursussen geven
ginds is geboden. Echter, door orthodoxe cursusleiders. Vrijzin-
nige predikanten, die officieel nog priester of pastor heten, helm-

; E ALARMERENDhen We genoeg GODSDIENSTONDERWIJS SITUATI

Wij hoorden een pastoor de volgende noodkreet lanceren:
- "De vakanties zijn voorbij. De scholen weer begonnen. Het is

NIEUWE KATECHESE ‘ NIEUWE KATECHISMUS - verschrikkelijk gesteld met de godsdienstkennis in de hoogste
OUDE K'R-0- klas zelfs van de lagere scholen.”

Zeker de ouders schieten grotelijks te kort. Maar de parochies?
De Vfijlillllige k-l‘-0- (k-1'-0--gids 19-15-8-69) Start met een nieuwe De Bisdommen? Die priesters, die dus duidelijk falend zijn, be-
serie katechetische lessen via de radio. Onder de patronage, ver- noemen, in steeds groter omvang, tot moderatoren?baast U niet, van het hoofd van de aid. godsdienst de S.J.-pater
Dr. G. J. Mulders.
Aangezien deze geweigerd heeft, openlijk, de pauselijke correcties
op de dwalende Nieuwe Katechismus te aanvaarden, hij was DE HELDEN VAN CHUR,
mede-auteur, weet men in welke geest deze man de katechese zal
opvatten. Schillebeeckx, de ex-katholiek Gabriel Smit en de De helden van Chur, de groep Septuagint, zonden een telegram
intercommunicerende Ds. Dr. Buskes zullen hem helpen. om Helder Camara te verdedigen tegen Rome. Het slot was zo:
WAT ONDER DE KARDINAALSHDED TOCH MAAR ALLE- ”Daarom protesteren wij tegen de PAUSELIJKE censuur, die na
MAAL MAG!!

7!
i
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Vaticanum II onmogelijk scheen en die de KERK MEDEPLICI-L
TIG maakt aan de ELLENDE VAN HET BRAZILIAANSE
VOL .” . . - ' ' _ _ .

K Dagbl V Noord Llmburg 24169 ' ' ' A'N'P"be1'1cht- Wij bladerden dezer dagen in een algemene geschledenlsboek zo-

ERN TI als dat een aantal jaren gebruikt werd in het middelbaar onder-

Wij seblg D MGR‘ ERNST wijs en dan kom je zo’n zinnen tegen over de Reformatie:
J S a S 8- lng moeten nemen tegen de v1c.-gene- ”De geestelijkheid als zodanig had bij velen haar aanzien en ver-

raal Mgr. Ernst van het blsdom Breda. Wij hebben onverminderd tmuwen verbem-d "

f;;°’:V‘§V;§ddb°;YY3‘e“ teggn diens opvattingen als biSS°h°P' N“ ”Vele kardinalen, bisschoppen, abten en kannuniken gedroegen

V01gens ‘Let H; 1'] Ea; ‘b’ zich meer als wereldse grote heren dan als voorbeeldige pries-
M]\EI](;1‘E1T€VEl§I1%sI1\;1reau 1s o.ud-kapelaan M. J. de Jong, ters. Waar de hogere geestelijkheid zo voorging, kan het niet

Breda Vol Overt“. . G van blsschop H‘ C‘ A- Ernst Van verwonderen dat de lagere geestelijkheid vaak zeer gebrekkig
veéglng Overgeiaan naar de hervormde kerk, z011— opgeleid in deugd en wetenschap, niet uitmuntte in zielenijver,

De hear D J Peiumelnlsc porselem Werd gebrokel} het godsdienstonderwijs verwaarloosde, de kerkelijke plechtig-
6 0ng“1s ape aan 1n Goes geweest. Thans 1s I'll] be_ heden niet met de vereiste eerbied verrichtte en verviel tot simu-

hgdend 11d van w1Jk IV van de hervormde gemeente in Goes. Hij nie en Schending van het celibaat v

h f - - - - - '
dz; tnf:,?s?:32:ull:ndi téleolgglgche swam gemaajkt en 15 1nm1d' ”Men hoede zich evenwel, de tekortkomingen van velen uit te

S a ges u_eer ' e °ud'kapelaan 15 thans ber°eP' breiden tot allen. De deugd loopt niet zo in het oog als de on-
baar als hervormd predlkant.” d gd ,,
W d h eu .

W2: l\ggre%rl_I]1);';01zg5et;?ft’ get ls zun zaa_‘k' ”De geestesgesteldheid der humanisten, die, toen ze op eigen
zéak 1;(1;e ,lt 1e a de collanoratle eegeven heeft, dat gezag de H. Schrift gingen onderzoeken en verklaren, om de be-
kerk-r mg tVa1.1_ ‘e nredlkanten 1n spe 1n dat deel staande kerkleer en gebruiken daaraan te toetsen, zich inbeeld-

lijk enpfgirlnlir’ E‘ vrglzngng ls‘ Laat ze gaan’ $1?‘ 15 eel“ dend ’n eeuwenoud bedrog te ontmaskeren. Alles Wat niet of niet
rest’ - W13 We ell an Waarlan We toe z1_]n met de met zoveel woorden in de H. Schrift stond, behoorde tot de

' . ’insluipselen’ der kerkelijke overlevering. De letterknechten, die

En predlkanten mogen tr0uWen"" een streep haalden door het leven der Kerk van Christus ge-

durende vele eeuwen, schrikten er evenwel niet voor terng, de

klaarblijkelijke zin der H. Schrift om te buigen naar hun eigen

~
' ' ht . D ar daa d gr n enlo erdeeldheid de her o -

SCHMELZEHS GOEDE VOORNEMENS 5:1; oservgjh00I;dp(1ell1t6:l flan dz: éhristelijke leerll’ V r
En over de invoering van de nieuwe leer in Scandinavié en Fin-

I d T 1 f . . _ ' '
01; _e e egraa Van 16 8 69 zegt KVP fractlevoorzltter Schmelzer land leest men, dat de UITERLIJKE eredienst voorlopig intact

' werd gelaten, ”daar de bevolking nog aan het oude geloof ge-

»E . Id hecht was.”

inI:e;lsij;:v£er:§:ud‘f]i§elegeiiheld V0011 medltfme’ verdfeplng (‘En Tijdens onze recente vakantie logeerden Wij een poosje in een

eke vlak” g op evensterremen bulten het due“ P011‘ klein bergnest in het Duitse bergland. De meer dan 1000 jaar

OF dait gemerkt hebb ' T oude Romaanse kerk, een cultuurmonument, was destijds "over-
0911 bile K-V-If--fraeiile nagenoeg genomen” door de Calvinistische kerk. Vele oude tekenen waren

Hier Wat lectuur menel: Shizler Tiifepallng h1_elP opheffen! in stand gehouden buiten en binnen. En ’smo1-gens, ’s middags
Nieuvée K-at zer. umanae Vltae, fQanvnl- en ’s avonds op de tijden, dat over de hele aarde het Angelus ge-

gfugmus, de brleven van de Dultse b1s- luid wordt, werd daar ook het klokje geluid, niet het Angelus
g 1? , 0 I181‘, Graber, enz. En nog heel veel natuurlijk. Een in stand houding van een uiterlijk teken zonder

meer‘ handhaving van de oorspronkelijke innerlijke waarde. J. B.
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Verklarmgen van Kerk en Staat
Mgr. 15 juli 1.1. hoorde ik toevallig een verklaring van Professor Hui-

‘ zing S.J., (Nijmegen) in de KRO-uitzending ”Echo” in verband
met het wetsontwerp Echtscheiding in Nederland. In de toekomst

,,In zal, als die Wet -e1: door komt, nog slechts één motief volstaan voor
besefte dlgteenfegtlng B1‘ Sierk $06 bllgedragfin eventuele scheldlng, namelijk: ”blijvende ontwrichting van het

h’ F1‘ le 5 mo“ gegeuren en dan met huwelijk”. Als katholiek "expert" verklaarde professor Huizingr wa e reft et cellbaatsprobleem. dienaangaande inhoudelijk het volgende: ”Staatsrechtelijk be-
De bisschop keken: een goede oplossing. Van kerkelijk standpunt uit geaien,

Worie; av1elg_:<(1ian zaen, vvaar t0ekom- zullen de bisschoppen van Nederland er wel geen OFFICIELE
opie e1 , mlsschlen ook voor goedkeuring aan hechten, omdat ze zodoende in konflikt zouden

eld‘-:12;-en Pausliiin lfzr even resoluut als con- komen met het Wereldepiskopaat en met. . . de Kurie in Rome .. .

10:1 aatdverdedlgd hadden 1n- Voorlopig (sic!) zal er dus hier wel niets verandel-en”.
J 8 a en on ergraven, zag het er Wij willen dit keer maar niet stilstaan bij het feit, dat de ”Kurie

' in Rome” er weer met do haren wordt bijgesleept, en niet denken,
,,‘/Olgens bisschop dat bepaalde episkopaten buiten Rome ook soms blijkbaar onder
b _ re" __e e er “W156 Prfesters "OE het de veriammende invloed van bepaalde Kuries staan, maar waar-

este op de sltuatze mgespeeld. Zy kebben regelmaug kontakt met om dag pl-ofessol-ale ”V()g1'lQpig”?
ZznnZgiiglijiggzni$:‘Zd;;u‘:"‘;€"e %1’9eP@"”5t°l"de" "0891 Qgrfssief Zoals het burgerlijk huwelijk voor een katholiek niet volstaat,
N Limbmger 1555 OPP?" A ‘W5 1615" WU In de ook al dient dit in Nederland steeds aan de kerkelijke huwelijks-

' ' sluiting vooraf te gaan, zo kan een katholiek zich evenmin door
.. een eventuele burgerlijke echtscheiding, die daarna plaats vindt,

Natuurh-lk’ Want de Nederlandse b155@h0PPBI1 611 de Septuagint in geweten van zijn sakramentale huwelijksband ontbonden ach-stonden aan dezelfde, dezelfde verkeerde kant. ten niet aueen nvoorlopign niet maar "noon of te nimmer»,

. . zolang hij zich althans gebonden weet door het woord van Chris-
tus, die met het Nieuwe Verbond het monogame huwelijk op-

» nieuw bekrachtigde. (Zie Markus hoofdstuk 10).
fgstziizagiiraozifzg-2 Zi?g::laZZetZ_f3d P71655675 Z161 een taktische Na zijn terugkeer van het Bisschoppen-symposium in Chur ('7-
ben vale joumalisten estoordyenoli le Zonbflgavond. Ze heb- 10 juli, l.l.) verklaarde Kardinaal Jozef Hoffner van Keulen _(_tot

zich I-ngenomen g a mm 155'5h0PPe" $986" voor kort bisschop van het aan de Achterhoek grenzende Mun-
- -’ ' sterland) tijdens een persconferentie ter zake en ondubbelzinnig:W ' -

gletagggtvgl f;?ZEleet;;reden§11s1d acts! Red-) De Wafig 15 Ook» of "Wie de geloofswaarheden van de Kerk loochent, scheidt zich
g W115 EEN VREEMD LAND. daarmee zelf van de Kerk af.

He‘; Staat er! Taktisch f . Een bisschop zou verraad plcgen aan zijn opdracht, een behoeder
derland zou het 0_k_ Zijnogiigeg? (:::tv;;e1::ré2n:'aDusl:n Ne; van het geloof te zijn, als hij de loochening van geloofswaarheden
van die z_g_ liefdemaamjd die eén onderdeel vormgr a emaa toeliet. Er bestaat geen eenheid om ’elke’ pr13s, d.w.z. ”ten koste
hetemdoxe ace tegen de’kerk die liefdelooe Kan fen van de geloofsvernietiging”. Overigens kan ”die geschellschaft
maakten? ’ S estnldt fiir Kirche und Demokratie” (deze richtte een open brief aan

Kardinaal Hoffner, om hem te wijzen op het recht van z.g. ”plu-
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. - - - " ' K t h‘ mus” verklaarderiformiteit” in de Kerk; R.W.) niet optreden als reehter over de dmalenkommlssuf, mzake dc Nleuwe 2% cc ls b torthodoxie van mijn geloofsverkondiging. Dat recht berust enkel terecht (No.10): De iekSi:._Van de Katec.1.usmui_nI:)0e:nh:g 15:12::bij de Heilige Vader, en ik Weet mij met hem en met het college Van morele Wetter‘ dlenwu on zulke V: in 51e 0mstandig_
der bisschoppen van heel de wereld in geloofseenheid verbonden, en “it I“? drukkefl’ at Z13 ons geweten a 13.. (F d lossingen Van
als ik belijd, dat Jesus Christus waarachtig God is, dat Jesus heden bmden’ met ‘_’erd_0ezelen' Men vznlzm i eregening houdenChristus ontvangen is van de Heilige Geest en dat niet Jozef zijn gewetensgevanen ale met ' zoals dat hettiflfwéli-kn
menselijke vader is, dat Jesus Christus uit de doden is opgestaan met de ONONTBI1§lDBAARHE.nt)

v,an bed zulle: 31.16 menselijkeen dat de ONONTBINDBAARHEID van het SAKRAMENTAAL Met -VB1‘0l12I0htZ2.II'lll'lg;,V2.I1 Clu1'11s u; ge l;J_k,en”

gesloten en voltooide HUWELIJK wortelt in GOD’S WIL, en medlkamenten voor omwl:1c te mge J ade door TROUW "forzulks als konkreet gebod, niet enkel als ’n ”ideaal” of v00rge- een verheven levenssaat’ ale met.G0 Zgen dt enkel steeds meerschreven poging”, die de kerkelijke huwelijkssluiting van ge_ better and for worse gekarakterlseer wor ,

scheiden echtgenoten zou toelaten. verslechteren.
Heel wat verschijnselen duiden erop, dat zich bij de strijd tegen 'het celibaat thans de bestrijding van de onontbindbaarheid van Essen
het huwelijk aansluit, hand in hand gaat.
Als bisschop belijd ik openlijk, dat ik vasthoud aan het geloof
van de katholieke Kerk: ”Wie zegt, dat de huwelijksband van-
wege moeilijkheden in het samenleven of vanwege kwaadwillige
verlating kan ontbonden Worden, die zij uitgesloten uit de ker-
kelijke gemeenschap”. ”Wie beweert, dat de Kerk zich vergist
heeft of zich vergist, als zij leerde en leert, dat overeenkomstig
het Evangelie en de Apostolische verklaring de huwelijksband
wegens echtbreuk van een der echtgenoten niet kan Worden ont-
bonden, en dat beide - 66k de onschuldige partij die de echtbreuk
niet veroorzaakt heeft - zolang de andere echtgen0(0)t(e) nog
leeft geen nieuw huwelijk kunnen aangaan, en dat de man die
zijn overspelige vrouw liet gaan en daar na een andere vrouw
huwde, echtbreuk pleegt... die zij uitgesloten uit de kerkelijke
gemeenschap” (Vgl. Concilie van Trente, Denz 975, 977). Tot zo-
ver Kardinaal Hffner.
Katholieken mogen inderdaad terecht verwachten, dat de Neder-
landse bisschoppen geen officiéle goedkeuring aan die eventuele
burgerlijke wet inzake echtscheiding zullen verlenen. Z0’n goed-
keuring zou overigens niet alleen - zoals professor Huizing vreest
- een konflikt uitlokken met het Wereldepiskopaat, maar zij zou
- wat erger is - ipso facto als ”kath0lieke” beslissing van nul en
generlei waarde zijn. Al degenen die zich dus - zij het 00k
ter goeder trouw - op zulk een beslissing zouden beroepen om na
een burgerlijke echtscheiding - nog tijdens ’t leven van de vr0e~
gere echtgen0(o)t(e) - een tweede (of derde?) huwelijk aan te
gaan, zouden objektief niet geldig trouwen; en z0’n ongeldig
huwelijk wordt ook na ”verjaring” niet vanzelf geldig. De Kar-
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Pater Truyman’s gressief, maar het slaat nergens op. Militaire parades in ionge landen

zyn precies het tegenovergestelde: zij ziin kenmerkend voor het na-
tionalisme, zoals ook de eigen luchtvaartmaatschappy, de eigen vlag
en de eigen postzegels dat zijn. Als wjj NAVO-taptoe’s en parade’s
organiseren, waarom mogen de Afrikanen dan niet op nun nationale
feestdag naar him langsmarcherende legertjes leyken?Pater Truyman 0.P., d ' t - ,

e Pnes er, die tprgramma Kenmerk heeft Men spreekt van neo-kolonialisme als een land wel politiek onaf-
gedegradeerd tot een vrijzinnig partijinstrument en die wild en liankelyk is en in de Verenigde Naties heel flink zijn eigen stem mag
‘mbesuisd OP (16 Dans inhakt kre ', eg er mt onverdachte ”progres- laten horen, maar t1Cl’Lt67‘ de schermen en in de economie nog ge-
sieve bron van langs_
Zle hler de Tijd van 18.7.1969:

ZWARE TELEURSTELLING

heel, of bijna geheel wordt geleid door blanken. In de ex-Franse

landen in Afrika is dat heel sterk net geval, zoals ik zelf heb kunnen

constateren. Deze film had moeten aantonen dat in de ex-Britse

landen de situatie niet veel beter is. Daarvan was echter geen sprake.

De bewering was er wel, maar elk spoor van bewys, door de beelden

of door de tekst, ontbrak.
52:11 niialhggvrwachte telearstelling - onverwacht omdat ik my er

oorgesteld - was gisteravond de tv-film "Uhum nu
. van Andre Truyman. Samen met prof F Hgutarf; en een ca

mer " ' ' . . ' KINDERACHTIG“ma” was hy "<14" Oeganda, Kenya en Tanzania gereisd om, alsinleiding op het bezoek van P Z _ - -pm“ a“ "5 “Q” 005$ Afllka, Ben profiel Truyman en z'y'n ploeg slaagden er zelfs niet in duidelyk te makente tekenen van deze landen. .

HET MATERIAAL, WAARMEE HET KROTEAM Wat nu precies het verschil is tussen het ”Afrikaanse socialisme”
TERUGKEERDE, WAS

V‘ N ' T ania en het neo-leolonialisme van deWE11\]1(; OPZIENBAREND. HET COMMENTAAR van president yerere in anz

DAT ER BU WERD Britten in Kenya en Oeganda Als dat verschil er is, en deze kwestieUITGESPROKEN RAMMELDE VNV DE GE '
MEENPLAATSEN EN d t l d bleek net nergens uit. De true om tussen op-SCHOOLMEESTERSKRETEN. is fun amen 66, an

I d "Z ' . namen van blanken in een zwembad een opname te monteren van
n e ft m werd ongeveer daizend keer geconstateerd dat A rika vr -

gel’ door Europa 15 gekoloniseerd en uitgebuit en dat de Zitbuitioe een zwarte vrouw die vuilnis verzamelt, is te leinderachtig om serieus

in de vorm van neo-kolonialisme nog steeds doorgaat D ' ng, te Worden genome”’ . - - :1 - N u d-
getwleld Peel W111 WWW, liet iszelfs een waarheid als aarkls on In de KRO-gids beloofde Truyman ons een profiel van yerere , ie

een Oe en één van de meest fascinerende Afrikaanse staatshoofden is. Ik hebiedereen weet het al lang Wat ik nu wel e '- ens I1 d . . .

a mum harm W“ d eefs 0 ewacht het enige wat men liet zien waren enkeleren de feiten, de statistieken de bew"ze D‘ ' - 5”" verg P g 5

y n‘ 16 kregen we met te opnamen van de president die een partiivergadering leidde. Verderhoren. Het bleef by’ Zoze kreten e d‘ ' ~ -
,

Prrlat. n mo was’ quasi-revolutlonalr ge' geen enkel zinnig beeld of opmerking over deze karakteristieke fi-

OPPERVLAKKIG

guur
Nataurlyk bevatte de film vvel een paar opnamen die boeiend waren.

Die van president Kenyatta bvoorbeeld, die op een podium een fan-
tastisch nummertje volksopvoeding weggaf. Kenyata stond vroeger,
als leider van de Man-Man in de westerse pers te boek als de baar-De hele benaderin van de roblema ' - ~

’

Hidlisme en ontwiikeling 11:, Q05t_A;.?ZarOu:lgr§O$$g1Sm?.ZeOk°l°' lke duivel van net Afrikaanse nationalisme. In deze film werd hy

Vlkkig behandeld, Her is een koud kunstl-6 om een 115%.?‘ Oppe” afgeschilderd als een soort reactionair, die zijn land aan de ne0kolo-
in Nairobi te late” Z1-en en daarby. te dll “"'¢_ Parade nialisten heeft verkocht. Hy is nataurliik geen van beide. Wat hi}

” ~
- - ~ - . n at Zolets een dan wel is had Truyman ons duidelyk dienen te maken, maar geenkenmerk van neo-kolomalisme 1s. Dat k1mkt;:l4ee1_~1@,u,k
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SPANMNG » Progressieve terreur
Op zich boeiend waren ook de korte vraaggesprekken met de Zeiders
van de onafnankeljjkheidsbewegingen in Zuid-Afrika, Zuidwest-Afri-
lea, Rhodesie, Angola en Mozambique, die hun hoofdkwartier hebben
zn Dar-es-Salaam, maar ook hier faalde men volkomen uit de doe-
ken te doen wat er in dit door blanken beheerste zuidelyke deel van W1? beschikkm mtussen 0”” 66" almtal fem", die W15 em Mei"
Afrikll Wm de hand i5. zwartboek zouden kunnen doen schryven over progressieve terreur.
Prof. Houtart kon de film niet redden, al deed hi] zijn best. Het ge- B.v. de bisschop, die tegen enkele pastoors zegt, dat ze Confron-
heel was uitermate oppervlakkig. DE CONCLUSIE AAN HET EIND wtie mam" de dew "it moe d<>@r1- W? Ween dun een briee,DAT DE PAUS MAAR BETER THUIS KAN BLIJVEN, ALS HI] ER NIET waarin zo’n pastoor dank zegt voor de jaren geboden steun, maar . . .
IN SLAAGT DE PROBLEMEN VAN AFRIKA OP HUN WAARDE TE
SCHATTEN, KLONK OOK AL WEER REUZE PROGRESSIEF, MAAR Daar is de provinciaal, die een ondergeschikte een flinke dreun geeft,
BLEEF - GEZIEN HET VERTOONDE — VOLLEDIG IN DE LUCHT omdat hy by de orthodoxe publiciteit is betrokken.
HANGEN.

"

Of de provinciaal, die een veelbelovende ondergeschikte promotie
weigert, omdat hi; by de orthodoxe publiciteit is betrokken.

Met alle waardering voor deze op zich juiste kritiek willen wij Daar is de vrijzinnige ’personeelschef’, die een grote mond opzet te-toch even opmerken, dat het toch echt niet de opzet van pater gen orthodox ’personeel’ van het bisdom en dreigend zegt: ’Ga maar
Trllyffia W35 1:115 V001‘ $6 lihtell Over Af1‘ika--- Hij Wilde na- de grens over, dan zyn we je kwyt, net als de anderen. Dan houden
iullrllllk M16611 SPMISQH bezek aan Afrika op zijn Truymans we a-Zleen vooruitstrevende priesters over.’ En die zo grif is met ’over-pastoraal begeleiden”! plaatsl-ngen»_

Daar is de bisschop, wiens vicaris generaal vertelt, dat wy geen (im)-
moraal professoren mogen aanvallen.

Of die vicaris generaal, die een kloostergemeenschap tipt niet de
aanhankelykheidspetitie aan de paus te tekenen waarna prompt 1/3
nog de moed heeft.

Geestelyke ’Zeiders’ en oversten van kloosters fulmineren tegen Con-
frontatie en dan is het moeilijk Zezer(es) te blijven.

Bazuin, Nieuwe Linie, Bisdomblad e.a. vryzinnige Zektuur wordt na-
tuurlyk ongemoeid gelaten. '

Priesters, die met emeritaat gaan en nog niet of niet meer geabon-
neerd waren op Confrontatie, hebben nu de kans zich te abonneren!
Noch bisschop, noch personeelschef kunnen U nog ’maszregeZen’.

Geeft U nog heden op!
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Nogma.a.1s
,Handcommunie 9

’Aan de bronnen van de Jordaan, in de nabijheid van C5-
sarea Philippi, heeft lezus Petrus de sleutels van het Rijk
der Hemelen overgegeven. Deze sleutels zijn van paus tot
paus de eeuwen door verder door gegeven. Heden draagt Frangois Mauriac werd door de ’Figaro Littéraire’ naar zijn oordeel
paus Paulus VI ze. Aan het einde der tijden echter zal de gevraagd over de hand-kommunie. Hij verkiaarde dienaangaande
laatste paus de sleutels in de handen van de wederkeren- in zijn ’Bloc-notes’ van juli 1969 het volgende: ‘Op het eerste ge-
de Mensenzoon en Rechter van de Wereld leggen.’ zicht bestaat er geen reden waarom wij de Hostie, die wij met die

mond ontvangen, niet in de hand zouden mogen nemen. Maar ik
’Wie zegt: ’lk geloof niet, dat Jezus Christus ware God is’. ben tegen alles wat de grenzenloze eerbied aantast die zich bij
lk geloof niet, dat Jezus door de Heilige Geest ontvangen ons doorheen de eeuwen rondom de kleine Hostie gekristalliseerd
is’. ’lk geloof niet, dat Jezus Christus van de doden is op- heeft. Dat er daarbij ook misbruiken zijn voorgekomen, geef ik toe
gestaan’. ’lk geloof niet, dat het sacramenteel gesloten en en geioof ik. Maar zulks verandert niets aan het feit dat het een
voltrokken huwelijk onontbindbaar is; ik beweer veeleer, misgreep is de heeriijke Liturgie die het Allerheiligste Sakram-ent
dat de onontbindbaarheid van het huwelijk slechts een omringt, aan te tasten. Dat alleen de priesters de Hostie mogen
ideaal, slechts een op een doel gericht gebod is dat in een aanraken en uitdel-en vormt het teken van deze aanbidding, van
concreet geval de kerkelijke huwelijkssluiting van geschei- deze eerbied en |iefde_
denen toe laat’, DIE HOORT N!ET MEER TOT DE GEMEEN- Rondom deze kleine Hostie werden de kathedralen opgetrokken.
S"CHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK. lk heb achting voor En het onderscheid tussen een katholieke en protestante kerk Iigt
ZU" Qeweten 9" Z51" Privé mening; maar hij moge ook zij- juist in deze werkelijke tegenwoordigheid, die voor ons bijna tast-
nerzijds het geloof van de Kerk achten en zo redelijk zijn, baar wordt_ lk kan u niet zeggen, wat er in me omgaat, als ik denk
die kathdieke Kerk die "iet meer Zij" Kerk is, Openlijk te aan priesters die leren, dat men niet meer hoeft te knielen voor het
verlaten. Als bisschop zou ik tot mijn spijt niet meer in tabernakel. Deze mentaliteit verbijstert mij. Deze blinde en wel-
Staat Zij", de kerkelijke 6" ellcharistische 9emee"$°haP met licht ook domme lieden vernietigen het werk van eeuwenoud chris-
hem "°°rt te letter“ O°k de bi$$°h°P heeft een Qeweten, felijk geloof en christelijke heiligheid. Als Franciscus van Assisié
en ik weet hier een te zijn in de geloofsgemeenschap met zich zo naar Frankrijk getrokken voelde, dan was dat - naar hij
de Paus en met het college der bisschoppen van de hele zelf getuigde, - omdat men zich hier, meer dan waar elders ook,
Kerk-’ door het Allerheiligste Sakrament aangetrokken voelde. lk weet

i niet, of u het in de kranten gelezen hebt, dat een nadeel van de
e hand-kommunie erin bestaat, dat er kinderen zijn die de Hostie bij

Ult de preek op pauskroningsdag 29 juni 1969 in de Munster- zich steken en meenemen. Natuurlijk kan men daar om lachen,
kerk W 30"" @1001’ 10561971 Kl11’di11¢1aZH5ff@r. maar ook om huilen. Wat zal er uit dit Mysterie der Mysterien

worden?’
Op het eerste ’Oecumenische Symposium’, dat einde juli 1969 in
Regensburg gehouden werd, uitten de aanwezige theologen van
de oosters Orthodoxe Kerk (Patriarchaat van Konstantinopel) zich
met betrekking tot de eerbied ten opzichte van het Altaarsakra-

‘ ment in dezeifde zin als Francois Mauriac. (Voor enige maanden
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wees overigens ook Kardinaal Jaeger van Paderborn priesters van
zijn diocees, in vergadering te Dortmund bijeen, nog op ’oeku-
menische bezwaren’ in verband met de handkommunie).
De Orthodoxe theologen verklaarden in Regensburg hun ongerust-
heid, omdat ’de steeds duiclelijker aan de dag tredende tendenz
in het westen er de Liturgie te desakraliseren, zoals dat tot uiting
komt in talrijke liturgische experimenten, het gemeenschappelijk
streven naar eenheid tussen de Kerken van het westen en die
van het oosten zou kunnen bemoeilijken en de bestaande tegen-
stellingen nog vergroten’ (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2
August 1969.)
Vanzelfsprekend kan men een officieel kerkelijk gegeven verlof
volgen. AI dient erbij gezegd, dat men het niet hoeft, wijl het geen
gebod is, want - zoals bekend - sprak zich de overgrote meerder-
heid van het Wereldepiskopaat uit voor de traditionele wijze van
kommuniceren. Voor het boven aangehaalde citaat van Francois
Mauriac (dat nI_ voor een gelovig christen niet alleen zijn tong,
maar héél zijn Iichaam geheiligd is) zou men naar St. Paulus kun-
nen verwijzen: ’Weet gij niet, dat uw" Iichaam een tempel is van
de Heilige Geest...?’ (I Kor., 6/I9). In die zin vormen alle geIo-
vigen (en niet alleen de ’ministerieeI gewijden’) ’een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom’ (I Petr., 2/9). Maar men moet
daarbij in deze tijd van het z.g. ’aggiornamento’ toch wel voor
ogen houden, dat het Joannes XXIII ging om ’inner|ijke’ vernieu-
wing (verg. zijn ’GeesteIijk Dagboek’), en dat alle ’uiterIijke ver-
anderingen’ daartoe moeten bijdragen, wiIIen zij werkelijke, aut-
hentieke ’vernieuwingen’ zijn in de geest van het Tweede Vatikaan-
se Concilie. Met ander woorden: bij de handkommunie is niet de
’hand’ belangrijk, maar de ’kommunie’, d.w.z_ de innerlijke ’vere-
niging’ met de zich offerende Christus.

Waarom vonden, ONDANKS het niet-bestaan van de handkom-
munie, in voorbije eeuwen toch zovele ’Ieken’ - de ’uitde|ers van
Gods Geheimnissen’ ten voorbeeldl - in de Eucharistie debron van
hun daadwerkelijke heiligheid? Als onze tijd weer van zulke ‘gro-
ten’ zou voortbrengen (als een Franciscus van Assisié, een Kat-
harina van Siéna, een Paschalis Baylon, een Margaretha-Maria
Alacoque, een heilig Broerken van Megen, en zovele onbekende
anderen), dan in feite niet DANK ZIJ een ev-entueel beoefend-heb-
ben van de handkommunie, maar enkel door Gods genadewerking
IN de mens, die ’met een rein hart in zich opnam, wat hij met de
mond genuttigd had’.
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Want als het bij de mond (of de hand) blijft, is het een uitstrooien
van kostbaar zaad op een dorre akkergrond, omdat het dan niet
tot een echte Eucharistie, tot een eerlijke 'dankzegging’ uitgroeit
vanuit het BINNENSTE. Wellicht waarschuwen ons de heiligen uit
het verleden thans meer dan ooit voor automatisme in het sakra-
menteie leven en wijzen zij ons door hun voorbeeld op de vereiste
SUBJECTIEVE DISPOSITIES Voor en Na het MOMENT van het
’ontvangen’ der H. Kommunie, ’opdat wij de heilige Geheimnissen
van Christus’ Lichaam en Bloed zo vereren, dat wij de VRUCHT
van de Verlossing BLIIVEND IN ONS ervaren.’

ROZENKRANSZONDAG TE NEERBEEK

Binnenkort is het weer Rozenkranszondag. In het kader van ons ge-
bedsoffensief voor het behoud van het geloof en de goede zeden zal
dan weer een plechtige Eucharistieviering plaats hebben, thans IN
DE PAROCHIEKERK TE NEERBEEK.

Daar zal OP ZONDAG 5 OKTOBER A.S. OM 17.00 UUR in een plech-
tige concelebratie de H. Liturgie worden gevierd, waaronder een
preek wordt gehouden door Mag. Prof. Dr. ]. P. M. van der Ploeg
De rneerstemmige gezangen onder de Hoogrnis zullen worden ten
gehore gebracht door het Gemengd Koor van Neerbeek onder leiding
van de heer P. Gerits.
Laat door een rnassale opkomst zien, dat ook U nog vertrouwen hebt
in een gerneenschappelyk gebed, gericht op een gemeenschappelijk
doeL

Nadere inlichtingen: P. Frissen, Aldenhofstraat 50, Neerbeek-Beek
(L.), telefoon 04402 - 2031.
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MQDERNE BOEKBESPREKING

AANBEVOLEN EN ANDERE PUBLIKATIES

De redactie kreeg toegezonden het boek De progressieve en de
‘ conservatieve mens van Dr. H. Berger (Dekker en Van de Vegt

Reeds meerdere malen hebben missiebisschoppen zich bezorgd N‘-V-' Nijme9e"'Ut"e°ht1 1969) 196 blz-1 i"9-f13150- Herman Berger
gemaakt over de vrijzinnige doctrines, die jonge missionarissen is een belezen en geroutineerd vakfilosoof, zoals ook uit dit boekje
meebrengen near de mi$sie|a|-“gen, waardoor ze vemarring en blijkt. Sinds enkele jaren doceert hij aan de Stichting Theologische
onrust etiehten ender de jonge e|1,-isten|1e;d_ Faculteit in Tilburg. Als wijsgeer tracht hij nu, de tegenstellingen
Een veerbeeld van enkruid onder de tarwe was het Kath week_ tussen conservatief en progressief, zoals hij die ziet, te schetsen
blad ’Penab|,|r (de Zaaier) ne_ 42, dat op java Wm-dti uitgegeven en enigermate et overbruggen. Zichzelf noemt hij progressief,
en over heel ||1deneeie wordt ye,-spreid_ maar vooruitstrevendheid wil hij wel weer onderscheiden van
Een van de redactieleden schreef een artikel over de ’nieuwe "ebe“ie-
theolegie’, wee;-in getransigeerd wordt met de hemgste waar_ Het werkje eist filosofische scholing van de lezer, en het is hier
heden. Elk verschil van het Kath. Geloof met de Islam wordt daar- de Plaats "iet "°°" een academische di$°"ssie- lk be" het d°°"'
in verdoezeld: Geen Triniteit, Christus geen God, geen verlossing. Qaans Va" harte °"ee"$ met D"- Bergen Zeke?’ WU Zuuen a||e
Echtscheiding en pelygamie zijn niet door de Sehrift verbodem twee positief willen spreken over historiciteit, individualiteit, pluri-
maar zijn kerkelijke maatrege|en, die veranderd kunnen wordem formiteit, progressie etc., maar we interpreteren die termen radi-
Christus is een profeet (zoals Mohammad) door God het meest caal uiteenlopend. Dit boekje toont m.i. eens te meer aan, dat
bemind. De Triniteit is een mythe door de griekse invloed over- hier een "iet te °Ve"b|’"99e" k|°°f 9aaPt- S°h"iJ"/el‘ Pr°bee|'t te
genomen door de Kerk_ ontkomen aan subjectivisme, relativisme, willekeur en anarchie,
Erfzonde is de beroerde situatie, waarin de mens wordt geboren, maar Va" mil" standpunt "it "Wet ik he|aa$ Z9999", dat dit °P
die niemand kan veranderen, ook de _verlossing kan daarin niets Zijn 5ta"dP""t aueen Via i"°°"5eq'-lenties m°9°“jk 1°" Zijn-
doen. Alle fundamentele vereehi||en met de |s|am warden door Enkele wijsgerige achtergronden van de hermeneutiek die de neo-
dit artikel de facte Qpgehevem modernistische theologen hanteren, komen hier voor deskundigen
Tegen deze pubncatie is echter hemg geprotesteerd door duizem goed uit de verf (bijv. 109, 111, 1481). Met dankbaar te erkennen
den kath. lndonesiérs. Men eiste het ontslag van de schrijver (een duidelijkheid Wijst 5°|'"'- de natuurwet af (144- 164)? het zal hem
Nederlandse Pater) uit de redactie en dreigde met algemene op- met °"beke"°| Zijn’ dat hij °P dele mamer fI‘°l1taa| b°t$t met de
zegging van het blad. leer van de Kerk, zoals clie vervat is in talloze oudere en zeer re-
God beware onze jonge christenen voor zulke nieuwlichters, waar- came uitspraken Va" het |ee"9eZa9- E" hij betuigt, het Oees te
tegen resoluut moet warden epgeh-e¢|en_ Aworens nieuwe mis_ zijn met de individualiteitsopvatting die in officiéle kerkelijke uit-
sionarissen toe te laten tot hetapostolaat zouden de bisschoppen Sprake is V9F°l‘ldeI‘5t9|d (155), Va" We|ke indwidualiteit$°PVat"9
van hen moeten eisen TROUW AAN |-|ET CREDQ VAN DE pAU5_ men gerust kan zeggen, dat die kerkelijke documenten ermee
Daardoor zou veel verwarring, ve|-dee|d|1eic| en onrust Worden staan of vallen. Berger geeft zijn boekje een evangelietekst ais
voorkomen en het authentieke Geloof blijven gehandhaafd. m°tt° ‘nee: 'Hi.i is t°°h 99°" G°d Va" d°d°", maar Va" |eVe"°|e"’

(Lk. 20, 38; vgl. Mt. 22, 32, Mk. 13, 27). Dat ’levend’ zal hij hier
verstaan vanuit zijn opvatting over progressiviteit, denk ik. Het in-

pater ]_ van def Heyden SVD trigerende is, dat genoemde woorden voorkomen in Jezus’ verwijt
’|v|ar5a AuXi|iatriX', ven|° aan de vrijzinnige, sadduceese theologen uit Zijn tijd, die de ver-
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Het is opvallend, dat Bengsch in de titelgevende bijdrage van het T°t dusver pub“°°°rd°" I“ Iconfrontaeu
boek konstateert, dat er niet teveel doch juist te weinig kritiek in pmf_ dr_ Zachame Anthomsae Q_F_M_ Cap" NU-mega"; D,-_ R, Ba|-qmann,de Kerk geleverd wordt. Kritiek dan in de oerbetekenis van het Nijmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbracht; H. Boddeke C.S.S.R., lic.
Griekse woord verstaan als bekwaamheid tot onderscheiden en Z1bb3}>Til§>|t Amgterdéarg? Jét 5;’/|°o“r:'::;‘éua$(t|§’g:;k$$ee"/:";‘r?§ gsgggg?

e . een, ru r a ; " .t°‘ het aa"'°99°“ Va" maatstave" ‘"aa"‘aa' 9e°°'°'°°'°' '“°°‘ ‘"°" Sittard; Dr. A. Drubbgl M.S.C., Beek (L.); Dr. D. c. Duivenstein M.H.M.,den- Mill Hill, London (Engeland); Dr. Ch. Dury S.D.B., Amsterdam; Prof. ir.Daarbij gaat 't om het fundament van het christelijke leven en de M. J. Granpré Mollére, Wassenaar; Henri de Greeve, pr., Berg en Dal;
katholieke kerkelijke gemeenschap in deze tijd. Als herkennings- Qtto Hermans. Venlo; J. v. d. Heyden S.V.D., Venlo; Zr. M. Johanna, per

. . . . . . . dre r dactle; J. Kalkhoven S.J., Wassenaar; O. Krops O.C.S.O., Zundert;teken van geloofwaardngheld voor leder appel en ledere act|e e|st grOfsMeag dr V M Kulper O P Fribourg (zwitserland), L A V d Linden
Be"9$¢h het Kruis Va" de Hear; Zondel‘ dit teke" Va" Hide" 9" Waa-lwijk; 'Fr..Lo.ots', pastoor, .La'uwin-P|anque(FrankrUk);' A: Mleib-er‘g Css‘R.:offervaardigheid kan geen enkele geloofsuiting en geen theoJo- Roermond; Ir. W. A. Molengraaf S.S.C.C., Venray; Prof. Dr. Ch. Niederer
gie aanspraak maken op een christelijk signatuur_ S.J., Beyrouth (Libanon); T H. E. W. Ostendorf, Goor; Dr. P. den Otto-

. . . . . .. alnder, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. L. A.E-n unterst waardevol boekje, |nstruct|ef |n het bljZOnd6|' voor Hood SJ" Weiden (Dki); Dr FR Van Rumandly per adres redactie; L M_
a en, die °P een °f andere manier de Qebeurlijkheden in de di°- van Schaick, em. past., Herwien; J. M. Schépping, Maastricht; Drs. P. tercesane raden of het Noordwijkerhouts pastoraal concilie met eer- Steege SJ-. Zeist; P. Steenlvvigkel S.Jé Deln ljrlaag; Sht/Iréiter SE1-.|" - -- - -- Regensburg (D|d.); Dr. J. Taa, ouda; aro us esser .F. ., aastric t;uk gemeende mteresse krmsch wmen bekuken Otto Hermans J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres redactie; H. v. d. Veldt

O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duitsland); W. Westerhoven,be5P|'°ke" Werd? pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O.Carm., Boxmeer; Drs. R.BENGSCH, Alfred, Wildenborg A.A., Essen (Duitsland); 1' Dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wasse—G|aube und Kritik naar; ’rDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein en anderen.
Berlin, Morus-Verlag GmbH, 1969. Redake:

I. Asberg, Bloemendaal - J. Bongaarts, Tegelen.
N iet ond-ertekende stukken zijn van de redactie.
(zie rnededeling op pagina 3).

BESTELBILJET

Geloof en kritiek Ondergetekende ............................................................................... ..

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

Uit Duitsland komt een klein boekje tot ons, dat spreekt over ge-
loof en kritiek. Het is geschreven door de kardinaal-aartsbisschop Gemeente """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "van Berlijn dr. Alfred Bengsch. Deze energieke Kerkleider kan
zich niet de luxe permiteren langs de dingen heen te praten; hij Wenst Zlch J9 9b°n"9T°" °P 'C°n'°"t9tie'-
leeft immers op een explosieve breuklijn van Europa in een kei-
hard materialistisch denkende wereldstad. Met vlijmscherpe ana- 3_v_p_ opzenden an;
lyses behandelt Bengsch de vraagstukken, die samenhangen met
het Tweede Vaticaans Concilie: waardevastheid van het dogma, Confronmtm Q,-otntmar 423 _ 1-°ge|en (L)
de blijvende aspecten van de moraal, noodzakelijkheid van boete,
mondigheid van de leek.
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