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abonnees 111 Z0 n rayon knggen ae oproep Voor degenen die ge-
C R C] IQ P n h 1 interesseerd zijn in dergelijke bij eenkomsten volgen hiei" a1 vast

\‘ enkele adressen, waar men zlch kan melden. Zodoende is men

O-p vrijdag 12 december a.s. om 19.15 u. precies vvordt een La- ‘ Verzekerd V1111 een keflnisgevig
tijnse H. Mis door ZE. P. J. Kalkhoven S.J. gecelebreerd in de j AmS¢e1"<1==1m= mevrww H- Claessen-Duysings. H01beinstr- 14, tel-
dekenale kerk (H. Jacobus) in de Parkstraat te Den Haag, Waar- ‘ l791473-

na ZE. P. N. A. v. Rijn 0.P. uit Venlo zal spreken over ’Het Bij- S~Gravenhage: mevrouw Mr. J, Hermans-Lebert, Emantsstraat

belse Bruidsmotief in de Kerstliturgie’ en een Kerstlm zal ver- . 11_-L tel 601689-

tonen (om 20.00 u. in de Parochiezaal, Willemstraat 2a, Den Tllburgi Mei 1- smits, S¢h0uWb‘lf81"ing 105, 1191- 35611.

Haag).
Gebedsgroepenz leider ZE. P. J. Kalkhoven S.J., tel. 01751-9904. TIP

\

Studiegroepz wegens vertrek van ZE. Dr. A. Steyns s.c.j. Worden i Misschien vindt U Confrontatie geschikt als Sinterklaas of
besprekingen gevoerd met een nieuwe leider. Kerstgeschenk? _

Biechtgelegenheid: eerste zaterdag v. d. mnd. of vlgs. afspraak
bij ZE. P. J. Kalkhoven S.J., Schouwweg 69, Wassenaar, tel. ‘ Abonnementen

0175143904: en eerste donderdag "- d- mnd- Om 19-30 11- in de ka' ‘ Gezien onze zeker niet rooskleurige nanciéle situatie Willen
P91 Oude M01537 35, Den Haag, of V1g5- afspraak bij OPVO1-gel? Wij het minimum iabonnementsgeld verhogen tot f7 50 voor de
van Dr. A. Steyns s.c.j. Eehalve in december a.s., daar de bij- genen, die bijzondere lasten of lage inkomens hebb, L t d _

eenkomst in de Wiuemstraat Wordt geh°uden- de a-nderen minstens f9 50 overboeken maar alstubigft aa an
Godsdienstlessenz Voor de kinderen der leden van de Credo- Wij Zouden Winen Overéaan tot het insteuen eelegrggeeg

. D H t 1< <1 1 d b - - - . P °‘

Torenstraat 97, Den Haag, tel. 070-110083 (opgave voor dee1- CONFRONTATIE TE HARD?

name bij Mej. Simonis). Deze kreet hebb " k 11 "-

Contributiez f5,-- per jaar (inclusief gebedsgroep en studie- met aan een geesetglilllfljgiteivjsr0eOerr?'SE:ij;11‘1)Vg:iarg Sltaan We
.

7 e
groep) te storten op gironummer 266491 t.n.v. Drs. L. J. C. Koop, dood? Dam, kan men met Wekelijk Zijn of dubbelslaclii ven en

Theresiastraat 295: Den Haag’ tel 354069‘ We doen ons best fair te blijven en zijn zeker vatbaar vio k '

Opgave lidmaatschap en invité’s: bij Mevr. Mr. J. D. Hermans- ek in die richng, mits Zij reéel is ‘Waamm Zouden O01 Hf
Lebert, Emantsstraat 11-I, Den Haag, tel. 0'10-601689, bij afwe- met de kans lopen eens uit te ghjden; “'11

Zigheid tel 854069 Wij nemen hoofdzakelijk stellin ' ~ - - -

.. . . ' gteg bltt ddl
Ephes. 6:16 B11]ft in a11e omstandlgheden vasthoudcn hot

di§1’;1i3e1;1na1;311 :e1gSeI;'11leen€S:;1Otei]

schild des geloofs, Waarmede gij alle gloeiende pijlen van. dv kunnen en regelmatig Stootjes uitéelen Ook Conf Ole

vijand kunt dovenl 1 tie is een strijdblad, geen zoetebroodjésblad
-

r n-

$;nta°tg1‘°ePenW°1'k BELANGRIJKE MEDEDELING
ij publiceren soms oproepen voor contact ije:-nunnu nu, vnx M . ,

Het komt echter herhaaldelijk voor, dat Ons bind to vrnug ul' Iv eiggnksgsgiiiiiegdigno(gzogtjrizfi? lelden Via de meuwe
laat verschijnt voor een bepaald bericht. In (int naval lwlvlu-n NR 1 9 4 2 2 4'9

vvij rechtstreeks via ons abonnee-Syteem lnvitatluknnrtvu nil» t_n.v, Penningrneester .Maandb1ad Conf t '5' G
gestuurd. Dit is echter, ook waar men do kmltlm van!’ I'v|u'|||n1{ ' Straat 42A Tegelen ron a le’ rote-
van de groep kan nemen, een duro elvhlvdill. Imlmwn nlle ’ '
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?" Alles gaat dus voorbij. Niet alleen bij het beéindigen van dit Ieven.
' Maar ook in dit leven moest men zich niet gemakkelijk angst laten

aanjagen. Ook in dit leven gaat heel veel vlugger voorbij dan men zou
denken. Het heeft er soms veel van weg dat de vijandschap der

V

omgeving, de afkeer van ’n midden, de moeilijkheden thuis, op het
werk, de zorgen en ziekten nimmer zullen wijken. Plots wijzigt zich
’n opinie, komt iemand voor ons op, veranderen de omstandigheden.
Er komt 1icht.. .. Want niets is zo veranderlijk als de mens . .. en
het leven. Vertrouw God: die is onveranderlijk.’ A

VOW al mu" Manda" be" ik ,n Spot my” bare" ,n afschuw Het laatste woord van elke meditatie moest zijn: de liefde Gods.

voor bckcndcn ‘n schrik. Psalm 31, 12. u

Mlllthlcn word or nooit ’n aangrijpender lied van vereenzaming

i Hoe ouder men wordt, hoe meer men heeft meegemaakt, hoe meer
men God gaat liefhebben en zoeken. Heel dikwijls heeft ’t er veel van
weg, dat Hij ons in de steek laat, maar diep in ons hart voelen we

genchrevcn uh in devc korte zuchten en klachten Wie gebeurt het dat dit met Z0 is‘ n Gmte innerlijke rust komt Over ons‘ Wat kan
nlcl In het lcven '/.ulk n gevoelen te hebben? Bespot door deze, ge- ons €1g€1'111_]k gebeurenP Niets. Men kan ons veel t1jd€l1]kS, men kan

hunt door die wndcrc verlaten door allen als op ’n eilandje temidden ons niets eeuwigs Ontnemell 'I 1 3 7

db grow lelliglv. Waar is de vriendenhand van gisteren? Waar is Hoe eenzaam kan ’n mens zijn temidden van ’n vijandige omgeving.

dc kmiicruudsclnp vwn de s'1menwerking> Hebt U hierbij eens nage- Dit begint 31 OP School als bij did en Wijle ,1‘ hale klas zich Verklaart
d nC|1l dilli Jcvus toen hij te sterven hing aan het kruis, ook zo tegen een wngen of een mels’ dle Voor kortere of langere tud

.. .. ,1 -- dt't tt.D 'h1 . ' dverlalcn was? Vraag Hem om moed: H1] begrgpt, zoals geen een. H1] wot L“ ges_° en at ga?F door m_ at ater lfsven Soms 15 het __ebuurt soms 1S het de famihe, soms 1S het de eigen stand, soms Z1]1’1.:‘lc1.;:ll;ze7i_1lJg‘;;nnisvo1 Door de gedachte het de eigen gezellen, dienzich tegen iemand verklaren. Soms vak-

nun do ccuwigheid. "Eeuwig gaat voor ogenblik”, zei Vondel. We genoten, collega s. Hebt g1] u ooit tegen iemand verklaard, was uw
. .. .. houdin verantwoord en hebt e na edacht over de eenzaamheidmnctcn zckcr met hart en ziel gehecht zgn aan onze famihe, onze g V g g

lnllomsw vricndcn. Studie. wetenschap, kunst, onze arbeid, onze waarm ge zo iemand hebt uitgestoten?

hmm' dit allow xnwg grondig bcmind Worden Vriendschap zouden we In een Paar Woorden Schdert de Psalmist d€ Situatiei Ulk ho” Z6
I1

h
cl

ode |<llI1l‘1t‘|1 |11ls~wn M'1'1r is d'1t‘ "les in do tijd geplaatst ver- met elkam “Z flulsteren ' Maar hoort er het Zoemen Van de buurt’I I l‘ D l ‘ 5 7

omlcn mm hvl llldvlilkc huvfl hcl goon grond in ccuwigheiclsgc- hetgeliSpe1’het Stine Stokem het Venijnige lasteren’ hetleedvermaak
. .. .. van de klein eesti e bedillers, die ZlCh er eren, met om de er e s,m'hl:~: |vI|n‘l1lnlmwI. gewvlcnm|ivcrln*id. dun is hot undmngh]l<. Zgn 3 3 5 3 rm

wr ulvl lul l’nl(‘|' t“I1(‘|1 m*lnircnP Hunrlmdv '/vggv|1 we nici dat al maar “it jalousm “it benepen afkeer’ “it sensatia “it haan “it Elf‘
nl um Ila? In mum W(Il'(|t‘l1 |>r||ugv;4:vc~n Mnur or gclwvurl ivls V€rW1Jt- Hoe moelhlk Ievm het 15 Voor hen Che Zlch met voelen4 Q ’

Xvulvrn. I~'r kmm vwnwh-hl ltmwn wm mm Hvl is vn lu.~&s<'|1 wm nog °PgeWassen tegen deze geestehlke eenzaamheid Zijt gij er‘°nVer'
diend het voorwer van vertrouw 0 G d E ' ’ d h~, - — , .n1se e t||mH‘|‘ In dam Wt" nun In mlll l||1|t‘|||k lvvvn In-I |s. |au|w|gl1uds- P V P O I n an I e

|;:'\lm|1l:
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‘, voorwerp van, doe nooit mee aan dit schervengericht.

‘I In mm ‘n mule: n.~|n-1|, ul lwlvr gtvugnl, ‘n gcweldig troostende
\‘1|m|lll" (‘ml uwl Irv! I-‘r is goon mcnsclijk leed te groot dat zijn Um ”Maande1ijkS brieew’ november 1969- A

1 I | - ‘ ‘ J

rmulv uvvrlnvll. llii gvcil die wonderbare kracht. Zegt ge niet: J‘ D‘ Oconnor’ C‘SS'R"_HOpland 47’ 2000 Antwerpen"
lmllvu lk gvvll gvloof lmd" . . .. Z0 is het inderdaad. Gaat het dan

/u ;.;v|nu|<kcli_i|<P Och neen. Het lijden, de teleurstelling of onder
wclkc vorm ook het leed zich aanmeldtz onze m€l’1SC]ljkL‘ nmuur
I1

I1

'|()L‘l or nan wennen, het opvangen, het verwerken. . .. Hm pgzmt

iut in één slag. Moed voor een eerste gebed. Genadc knml. (weft.
weer moed, berusting. Vergelijk zo ge wilt: het rmrdu lvw-1|, de

£1 ardse tijd met de eeuwigheid. Anders Wordt het ldvn 1>|1-||:1z1g- 5
lijk....



Jutphaas en het gemengde huwelijki ailfictleqn, en de kinderen die er eventueel zullen zijn daarin op te

In de maanden augustus en september 1969 is in dc pers herhaa1de- Omdat deze verplichting veilig moet Worden gesteld, rnoet de niet-
lijk sprake geweest van moeilijkheden rond een gemengd huwelijk katholieke huwende worden gevraagd oprecht te beloven dat hij dit
in de gemeente Iutphaas. In De Gelderlander van 20 augustus stond op geen enkele manier zal beletten. Maar als de niet-katholieke
hierover o.a. het volgende te lezen: partij meent deze belofte niet te kunnen doen zonder in conflict te
"Kardinaal Alfrink is pijnlijk verrast door de mededeling van de komen met het eigen geweten, moet de ordinarius de zaak met aI1e
Ijsselsteinse dominee Korperhoek, dat pastoor Jansen uit Iutphaas stukken voorleggen aan de H. Stoel.
een oecumenische huwelijksplechtigheid zou hebben verhinderd door, 4) I-Ioewel de gewone wet voorschrijft dat deze beloften schriftelijk
tegen eerder gemaakte afspraken in, toch van huwelijkspartners te moeten worden gegeven, staat het de ordinarius toch vrij in het al-
eisen, dat zij garant zouden zijn voor een katholieke doop en op- gemeen, of in bijzondere gevallen vast te stellen of de beloften van
voeding van eventuele kinderen”. Soortgelijke berichten heeft men de katholieke of niet-katholieke partij al of niet schriftelijk moeten
in andere kranten kunnen' lezen. De Gelderlander voegt eraan toe worden gegeven, en te bepalen op welke manier zij bij de huweIijks-
dat kardinaal Alfrink in een vraaggesprek voor IKOR heeft verklaard acten moeren worden gevoegd.
de handelwijze van de Iutphase pastoor, die geen dispensatie gaf in II. Als het in sommige streken soms voorkomt, dat de katholieke
de verplichting de eventuele kinderen kerkelijk en katholiek te dopen opvoeding der kinderen wordt belet, niet zozeer door de vrije wil
en op te voeden, af te keuren. In hetzelfde blad staat dan nog de der echtgenoten als wel door de wetten en gebruiken van sommige
bewering te lezen dat er in deze zaak geen richtlijnen zijn: "Het vo1keren,waaraan de huwenden wel gedwongen zijn te gehoorzamen,
ontbreekt de geestelijkheid nog altijd aan papieren richtlijnen. Kar- kan de plaatselijke ordinarius, na alles goed te hebben overwogen,
dinaal Alfrink is echter van mening dat het weinig zin heeft tijde- van dit beletsel dispenseren, mits de kattholieke partij bereid is
lijke richtlijnen op nationaal niveau te stellen, zolang men er inter- naar beste weten en vermogen alles in het werk te stellen dat alle
nationaal nog niet mee klaar is.” eventuele kinderen katholiek zullen worden gedoopt en opgevoed,
Wij staan over zulk een voorlichting versteld en weten niet wat en de goede wil van de niet-katholieke partij vaststaat.
crvun to denkcn. Want er zijn wel degelijk richtlijnen, en wel zeer Als de Kerk dit verlof geeft, doet zij het mede in de hoop dat de
junuv. Mnnr golden die in Nederland niet omdat zij van ”Rome” burgerlijke wetten die in strijd zijn met de menselijke vrijheid (zoals
kumeni WU lnlen 1,0 hicr volgcn in vex-taling uit de Acta Apostolicae wanneer zij de katholieke opvoeding der kinderen of de uitoefening
vnlln lwm, hlz. 247/2&8. Hcl is con uittrcl<scl nit do ”Instructie van de katholieke godsdienst verbieden) Worden afgeschaft, zodat in
vnur dv w|\c'|u|¢l:* - lluwvlllkvli, gumllwlicm-rd up 18-3-1966 en van deze zaken het natuurrecht ten volle van kracht wordt.
klmhl gvwmwlvli up 1*!-'5-l‘mh. V, Elke huwelijkssluiting voor een katholiek priester en een niet-
I‘ M’/. I. 2) Hv |vlaml|wllllu~ nnll|mrh|n (-luv! l1Imu‘lmp|>v|i_i|<\' l'l‘k‘hl5- katholieke geestelijke, die daarbij ieder volgens hun eigen ritus te
mmhl lwklmlv kvrkvlllkv uvvrlwld) nl dv |m:-now dvr knlholivkc werk gaan, moet absoluut worden vermeden.
pmlll mum W vuul mlgvn xlul nlwv /vvr vrnstig Wurdl gewuzcll Er is echter geen bezwaar tegen dat, na afloop van de godsdienstige
up dv plhln N nlnmhml /my vnnr Iv 1lr:|gv|1 dnl do cvcntuelc plechtigheid, de niet-katholieke geestelijke enkele woorden spreekt
knuh-wn WHll|4'H ;(mlm»|>l vn ll|)].{('V()L‘(| in do k;1lh0licl<e godsdienst; als gelukwens en tot stichting, en dat samen met de niet-katholieken
hm wlllvu Vl‘lVlI||t‘H vuu uh-/v pliclll moot worden bevestigd door een enkele gebeden Worden uitge5pr()ken_ Dit alles mag gebeuren met
ll||\|llIM\l'“HH‘ IWIUIH‘ (|£‘l' kill|I(>|ICkC pélftij Of dOOI waarborgen. toestemmjng Van de Qrdjnarjus, wanneer er maatfegelen Zjjn getroffen
9) He |\|vl»lu|llm|iel<c partij moet op passende maar duidelijke ma- Om ergemjs te vQQrkQmen_

nlvr WlH'\|(‘|l guwczcn op de katholieke leer van de waardigheid van Tot Zover het deqeet van de Congregatje V001; de Geloofsleer, door
hvl huwclijk. heel in het bijzonder van de voornaamste eigenschap- paus Paulus V1 goedgekeurd en Op Zijn gezag afgekondigd Elke
pij daarvan: eenheid en onontbindbaarheid. katholiek dient zich eraan te houden. Maar wat gebeurt er in Neder-
Dezelfde partij rnoet weten dat de katholieke echtgenoot do '/.w:1re land;
verplichting heeft het eigen geloof te beschermen, te bcwnrrn 1-n re ]. P. M. van der PLOEG O.P.
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, - - recht te Iaten vervallen. Hiermee heeft hij voldaan aan een
wens die o.a. a1 door dr. Sengers was gedaan en die in Confron-
tatie 35, blz. 27 is gesignaleerd (overgenomen uit het Tijdschrift

en voor Theologie, 1967, p. 144). Sengers Wilde toen a1 artikel 248
bis schrappen, dat Iuidt: ’De meerderjarige die met een minder-
jarige van hetzelffe geslacht, Wiens minderjarigheid hij kent of
redelijkervvijze moet vermoeden, ontucht pleegt, Wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren’. De minister

In No. 35 van Confrontatie (april-mei 1968), blz. 24-30 verscheen Wu Wél Ontuchtige handehngen met Personen Van beneden 16

een artikel ’P1eidooien voor homosexualiteit”, dat verre van zelf Strafbaar laten» homosexueel of met-
een pleidooi voor deze zaak te Willen zijn, de pleidooien aan de
kaak Wilde stellen. Er Werd op gewezen dat de katholieke Kerk Volgens een persbericht is Z11-Y1 Wetsontwerp gebaseerd OP een

de homosexualiteit altijd en in alle situaties heeft veroordeeld. advies dat een commlssle Van de Gezondheldsraad aande Stems-
Verder Weréi O_a_ Verwezen (en Wij herhalen het voor de lezers secretaris voor Volksgezondheid (Kruisinga) heeft uitgebracht.
voor Wie dit nut kan hebben) naar het recente artjkel H0m0_ Volgens de eenstemmige conclusie van de commissie bestaan er

sexualité (van verschillende auteurs) in de encyclopedie Ca.th0— 11331" hear inzicht géen bezwaren Van medi$eh"hYgieT1i$ehe 0f
licisme, dee1V (Parijs 1962), col. 890-903 en het daar aangehaa1- van psychisch-sociale aard tegen het vervallen van het wets-
de Werk Van 5_ Bailey, Homosexuality and the Western T1.adi_ artikel. In gewone taal gezegd betekent dit dat de gezondheid

tion (London 1955), De aandacht Werd gevestigd op de zéér mi1- Van ind-ividll 0f gemeensehap liehamelijk 0f Psyehiseh ge110meT1,
de houding Van de Nieuwe Katechismusi (b1Z_ 453), die de h0_ er niet onder zullen lijden. De commissie meent zelfs dat er vele
mosexuelen in bescherming neemt tegen liefdeloze medemensen voordelen aan zijn verbonden. Zij heeft a11e krachtens hun leer-
maar Vergeet te Zeggen dat de Kerk homosexuele praktijken als opdracht speciaal deskundige nederlandse hoogleraren in de

zware zonde beschouwt. Verder Werd nog gewezen op een drie- medicijnen Q“-Oofdzakelijk Psyehiaters) near 111111 mening ge-
luik van artikelen ter verdediging van de homosexualiteit ver- vraagd§ de 0VeI'g1"0te meefderheid had geefl b8ZWI‘eYl ‘B98611

schenen in het Tijdschrift voor Theologie, van de hand van de schrappen van het Wetsartikel. Overigens was hierop reeds aan-

(onlangs over homosexualiteit gepromoveerde) Rotterdamse gedrongen door de COG (Ve1_"eY1igin~g V001" h0m°Phie1en)= de

psychiater W. J. Sengers, pater dr. J. B. F. Gottschalk M.S.F. te NVSH (Vereniging V001‘ Sexuele hervorming), andere Organisa-
Amsterdam, en lector drs. Th. C. J. Beemer (doceert moraa1- ties en leden del" T‘/Veede Kame1"- ‘

theologie aan de theologische faculteit te Nijmegen)_ ‘ In het persbericht dat mij Werd toegezonden was van morele
De namen van de laatste drie vooral van de eerste twee zijn beZWa1"e1’l geefl SP1‘ake- T0011 Zijn deze het die V001‘ de Christen

, ,

sindsdien méér genoemd in verband met de homosexualiteit, ook de d00l"$1eg meeten gevefl, en niet alleen V00f heIT1- V001" een

homophilie genoemd (vvaaronder men het liefst aangeboren Christen is een menselijke handeling Pas g0ed Wallneel‘ Zij in
homosexualiteit verstaat en de daarmee samenhangende prak- Overeenstemming is met de Wet V311 G00 en niet in Stfijd deal"-
tijken). Dr. Seingers verdedigt de homophilie waar hij maar kan meel V001" een Ongelevige (en natuurlijk 00k V001" de Christen)
(zie verderop in dat artikel). Pater Gottschalk heeft volgens de is Zij g0ed Wanneef Zij in 0VeI"eeY1$'5emmi118i5 met de Wetten del"

pers deel uitgemaakt van een delegatie die zich tot minister flaw-ul"1iJ'1<e m01"aa1, die 00k hij I1"10e‘ e1"1<eY1I1@n-

Polak heeft gewend met het Verzoek de vereniging CCC die in Bij een vorige gelegenheid is door een schrijver in. dit tijdschrift
Nederland homosexualiteit voorstaat toch koninklijk te laten be‘¢00€d eat de meflselijke Wet Iliet ‘wt tallk heeft 81195 Wat V61"-
gOedkeu'rén_ ' keerd is tegen te gaan’ (Confrontatie, no. 53, oktolcer I969, blzi

Bovenstaande minister is, na zij.n, Wet op de publieke verkrijg- 39)- Z0 Kan de 0V<-Bfheid b-V- p1"0$iitu‘Bie duldefl en Zelfs een
baarsteuing Van Voerbehoedsmiddelen, Opnieuw in de pers ge_ zeker regelend toezicht daarop uitoefenen, om een groter kvvaad

komen door zijn voorstel art. 248bis van het Wetboek van Straf- (verkraehng, aanvallen 0D VT01lWen, eY1Z-> te Ve1"m1Jde1’1, 0f een-



Veudig Omdet een Verbed tech niet het beoegde effect Z0“ heb- kvvestie van beleid. Nu Wordt echter niet gevraagd art. 248bis
ben, in het bijzonder wanneer het over zaken gaat die velen als ' in te voeren, maar het af te schaffen, m.a.w. een bestaande situa-
tot het D1"iVé'1even behorend beSch0uWeY1- Men ken zich dug de 9 tie te wijzigen. Dit voorstel moet allereerst Worden betreurd op
vraag stellenz heeft de overheid het recht homose-Xua1it6i’t met grond van het feit dat het Willen afschaffen kennelijk verband
minderjarigen tesen te gaan door strafbepalingen en Z0 Ja, heeft houdt met de opvatting dat homosexualiteit geen kwaad is. Af-
het (nog) zin dit te doen? ‘ schaffing moet verder m.i. betreurd Worden om de gevolgen die

men kan voorzien. Het komt immers niet zelden voor dat lera-
ren, ondervvijzers, jeugdleiders en anderen homosexuele contac-

Het wetsartikel 248bis dateert uit 1911 en is dus nog geen zestig ten met de aan hen toevertrouwde jovngeren hebben en dat j0n_
jaar oud. Het staatsbeleid in dezen te bepalen is geen ee1'1V01l- geren deze onder elkander hebben en door Woord en voorbeeld
dige zaak en is met 6611 Simplistiseh 18 of Been niet gedie_Y1d- De de ondeugd (Want dat is het) verspreiden. Hiertegen _zu1len
verschillende rapporten waarop de minister steunt Z1Jn H113 ouders en opvoeders zich in de toekomst vveinig meer kunnen
onbekend en ik onthoud mij d‘-15 Van een °°rdee1- Ik zou Sleehts verdedigen. Straf en publieke ontering hebben velen afgeschrikt,
de volgende opmerkillgen Winen maken en daaraan een C011“ in de toekomst zal dit niet meer het geval zijn. Daarbij is het
clusie Verbinden een heel andere vraag of het strafbeleid ten opzichte van delin-
Het kan niet Worden ontkend dat het verlangen strafrnaatregelen quemen Z0315 het tot dusver bestond geen aanpaggjng en soms
tegen homosexualiteit op te heffen thuishoort in een geestelijk verzachting zou behoeven. Officieren van justitie hebben door
klimaat Waarin homosexualiteit, reSP- homophilie niet meer als seponering of voorwaardelijke seponering van hun ter kennis
een Zedelijk kwaad Wordt beschouwd, zeker niet als een g'1"00‘E- gekomen gevallen allerlei onnodig leed voorkomen_ Hierover
Hiermee kan niemand die e christelijke Zedenwet Rent en W11 gaat het hier niet en deze regels bedoelen allerminst een be1eids-
eerbiedigen het eens zijn; hii meet el‘ lllid ‘Leger! Preiesteren, Z°- voorstel te doen. Maar het zonder meer afschaffen van artikel
als 0.a. Paus Paulus VI in algemene bewoerdingen hee gedaan 248bis van het Wetboek van Strafrecht, sarnenhangend met een
tegen het steeds verder om zich heen grijpend eretisme in ZQT1 mentaliteit die in homosexualiteit geen kwaad meer ziet, en die
toespraak van 1 oktober j.1. De Kerk heeft homosexualiteit a1t1Jd de praktijk hiervan bij homosexuelen zelfs zou Willen bevorde-
als groot kwaad besch0u_Wd, als een "EegeI111a'm111"1ijke Zende’ en ren, moet m.i. in hoge mate Worden betreurd. Was ik Kamerlid,
er is geen sprake van dat Zij hierop ooit terugkomt. Olok de ik zou er mijn stem niet aan geven.
ontdekking, of erkenning, dat men homosexueel klan Worden .

geboren of het buiten ziin
schuld

kan Worden zal hlerean n_1_etS In de bekende manifestatie ten gunste van de homosexuele
afdoen. Volgens de vaste leer der Kerk blijft de geslaehtelllke auteur van ’t Reve, die onlangs in een katholieke kerk te Am-
daad. voorbehouden aan de gehllwd-en; iedel‘ die heal‘ buiten het ‘ sterdam heeft plaatsgevonden, heeft het mij vooral tegen de borst
huwelijk stelt doet Obieetief groot kwaad. Denken dat de Kerk, gestuit dat deze man zijn homosexuele kameraad Teigetje naast
door Ch1"iSt1lS aangesteld als leermeesteresse van geloof en zich had op het priesterkoor der kerk en met hem hand in hand
zeden, hier wel verandering in zal aanbrengen, is een illusie, het deze heeft ver1aten_ Dat was een fromale uitdagjng van de
is, om het krachtig te zeggen, eenvoudig kletspraat, nonsens. katholieke moraal. Natuurlijk zullen wel priesters, paters, mo-
Nééit zal de Kerk zoiets doen! Wie dit wél beweren Zijn V5156 raaltheologen, misschien zelfs monseigneurs aan van ’t Reve
profeten, in Welke vacht zij ook rondgaan. hebben gezegd dat homophilie in de Kerk tegenwoordig mag,

maar dit maakt de zaak alleen maar veel erger, niet beter.
Homosexualiteit is een groot kwaad, dat naar christelijke opvat- De Nieuwe Limburger van 10 november j.l. bracht een verslag
ting de openbare Zeden bedreigt Waaraan Z°We1 Christen 315 van een studiedag over homophilie, georganiseerd door de
niet-Christen zich dienen te houden. Daarmee is voor de over- ’Heer1ense hogeschool voor theologie en pastoraat’ (voortzetting
heid het beginsel gegeven Om Yegelend of Straend °P te t1‘eden- van het vroeger groot-seminarie van Roermond plus enkele
Of zij het in concrete omstandigheden ook moet doen is een theologische opleidingen van religieuzen). Geen enkele maal viel
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het WOOI‘d ’z0nde’ Z0 staat er. Een emotioneel anoniem briefje
dat aan het begin werd voorgelezenz

’Wee u, van God verlaten srneerlappen en vlegels. Gods

molen maalt langzaam. Wat God en fatsoenlijke mensen

heilig is, vertrapt u!’

milieu toch had moeten gebeuren, lijkt het erop dat de homo-
sexualiteit als niet-zondig werd voorgesteld. Wie met zulke
1d€(-."8I1.WOI'd'E opgevoed‘ en ze aanhangt, is niet Waardig in de
kathoheke Kerk de pI‘l€S1;(-3I‘VV1]d1Y1g te ontvangen. Bisschoppen

verwekte alleen maar ’vee1 hilariteit onder de jongeren’, die Van Limburg let op uw Saeckl

Vfirfeweg het grootste deel del" deelflemers aall <36 istudiedag’ l‘! Een fraaie Dassag? uit het krantenbericht vvillen Wij de lezer
mtmaakten. Er waren er samen meer dan 150 en Z1] kwamen met onthouden; W1] citeren:
volgens het persbericht tot de conclusie ’dat de homosexueel als

zodanig door de maatschappij moet Worden aanvaard’. Wat dit ’Nergens ter Wereld houdt men zich op het ogenblik Z0

iaanvaarden’ betekent, is dulfielllk Wanneel" het Woofd 101159 intens met dit probleem (de homosexualiteit) bezig als in
geen enkele keer... gevallen is.

Inleider en leider der verschillende gespreksgroepen was dr.
Sengers, die de homosexualiteit niet alleen bestudeert, maar bij
homosexuelen 00k tot groei wil doen komen (zie Tijdschrift voor

Nederland en ook nergens ter Wereld bestaan zoveel hu1p-
verleningsinstanties voor homofielen, zoals c0nsultatie-
bureaus, als in ons land. -

Theologie 1957» b1Z- 144, en V51 C9nfr01'1'Eatie, 35, b1Z' 27)- Dan Als dit waar is en geen imbeciel chauvinisme, is het droevig De

W35 er een jl1F0uW V311 de NVSH, de Pfiester dl“- F. Heggen en houding van minister Polak Wordt er begrijpelijker door. i\/Ien

Hawurlijk 00k Gerard Van "E ReV@- Zijrl joflgste Optreden ‘E6 bedenke echter dat het oude verhaal van Sodoma en Gomorrha
Amsterdam was geen bezwaar geweest om hem te Heerlen 0p- Zijn betekenis nog steeds met heeft Verloren

nicuw aan het Woord te laten. Volgens de aangehaalde krant ziet
hut or vnlgcns van ‘t Reve naar uit ’dat de kerk het monogame

hmnufiulv huwelijk in de toekomst zowel de jure als ole facto zal

vrk:~nm~u'. Font, vnn ‘t Reve, u moet zich voortaan beter laten
vuulvlatvll. l’|'lox-utvr Ilvpmorm, doccnt in de moraaltheologie aan

ulv hnplmwhuul (wunr u.u. t.uolu>n1sLip;o pricsters worden opgeleid)
'hv1wl,Il’vlllv hvl, zlut. (Iv kvrk In N0<l0rlz1nd nu reeds een uit-
nprmlk km: a'm*n, cllv slum‘ Ivxk-|'m~|| |.4vdvul<1 wordt'. Indien zo

nnzvumi twlj v|lv|':~11 Do Nlmawo l.Imhur;4or) wus hut :11 te door-
v.h'1|ll;.u~ nrulu-ll.unl, wnm'hi_| lIv;4|.;v|1 7.I<'h'/.0lI' up do vlnkte hield.
7.111 ul‘ lum nu-u vr nlut ull, In-l>b<~n upgonmnkt dut ouk hij geen

hm-v.wnr¢~n In-vl’l,, vvvnmin uls do hon-n Sm1p,ur's, Gottschulk, Bee-
mor, vun ‘L Rove vn a.m(Iur'0n? Voorts is het scheve voorlichting
het to doen voorkomcn alsof de katholicke Kerk hierover geen

opvatiing heeft of bezig is deze te veranderen. Of ziet Heggen
’de kerk in Nederland’ niet meer als een authentiek deel der ene,

heilige, katholieke Kerk vvier leer men dient te aanvaarden wil
men ertoe behoren?
Wij hebben de indruk dat ’te Heerlen een belangrijk punt der
onveranderlijke katholieke moraal of geheel verduisterd, of ont-
kend Werd. Als het Woord ’z0nde’ niet is gevallen, Wat in dit
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pen mee te sleuren in het schisma.
De grote vraag is: Wat voor een vonnis zal de geschiedenis een-
maal over onze kerkelijke leiders ’in dit kritieke uur’ moeten

’ vellen? Hoe namelijk zullen de bisschoppen zich tijdens d-e vol-
gende, beslissende, zitting van het Pastoraal Concilie opstellen?

Aantekeningen bij het Ontwerp-rapport: ”Naar een vruchtbaar Zullen Zij 61‘ blijk Vafl gevefl ‘e beseffefl dat dit rapport een
en vernieuwd functioneren van de ambtsbediening” formele loochening behelst van het katholieke priesterschap, of

zullen zij zich weer laten intimideren door de apostelen van het
Inleiding zuivere evangelie en zullen zij W-eer verzoenende geluiden laten
Het Pastoraal Concilie is een van deze dagen opnieuw bevallen hofen en Spfeken Van Collegialiteit, gedllld enZ- Om mi1"1$'Be1’1S de
van een rnisgeboorte, het zogeheten ontwerp-rapport ”Naar een Schijfl 110% 139 bewaren dat men de eenheid met ’R0me’ W11? Het
vruchtbaar en vernieuvvd functioneren van de ambtsbediening”. a11'EW00fd Op (1918 Vraag Wordt 51°01" qinks’ en ’1"e¢ht5’; door Vl"ij-
Dit rapport zal allereerst ter sprake Worden gebracht tijdens een Zinnig en katholiek, met de hoogste $Pa’Y1I1in€, maal‘ tegelijk 00k
Nationaal Priesterberaad op 24 en 25 novernber, daarna tijdens met de meest tegengestelde €eV0e1en$, tegemoet geziell
de vijfde zitting van het Pastoraal Concilie van 4-'7 januari e.k.
Ondanks de decadente inhoud schijnt het document een groot De Ambtscommissie
succes beschoren te zijn in de Nederlandse ”Katho1i-eke” Kerk:
c".e niet-katholieke en niet-christelijke zienswijze op he-t katho- De commissie, verantwoordelijk voor het tot stand komen van
lieke Priesterschap correspondeert ma-ar H1 te awed met Wat er het rapport, bestaat uit 11 personen, tot 1 juni j.1. onder voor-
leeft onder een groot gedeelte der priesters en de geneugten van zitterschap van Prof. Dr. O. Schreuder ofm. Verder werkten
de verboden appel zijn niet te versmaden: ontkoppeling, vr*ouW mee 21 anderen, Waaronder 5 niet-katholieke christenen. Het
in het ambt, lekenpriesterschap, ontluistering van alle gezag, hoge aantal bij het rapport betrokken personen (32) zou eigen-
zij het van Paus, bisschoppen(!) of priesters (II). lijk een minstens dragelijke inhoud hebben moeten garanderen.
Men kan de auteurs alleen maar feliciteren met deze objectieve Hier geldt echter Wat ook voor alle andere rapporten geldt: de
Weefgave Van Wat 61" aan Opvattingen en Wensefl lee in <19 cornmissies vertonen een dermate heterogene samenstelling, en
”Neder1ands Hervormd Katholieke Kerk”: nu Weten wij, Rooms— leidende figuren zijn dermate progressief, dat aan deze zoge-
Katholi-eken, tenminste definitief Waar we aan toe zijn, '20 We naamd katholieke rapporten juist die eenheidsvisie ontbreekt
dit reeds niet veel langer vvisten. Waarvoor alleen het waarlijk gelovig katholieke denken borg
Het rapport verwoordt de antiromeinse Wrevel, vvaaraan onze had kunnen staan.
’andersdenkende’ broeders tengevolge van de publiciteitsveront- Fovendien ontbreekt aan een aantal van. de rnedewerkers een-
reiniging lijden, zo trefzeker, en het stuurt zo eerlijk en rechtuit voudig de deskundigheid en de zakelijke competentie om theo-
aan op ’rnaatrege1en’ tegen ’Rome’, dat het graag gehanteero‘. zal logische problemen op verantwoorde Wijze te behandelen.
Worden als een strijdkreet in de geest van ’de eerlijkheid vvil het’, Tenslotte - en dit is wel het meest bedenkelijke aspect van de
’wij laten ons niet langer ringeloren’, ’vvie ‘niet horen Wil moet zaak - gaat het in Noordwijkerhout helemaal niet om theologie
maar voelen’. Er bestaat een acute behoefte aan zo’n strijdkreet, I en vvetenschap: het gaat om opinies en voorkeuren, moties en
want het uur van de confrontatie, ’het uur van de waarheid’, ' emoties, en om het collectief belijden van een vrijzinnigheid en
schijnt geslagen te zijn, De taal Waarvan Ruud Bunnik (een van een vernieuwingszucht die van de Katholieke Kerk ten onzent
de meest rumoerige medewerkers aan het rapport) zich onlangs nog slechts een ’Neder1ands Hervorrnd Katholieke Kerk’ over-
in Mini-Panorama bediende, liegt er niet orn: ’Scheuring en laten, Welke in feite dichter staat bij de meest ’1inkse’ reforma~
zo . ._ zal zich in Nederland op grote schaaltgaan voordoen’. De torische gemeenschappen dan bij de Kerk van Rome.
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De inhoud

De stof van het 75 bladzijden tellende geschrift is verdeeld over F Sta?“ (V_e1;g' fie brochure ’N°°rdWi3'ke1"h°u'°-IV, 5¢hij1"1 en W61“-
kelnkheid, uitgegeven door de Priestergroep Limburg, blz. 22).

zeven hoofdstukjes. De titels daarvan geven reeds een voorproef
-~ - - . Hat Hier z1et men hoe vveinig re11g1eus onze vernieuwers in feite rnog

van de sfeer en de st1Jl Waarin het rapport getoonzet 1s.
z1]n Hoe onpersoonlijk men over" God denkt moge blijken uitkerkelijk ambt is onder zware druk kornen te staa=n; het kerkelijk -

-
het volgende citaat: ’Heeft men ontolekt hoe het woord ’God’

k 1 ' 1 b'nnen een kerk die als geheel voldoendeambt is en e Z1IlVO 1 1

~- - symbolisch kan bhjven staan voor a11es Wat in deze hoek (van
zin heeft; de plaats die het kerke11]k ambt moet durven lnnemen

b1Jbelstud1e f1losofie theologie literatuur sociologie culturele
is persé betrekkelijk en kwetsbaar; zeker een overgangstijd » , , , ,

b 1-~k analyse etc.) aan waardevols‘ (!) schuilgaat, dan kunnen de ver-
vraagt om beweeglijkheid en verscheidenheid van am te 1] e

- - kondlglng en de pI‘8.k'L1]k8lf1 van gebed en liturgie leefbaar
bediening; het kerkelijk ambt moet zich kunnen voltrekken b1n-

h 1"k t turen kerkelijke ambtsuitoefening stelt bhlven (b1Z- 20)-nen overzic te 1] e s ruc ; V

eisen en geeft rechten aan de persoon van de ambtsdrager; ver- (2) Het tweede dogma leert dat de Kerk een puur menselijke

schillende zaken dulden geen uitstel, instelling is: ’Kerk vvil zeggen: Aaneensluiting van mensen rond-
om het evangelie van Jezus Christus’ (blz 15-16' verg. ook blz.Cns commentaar op de inhoud volgt de tekst niet op de voet, , ,

t" h Het heeft geenszins de pretentie uit- 3, 18, 23 en <mtWerp~rapp0rten We Zlttmg van het Pastoraaldoch is veeleer thema ISC .

puttend te zijn. Concilie, blz. 61 en de brochure ’NoordWijkerhout-IV, blz. 20).
De consequenties van dit dogma kan men het hele rapport door
verwoord vinden.

De Twaalf Artikelen van het nieuwe Geloof
(3) Het derde dogma houdt in dat binnen het christendom de

Voor een goed begrip van het rapport, bijzonder m_b/¢_ de daarin Katholieke Kerk een kerk naast vele is, niet slechter, maar ook
niet beter dan de andere kerken. Ofschoon dit dogma ‘nergens

gehuldigde ambtsopvattingen, is het goed iets te Weten over de
ultdrukkelnk uitgesproken Wordt blijkt men het overal als uit-

niet-katholieke ’dogma’s’ (= onbewezen en onbewijslcare, maar
- -~ gangspunt te nemen van zijn beschouvvingen. Het hangt aller-

in geloof
palond zij

aanvaarde stellingen) die op vvezenligke punten be-
- eerst samen met het begrip van ’Kerk’ zoals dit in het tweede

n voor hot standpunt van de schrigvers.
“Ste dogma Waaraan Qnze progressieven mank gaan dogma gedefinieerd Werd. Deze O1'I1SChI‘1]V1Ilg' geldt met even

(1) 1101, 0 '

is het wvzvn vun do godsdienst als dienst aan de mens. Onder Vee_1 recht voor alle ‘n1et"kath°1ieke gemeenshappen. De relati-
- verlng van het orthodoxe katholieke standpunt, volgens hetgeen

do mu wnur uprnkc is van het bmnenwereldse karak-hot vijfdo g -

l.v1' vnn hot hell v.ull:-11 wv wijm-n up vnkclo tokston waaruit dit d_e Kerk Van Rome aneen de Ware Kerk is in de volle zin, is

hlijkt. M:-n .~l|)1'(-vial vun ‘hut uvurmulio in dionst van menselijk ,Z1chtbaar aan termen als ’eige1'1$0°I"Bi€e’ (= Ratholieke) en

wn-lv.l_]n' (blz. 2(1), vun 'vvnn1.u\lisvhc~ wuurdvn prccius in zover ze andersoortige’ gemeenschappen (Reformae en Oosterse Ker-
bl ken) (blz 30 en 31), aan de oproep de katholieke leer te laten

hcilsboodaulunp kunnuu zijn voor mvnsr-11 zoals zc nu zijn’ ( z. - -

-- - _ mee epalen door ruggespraak met de andere christenen (blz.
33). ‘ln <

(1) leven
lo litu1'1.1iv mo<~1.v|1 do 1)(‘lXlI1j_',l"1_]l(0 my:-itorlos van hot

" d r 30-31, Ve1"§- 00k b1Z. 69) en ook - samenhangend met het negende
zo belcofd kunnen Worden, dat W1] veran eren en e

d 'tkomon’ (blz 34) Zolls daar waar de auteurs dogma - Elan de Praktllk van het Pastoraal Concilie protestantse
rneer gezon u1" . . - .

- -. -. ~- __ -~k h God theologen een Wezen11]ke inspraak te geven in de redactie van d,.e
God prior1te1t SCh1]1'1@l’1 to verlenen (blz. 20), 1:111 t weer oe

documenten, documenten die bhgkbaar bedoelen ook aanvaard-
tenslotte slechts belangrijk is ’a1s horizon van heel ons menselijk

, -‘ d 1- . . eds baar te.z1]n_ voor reformatonsche christenen. 1

bestaan (blz. 20). De nadruk op de mens in e iturgie IS re

in het ontwerp-rapport over ’vernieuWing van de geloofspraktijk Het dufdelllkst echtel" 15 dlt dflgma Hf ‘e meten aan de vele
- - generaliserende en denigrerende beschrijvingen van de Kerk alsk’ bl 65 en '77 - Waar men 1eest' ’Godsd1enst 1sin de Ker , o.a. z. .

alleen christelijk als ze tegelijk mensendienst is’ - zo sterk, dat {nstltiluli (Z1? het Vlerde dogma) en de P1"0Pa8aI"1di$tiSChe Stel-
- ling: M1SSCh1€n moeten We gaandeweg vertrouwd Worden met -

men zuu
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menen dat de mens in het centrum van de eredienst
_ 1 - .e voorstelling van de Paus als voorzitter of secretansgeneraal

~ van de verenigde katholieke kerken over de gehele Wereld’,
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nauw voeling houdend met gelijke figuren (!) in andere chris— ‘melt (U Om zich Zelf te verstaan (U; Wanneer hij er een stuk
.. . b "d' (! ' aat (!) en Wanneer h" erdoor gemoti-telijke kerken en in verdere mense11Jke bewegmgen op Were1d- evm mg ) m erv r ’ 13

veerd (') Wordt tot zelfontploonng (!)’ (blz. -33). Met hell be-niveau’ (blz. 51). De Kerk is er een naast vele en -naast veel '
doelen We ’dat de kerk momenteel een budrage moet zien teandere (menselijkel) ’bevregingen’. Dat de commissie geen kerk-

Scheidende opvattingen over het ambt meer Schijnt en Zegt te leveren aan het totale Welzijn. van de mens... als een dienstig
- stuk levensinspiratie (I), als een bevrijding (!), als een moge-kennen, is in deze een zeer relevant bekentenls (blz. 5)

(4) Het vierde dogma zegt dat de Kathoheke Kerk Ziéh in het lijkheid om vrijer en vertrouwvoller in het leven te staan. Het

verleden ontwikkeld heeft tot een soort tyran over het geweten spreken Over de eeuwigheidswaarde Van de mens moet kunnen
- - , - - verschijnen ALS EEN GELUKKIGE VERBREDING VAN WATvan allen die evangehsch Wllden leven. Het kerk-mstltuut ver-

1\/IENSELIJK WELZIJN IS’ (blz. 16). ’Heeft de kerk juist nietschijnt (ook heden nog) als een rijk, ondemocratisch, introvert
als nleuvve zm, het rnede door haarzelf doodgeprate Woordjestar geheel met meer belangstelling voor het verleden en voor

verworven’p0sities dan voor het heden en de toekornst’ (!!) God’ weer Opnieuw te situeren binnen de mensehjke beStaanS'
(1011. 9-10>. ’En telkens weer blijkt, dat kerkelijke leiders zich Vragen’ Om het weer de ge"°e1sWaarde Van een SW1‘ menseliik

’hei1’ terug te geven’ (blz. 17). Godsdienst en God zelf staan hierin wezen onttrekken aan de Werkelijke problemen van de des-
betreffende landen. Met voorbijgaan aan het evangelie dat stuwt d tenslotte nog slechts in dienst van de mens (H)' ’

- - - - - Het ’k1inische’ aspect van het christelijk heil is bijzonder duide-in de richting van dlenst en gerechtlgheld Julst aan de ver-
drukten . .. Het kerk-instituut gaat dan als een muur tussen het lijk uit het Volgende citaat Over Onze eerste christemke voor‘
evangehe en de Opgaven Van de moderne Samenleving Staan, ouders: ’Ooit vverd in ornze streken de blijde boodschap over de

- éne God en Vader van Jezus Christus doorgegeven op een wijze(blz. 10). ’B1ijkt dan juist hier (celibaatskwestle) weer hoe het
kerk-instituut zijn personeel en zijn leden in Wezen als onm0n- die Onze Voorouders bevrijdde Van heel Wat angst (U voor
digen beschouwt zonder echte inspraak... dan zou men enkel dem°nen> geesten’ goden Van onweer en bliksem enZ- DAT

TYPE VAN HEILZAIVIE DIENST MAG BESLISSEND ZIJNnog evangelische verwijten Willen richten aan het adres van een
kerk-instituut dat op deze manier slachtoffers maakt’ (blz. 12). VOOR DE ZIN EN HET BESTAANSRECHT VAN CHRISTE‘

LIJKE KERKHERVORMING (!!!)’ (blz. 16).De institutionalisering in de kerk Was, schrijven de auteurs,
(6) Het zesde dogma van het nieuwe Credo is dat het geloofonvermijdelijk: grote groepen kunnen niet zonder organisatie:

.‘ .. . . , modern moet Z1]I1 en dat de Waarheld van het geloof zelfs ge-’Maar f€it611]K verh-eft Z1] zlch met zelden boven de gemeenschap
en dan wordt ze zichzelf tot doel. Deze negatieve ontwikkeling meten meet Worden aan de mate Waarin het aansluit bij de

heeft zich ook in christelijke kerken voltrokken, vooral ook in levenservaring Van de moderne mens: ’Wee degenen die met
¢ modern zijn’. De auteurs schrijven: ’Door de huidige situatiede katholieke kerk (I). En. de ’kerken’ Werden Z0 ongewlld vaak

een soort vijanden van het evangelie’ (blz. 24). Dit dogma van Vanuit de levende Verkondiging U) Van het evangelie te door‘
lichten heeft de commissie gemeend... aan de fundarnenteleeen door ’ze1fverheffing’ onvvaardig en onwaarachtig geworden

Kerk verklaart het sterke verlangen der auteurs naar decentra- eisen Van de theologie te Voldoen, 0012- 3); ’de huidige bestaans“
lisatie (maar het omgekeerde is niet minder waarl). ervaring (15,) Wtgangspunt V00? 1:161; rapport’ (ib-)- Verge1_i_jk

<5) Hetvijfde dogma betreft het heil dat ’Kerk’ en ’Evange1ie’ term” als, krmsche m°de.‘.m,e Fm‘ <,b1Z' 8); He m,°deme md’
brengen: dit is binnenwerelds. Men vvachte zich wel te spreken (b1Z',10); Onze moderne md (lb); ,mOdeme m,ens (b1Z' .9 en

van verlossing uit zonde en dood en van eeuwig leven, doch 35); fnodern aanjmelende veldwerke? 9012' 21); modern leldelu
spreke liever v-an ’hei1’, bij voorkeur in psychotherapeutische Sc.hap (b1Z' .26); mogerne Samenleymg (,b1Z' 9)‘ ,

,beVrijding, ,ze1fOntp100iing, ,Vo1Waardig menszijn, D11; veelvuldlg gebrulk van het ad]ect1ef modern doet verdacht
’ ’ veel denken aan de naam van een door de Kerk veroordeelde

enz. ’Verkondiging en katechese dienen gericht te z1;|n_ op de ,afWijkende leer, (2 ,ketterij,)‘
werkelijke evangelische waarden precies in zover ze he11sbood-

(7) H t e nde do ma sluit aan bl] het achtste dogma (overscha kunnen zijn voor mensen zoals ze nu zijn (I). Dit zal pas e Z Ve 3
p geloofsonzekerheld). Het traditionele geloof moet fundamenteelhet geval zijn Wanneer die mens er zich Werkelijk door geholpen
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8e011tmYth010gi5eeI‘d Worden, geseclllariseefd, hefijkt, h91‘-'E8a1d- slechts schijnbaar in strijd met het voorgaande over de momen-
Hoe radicaal onze 20ste-eeuwse hervormers dit opvatten blijkt tee1 Qnverfnijdelijke gelgofsgnzekerheid en is pelagiaans; De
Hit de Volgende citateni Z0315. We het 28- ’5ChePPiI18$Ve1"haa1’ christen kan door overleg met andere christenen en met andere
moesten ontmythologiseren, zo moet ook veel van onze kerke- kerken en eenvoudjg door te ’dOen’ gaandeweg en ’vanZe1f’ tot
lijke heilswereld geontmythologiseerd Worden. Maar door’ dat de oplossing van zijn geloofsproblemen komen zonder uitdruk-
moeizame Werk heefl Z81 blijken Wat V001" edel materiaal (Y!) Wij kelijk te geloven aan zoiets als een goddelijke Openbaring Welke
met 011$ meedfagen OP het gebied Van menselijke motivatie (1), door het leergezag van de Kerk alleen authentiek kan Worden
menselijke inspiratie, zingeving van leven, zinvolle inzet voor uitgelegd en Zonder Gods genad_.e_

een betere vvereld, enz. (!)’ (b1Z. 17). ’5aC1"8meY1tSbedie1'1iI18 en Het kerkelijk ambt bevindt zich, zeggen de schrijvers, op een
liturgie bedoelen uitdrukking te geven an het geloof dat het snijpunt van meerdere krachtvelden: Evangelie, medemensen,
1<-Even, in 3116 Omstafldigheden, de moeite Waard is geleefd te reformatie en christelijk Oosten, eigen milieu etc. Door voe1ing-
Worden (Y) -- MiSSChieY1 II10e’E6n Velefl eerst 1108 Vefdef VeI‘- name met a1 deze krachtvelden kan men vertrouvven de Waar-
Vreemd Taken (V311 de eigenlijke Waarden Van sacramentsbedie" heid te vinden, ’in een zo groot mogelijke collegialiteit’. ’Het zal
Hing en liturgie) Om 91" Wee!‘ Onbevallgefl en met Verwondering dan een moeilijk grijpbaar geestelijk proces blijken te zijn, waar-
(! - Vroegel‘ Zei T119111 ’ge100f’) tegeflover ‘E6 Staan’ (b1Z- 34). ’I1"1 in we samen zijn opgenomen en dat wij samen moeten trachten
de e1"Va1"i1’1-g Van de boodschap Van Chrielijke HOOP en T0e- bij te sturen Wanneer we dat nodig achten. Samenzoeken, samen
komst (h00f<116’E'Be1‘$!; Vroeger Sprak men lievel‘ V311 HOOP en onderweg durven zijn; telkens weer maar vertrouwen op het
E911-Wig Levenl) kafl heel het mensenleven een aparte kleul" nut van elk ’over en weer’... terughoudend zijn ten opzichte
kfijgen, Zelfs dWaI‘$ d°°1' 3119 tranen heerl We geloven daarin7 van elke verabsolutering (! blijkbaar ook die van het goddelijk
00k al Staan We I108 V001" een grote 01’1’imYth010€i$e1”i11g5- en V91“ woord) .. . Voor vele ambtsdragers betekent dit een kolossale
talingsopgave’ (b1Z. 13). ’Het is llitermate Pijnlijk dat Z0‘/eel h91"- omschakeling. Want juist het kerkelijk ambt (en de opleiding
ijking nodig bleek te zijn, herijking die nog steeds door onrust ertoe) was meer en meer gaan leven bij gratie van absolute
en chaos h-een 111061;. VGE]. II1O€S'E 8€I‘S1I geseculariseerd WOI‘d9l’1. waarheden, absolute standpunten, abgglute Qgrdelen (I)’ (b1Z_

God als een binnenvvereldlijke factor (!) blijkt er steeds minder 3())_

houvast te bieden’ (biz. 20).

Kerkelijke documenten zonder inspraak van ’anders0ortige’ (=
De 16281" Z31 begfijpen dat T13 dit Zogeinaamd Wetenschappelijk andersdenkende) christenen zijn ’0m die reden alleen a1 aan-
loslaten van alle zekerheden de apostelen van het nieuwe geloof , Vechtbaar’ (b1Z_ 31)_ (In zijn Op 27 September J-_1_ in Den Bosch
uiteraard geen kriterium hebben om uit te maken Wat iiberhaupt gehouden rede Over de (on) Ontbin-dbaarheid Van het huwelijk
I108 geloofd moet W°l"de1’1- noemde Prof. E. Schillebeeckx dit soort ruggespraak een ’theo-
(3) Hef achtste dogma W11 dat Zekerheid in geloofszaken OP logische vindplaats’; verg. De Volkskrant van 29 september). Dit
dit 1"n0IT18Y1’ (W-91111661‘ W91?) niet haalbaar is? a1 ’d°"-‘nde’ en houdt consequent in dat de ambtsdrager zal moeten ’proberen te
’Z0ek@1'1<1e’ en ’S81T1eI1Z0ekeI1de’ moet men tot duidelijkheid ko“ verwoorden hoe zij (de gelovigen) het evangelie verstaan in deze
men. ’Vragen als: Wat kan het Woordje ’God’ nog betekenen voor ‘ ejggnjdse werkelijkheid’ (blz. 27).
de moderne mens? Genade, uitverkiezing, verlossing, kindschap
G068, eeuwig 18VeI1’ Z1311 alleen ’a1 doende’ OP '59 helderen’ 0012- De logic-a van dit dogma is helder en bevattelijk. De waarheid
9)_ (Dit beet met een geleerd vvoord: ’orthopraxie’). Vergelijk is kenbaar door een zo’n breed mogelijk overleg met alle chris-
ook termen als ’riSke1'end V81"tr011WeI1’ (b1Z- 7 en 15), ’€e100f bij tenen en niet-christenen; dit rechtvaardigt een juist vertrouwen
keterend getij’ (b1Z- 7 en 53), ’Z0ekeI1d OP Pad blijvefl’ (b1Z- 10), in het ’0ver en weer’; het evangelie (en nog meer de Kerk)
’Z081<e1'1de Posieve beY1adel"i11g' is ’ee1’1 nieuwe VOTIII Van 8610‘/'e1”1’ speelt hier slechts een heel bescheiden rol, als een van de vele
(b1Z- 20)- M881“ Wetefl Z9 T108 W91 'Waal" Z9 het moeten Zekl-3'11’? stemmen die gehoord moeten Worden. Tenslotte is na het ver-
(9) Het Ilegende artikel Van het T1e°'m°deI‘1'1i5ti5¢h E-ieloof is Werpen van de Openbaring het onderscheid tussen horizontaal
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ti 1 ah -Z ntelisme en vertieelisme’ een ending (blz rijkheid Weet op te brengen’ (blz. 33). Men mag heil vervvachtenen ver caa, on 0 e , .

13)_ Wie Wes het eek weer die zei dat er een ti]-d Zeu kemen van een t1Jde11]ke vervreemding van de liturgie; deze alleen
d d e nde leer Zeu Verwerpen en in febeltjes Zeu geen maakt het velen mogelijk ’er weer onbevangen en met verwon-at men e g zo
gelevenq dering tegenover te staan’ (blz. 34).
(10) Het tiende dogma van de Nederlandse progressiviteit is
dat men katholieke traditie, katholieke leer en katholieke theo- (Het 15 evenwel in feite deergaans heel enders dat Veel-ge10Vigen
1 - no 1959 met meer nedig heeft em als kethehek Zinvol reageren op de ’creativiteit’ ten toon gespreid in onze liturgischeogie an
ever Geleef en Kerk te spreken Dit dogma heeft missehien Wel d1€T1S1I6H, vvelke volgens Max Thurlan vaak ’even inhoudsloos als

|zijn meest markante uitdrukking gevonden in het on.tvverp- fantasieleos’ (-) Zijn (Ve1"§- N00I‘<I1Wij1<erh0Llt-IV, b1Z. 22).
d h d ndee Se eleefsbeleving blz 35- qeder die (12) Het twaalfde en laatste artikel van het modernistischerapport over e e e g g , . .

Zich ketheliek W11 blijven neemen dient Welkem te Zijn in de credo heet: ’Het evangelie is goed voor alles’. De schrijvers van
k k’; --n en nermen Veer qmtheliek’ te geVen_ Dit nu ken het rapport beseffen blijkbaar niet hoe monotoon en verve1ing-er er z13 ge
men alleen staande houden Wanneer men radicaal afrekent met Wekkend nun ergnmentatle goed be5¢h0L1W<1 15- W1] betW1Jfelen
h 1d litur ie traditie en de theologische ref1ectie.Zoa1s boven den Oek hartgrendig of Zii fantsie geneeg Zullerl hebben hunee e g ,

onder ’ambtsc0mmissie’ Werd aangeduid staat de theologie laag Volgelmgen Wel te beeleni men ken de mensen 00k met 0I1—Chr1S-
aangeschreven in Noordwijkerhout. Dit elementaire gemis pr0- telijks ’verve1en’ (verg. het volgende meelijwekkende citaat: ’Te
beert men g0ed- of kvvaadschiks te camoufleren met geriefelijke Vreeg in one leven Wefden We met teveel 11itdI‘11kke1ijk-Ch1"iSte-uitvluehten als ’paStera1e eVerWegingen> (b1Z_ 2), Of: ’Wanneer lijks in contact gebracht; We leerden ons erbij vervelen’ (blz.
er thans nog behoefte is om deze verschillende elementen in een 34)-
denitie-achtige omschrijving samen te brengen zouden we aar-

1 d k f uleren ’ (blz 29. ’ae1.Ze1en> en veeral »Sta_ Op practisch elke bladzijde komt het woord ’evange1ie’ (’evan-ze en unnen orm . ,

melen’ is erg in in de moderne ’theo1ogie’), of: ’De verleiding is gehsch’) V°°T (Zie b1Z- 7» 8, 9, 10, 12, 15, 15, 17, 13, 19, 26, 27, Z8,
t 1"k oot om eerst te aan zoeken naarieen formele 29, 30, 31, 33» 34> 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 54)- Op an-na uur 1] gr g

omschrijving van Wat nu precies ambtelijk is binnen het verband dere bledzllden kemt nlet Zelden een Synoniem V001‘ »(’b1ijded kerk We even een die Verleidine niet tee, (blz 25 een boodschap’, ’Nieuwe Testament’, ’Hei1ige Schrift’). Onze auteursvan e . g . ,

zeer onzindelijk gebruik van de Nederlandse taa1!). Tot Wat voor hebben bhlkbaal" steeds ’he'B evengelie in de hand’ (blz. 10),
katastrofale gevolgen dit passeren van Geloof, traditie en theo- Spreken Van ’eVange1i$¢he Weafden’ (b1Z- 16), ’evange1isch enga-
logie voert, zal blijken uit onze latere kritiek op de progressieve i gement’ (blz. 59), ’Waaracht1g evangehsch’ (blz. 55), ’d1enst aan
beseheuwingen ever het embt_ het evangelie’ (blz. 59), ’evange1ische verwijten’ (lolz. 12), ’evan-
(ll) I~Ict c1l'de ;.{e1oofsartikc1 waaraan de progressieven heel gehsche levensmsplratle’ <b1Z- 18) enZ- Het 15 de besfe menlerht 1'15’ f f. ’(b1.17). ,vnt pzolovvn is (int do huidigc onzckerheid op alle gebied en op Om e evange 1e e Ver em aalen Z
wm'ul<1nivonu (blz. 7), on heel bijzonder in de ge1oofsverkondi-
HIYIH, tovh I-{con nnnlciding hocft to zijn tot gevoelens van de- In felte is aues, Wat ’°Pen’, ’m°de1‘n’, '8eenS<‘1€eeI‘d’, ’8ed\ll"fd’, ’001‘-
): qsi on melancholic" In plants van kennis kan men immers spr°nke111k> Vr1J= ’V1"1Jm°ed1g, antl-lnstltnneneel, eI1’E1-Wette-3 '0. e . » .

fnntnsie aanwenden, voor gehoorzaamheid komt creativiteit, voor 11-Tk’ enZ- 15> evangellseh’ V001‘ Onze nndersdenkende’ PI‘0gI‘eSSie—
geleef komt Onbeveneenheid en verwonderjng in de p1eets_ Heel ven. En het leugenachtige aan dit schermen met het evangelie is
naief schrijven de auteurs dat vroeger sommigen priester wer- dat men eenvoudig Verzwijgt dat het evangelie Zelf een WeZen—
den ’0mdat ze zich getrokken voelden tot een vak Waarin -alles hjk andere leer bevet den men hie!‘ D1"0P'egeert- Het evangelie
n r deryk Wes’ (blz 10) het was een tijd Waarin >fantasie is inderdaad goed voor alles. Ondanks de ontmythologisering van0 ve an 13 _ ,

en vindingrijkheid... niet erg in tel waren’ (ib.). ’Creativiteit, het evangehe is het neg amid even Waardenvest, en met het
in entiviteit fantasie zullen . . . ' steeds duidelijker onmisbaar etlket Van de naam Verkeept men neg a1'E1Jd even gemakkelijk enV 5

blijken’ (blz. 21). Men prijst ’een geloof dat fantasie en vinding- succesvol het eigen engeleef 3!! , >
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Het Ambt in de Nederlands Hervormd Katholieke Kerk priesterschap waarschijnlijk ook wel ’besmet’ zal vinden: ’Vee1
termen zijn zwaar besmet’, heet het op blz. 16; dezelfde redenen

Na deze uitvveidingen over het credo van de arnbtscommissie - verklaren Waarom men van het in. het begin van het rap-port
de andere rapporten doen in relativisme, subjectivisme en rati0- veelvuldige gebruik van ’priester's’ later overgaat op het overwe-
nalisme niet onder voor het hier besproken rapport - zal het gende ’ambtsdragers’) is een lapidaire aanfluiting van Wat de
geen verwondering wekken dat Wat Wij lezen over het ’ambt’ Katholieke Kerk onder priesterschap verstaat.
’1ichte1ijk’ afwijkt van de katholieke leer. Vooraf willen We Wij- Omdat heel het rapport steunt op deze definitie, vvillen We kort
zen op een zeer in het oog springende equivocatie. ingaan Op twee belangfijke elementen d'a31‘ui'E-
In de inleiding op het rapport leest men (blz. 5): ’Misschien zal (a) Het ambt is een dour de C111-istelijke gemeenschap ver_
bij Sommigen die i1’1 een andel" geeelijk klimaat Priester Z1111 leende opdracht en volmacht. Deze formulering kan in haar alge-
gewofden Zelfs <19 Vraag Tijlen Of het in dit Ontwerp-rapport T105 meenheid goed geinterpreteerd Worden. Als met de gemeenschap
over hetzelfde priesterschap gaat’. Wanneer Wij - en tallozen de Kerk bedoeld Wordt is het juist dat ’de gemeenschap in het
met 0ns- het 1“'¥1PP01"'¥ VQTWQTDBH, is fiat Iliet Omdat Wili in een priesterschap iemand een opdracht en volmacht geeft’. In feite
‘nder geestelijk klimat Priestel‘ geworden Zijni de Priesters “it " echter is zovvel de formulering als de interpretatie protestants
de ¢0m1'I1iSSie Ziin Pfaktisch 8116‘ in pfecies hetlelfde (d-W-Z- k3‘ = geinspireerd. Het priesterschap wordt geduid in termen als
tholieke) klimaat priester geworden. Dat zij zelf nu in een ander ’vOOl»gaan*, qeiding’, ’1;OeI-ustjng’, ’dienSt> en gervice’ (b1Z_ 25);
klimaat Shijnen ‘e levefl, is een bfeuk in hull eigen 1eVe1’1- Hat * het ’modern leiderschap’ (blz. 26) is zijn ideale vorm; deze taak
is geen evolutie naar iets mooiers, iets beters, het is een verlies meet de priestef uitoefenen ’nan1ens de groep’ (blz. 29): bedoeld
en een ongeluk. Zij verloren hun katholieke geloof en Sta-an in is klaarblijkelijk niet de Kerk, maar ’de gemeente’ (blz. 27) die
feite... buiterh Hun Opvattinge Ovel" het ambt Z1311 in grote in hem haar ’1eider’ erkent. Men vergelijkt dan, ook de groep
lijnen typisch protestantS- H961 afgeloos Schrijven Zij dan Ook ’kerk’ met ’een gezin’, een vriendenkring of een Werkgemeen-
dat voor hun geen ’duide1ijk kerkscheidende opvattingen’ bestaan schap’ (b1Z_ 23 en 24); Z0 kiezen Soms de qluisgemeenten’ bun
over het ambt (b1Z- 5)I hun opvattingen en die van de p1“0t85— leider tot ’voorganger’ en ’pastor’ (blz. 43). Deze opdracht na-
tantse christenen horen thuis in hetzelfde systeem, in dezelfde mens ’de gemeentey’ Op hoger niveau meer ’0fciee1’ Ice Verlenen
kerk. Zowel op het theoretische als op het paS1:0I‘a1e Vlak de1"- (an in een kleinere groep (blz. 29), - reden waarom ’uiteinde-
halve moet men spreken van een Wrprotestantisering’ (blz. 35) lijk het laatste benoemingsrecht bij de bisschop ligt’ (blz. 60) -
Van hurl S’811dI91l11'£9I1- Wellichf is damm de hiel‘ gebruikte Elan" blijkt tenslotte toch alleen geconditioneerd door de bereidheid
duiding ’Ned91"1aT1d$ He1‘V°1"II‘1d-‘ Katholieke Kerk’ Hiet Z0 gek? r van de gemeente de ’voorganger’ te accepteren: ‘Van beslissend
Vooral ‘niet aangezien de auteurs heel oprecht en veelbetekenend belang is, of de gemeenschap de ambtscwager als Zodanig Ook
spreken van bnze eigen hervormende (!> opstellins’ <b1Z- 25; werkelijk aanvaardt en opneemt’ (blz. 58, verg. blz. 70>.
’hervormd" is echter k01"c€r en daa1"0m P1”ak’EiS¢he1‘)- De onderscheiden gegevens zijn niet in alle opzichten tot een

eenheidsvisie te herleidenz de auteurs weten niet goed raad met
Rond een definitie - het hiérarchische; pro forma wordt nog het gezag van de bisschop

‘ gehandhaafd (blz. 60), in feite is de denkwereld die van het
’Het ambt bestaat in een door de christelijke gemeenschap 0ffi- zuivere charisma: de gemeente benoemt de ambtsdrager, priester
cieel verleende opdracht en volmacht om die gemeenschap op of niet; zij accepteert hem; zij corrigeert hem; zij draagt hem op
basis van het evangelie voor te gaan in de zingeving van het haar gevoelens en gedachten te vertolken. Deze bediening van
leven en het inspireren van al haar activiteiten in deze wereld’ het ambt is veeleer sectarisch dan kerkelijk en veeleer protes-
(blz. 29). tants dan katholiek. In de Katholieke Kerk be-noemt het gezag
Deze omschrijving van het priesterschap (het rapport spreekt de bedienaren van het ’ambt’, houdt hen voor Wat zij te leren
bij voorkeur van ’ambt’ om daar ook allerlei andere vormen van hebben, corrigeert hen zo nodig en roept hen ter verantwoording
’voorgaan’ onder te kunnen brengen, en omdat men de term (ten onzent echter in het geheel niet meer).
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(b) Voorgaan in de zingeving van het leven en het inspireren traditie plaatsen’ (blz. 25). Dit is niet de katholieke leer, en dit
van de activiteiten van de gemeenschap in deze wereld. Geen is nog veel minder Wetenschap: dit is ’vo1ksver1akkerij’... en
ambtenaar, geen dienaar kreeg ooit een ongenuanceerder op» zeer onloyaal tegenover de Kerk vvaartoe men zegt te behoren.
dracht! Na Wat vroeger gezegd Werd over ole klinische, psycho- Men kan de leer van het Nieuwe Testament over het sacrament
therapeutische functie van Kerk en Evangelie (zie vijfde dogma) van het priesterschap, of de leer van de Algemene Concilies (b.v.
behoeft het geen verder betoog dat de ambtenaren van de Ne- Vaticanum III), de kerkvaders en ole grote theologen der katho-
derlands Hervormd Katholieke Kerk graag uitzien naar min- lieke traditie niet zo maar op de helling zetten en zich zelf nog
stens een gedeeltelijke ’salarii-ring’ van de staat (blz. 61) in ruil enig recht van spreken aanmatigen, tenzij men uitgaat van de
voor hun bijdrage aan ’d'e geestelijke volksgezondheid’. De Ka- veronderstelling dat de Kerk inderdaad een puur menselijke in-
tholieke Kerk daarentegen verwacht van haar bedienaren dat zij
het evangelie verkondigen zoals zij (de Kerk) het verstaat (en
dit is met alle hoogachting voor ’andersdenken’ op veel punten
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stelling is (tweede dogma) en datgene waar is Wat men - met
Wat voor mi-d'delen ook - anderen ’verkopen’ kan.
Op blz. 39-40 vindt men een naclere beschouwing over het wij-

tamelijk precies: Credo van de H. Mis, zeven sacramenten, zonde dingssacrament. (We Willen de auteurs een genoegen doen en
en verlossing, boete en heiliging, de vier uitersten enz.), dat zij onze lezers er op wijzen dat Waar sprake is van de verhouding
de sacramenten bedienen, vooral het H. Misoffer vieren, en het ’prieSterS¢hap’ en ’biss¢h0psWiJ'ding’ en de tekst lee-st: ’de ver-
volk voorgaan in geloof, vroomheid, armoede, onthechting en houding tussen de twee laatsten Was (in het Nieuwe Testament)
heiligheid van leven. En de progressieven mogen weten dat dit in de praktijk heel erg duidelijk’ (blz. 39), een vvoordje is uitge-
’sociaa1’, ’psychotherapeutisch’ en ook ’Were1ds’ genoeg is. Meer vallen; lees: ’. . . was in ole praktijk niet erg duidelijk’; deze ver-
’ambte1ijke’, ’profane’, activiteiten komen op de tvveede plaats. betering komt het argument van de schrijvers ten goede; alleen
De auteurs van het rapport beseffen heel goed dat zij een nieuw, moet men naar Waarheid zeggen: wij kunnen moeilijk in alle
’hervormend’ (’hervormd’) evangelie v/illen ’verkopen’. Om hun omstandigheden uitmaken Wat beoloeld is met cle Woorden
standpunt te verdecligen voelen ze zich gedrongen de katholieke ’priester’ en ’bisschop’; dat de praktijk zelf echter van de func-
leer te relativeren en, eventueel met schijnargumenten, in dis- ties ten tijde van het Nieuwe Testament onduidelijk Was, is niet
cussie te stellen, zo vaak de vgelegenheid zich daartoe voordoet. bewezenl).
Ziehier enkele voorbeelden.
’Aan katholieke zijde Werd (en Wordt!) van deze in-ordening Uit deze Yladere beschollwing Plukken Wij 1108 enkele kleine
(d.W.z. aanstelling binnen een bepaalde orde, benoeming tot ’°nnauWkeu1"igheden’- Vmeger ’g°1d- de Wilding Per Se V001" het
ambtsdrager) de Zeer benadrukte vwijdingv (aanhahngstekens!) gehele leven, een keuze die theologisch zeer zwaar onderbouwd
de markante, zij het eenzijdig (!) van bovenaf (!) komende 011- W85 met ole theologie van het priesterlijk merkteken’. ’Momentee1
derstreping. In andere christelijke kerken en gemeenschappen is Over de gehele 11311 Vefandering 8811 het 1<0II1en- -- We krijgen
Ontstonden andere gebruikeny meestal met meer inspraak Van te maken met mannen en vrouwen die zich als pastorale werkers
onderuit’ (blz. 29. Men insinueert uitdrukkelijk dat het ’dus’ ook in dienst Van d'e kerk Willen 5'Ee11e1’l--- met Da$'¢01?e$ (3) die
anders kan, omdat de Katholieke Kerk nu eenmaal s1e¢htS één - uitgesloten Worden van bepaalde sacramentele diensten ...met
kerk naast Vale andere is (Zie boven derde dOgma)_ studenten ...met priesters die part-time priester Willen zijn
’Uit de onderzoekingen van vele exegeten (wie?, hoeveel?) ---HET IS NIET IN TE ZIEN, W<'=1a1‘0IT1 Speialisten (l) Hit het
b1iJ"kt_ dat de‘ kerken uit de eerste fase van het Christendom verleden Wel tot de ’0rdo’ kunnen behoren en andere specialisten
geen uniform ambtsmodel kennen.._ En dus zullen We ons ook W831“ Wij (Y) nil beh0@f‘Ee Han hebben I1iet- W88! een kefkelijke
momenteel mede mogen laten bepalen door specifieke behoeften Opdracht Vefleend W°Td' tot het behartigen Van een Of !1'1<-1'81" ta-
van onze eigen tijd. Ook heel detraditie door (!) is het feitelijk ken Hit het b0VeY1ge1’10emde basispakket is 91" een Openbare
zo gebeurd. Met een grote terughoudendheid Wat betreft het aan- ambtsverlening die men Sacramenteel (U kan HOBITIBH, 00k al
Wijzen van concrete structuren die verplichtend- zouden zijn, Z31 de uiterlilke Vormgevillg nders Z1111 C1311 men ‘E01 I108 $09
kunnen We ons dus vrij en loyaal in de lijn van de feitelijke gewend 15’ (b1Z. 40). . -
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Dit alles kan men slechts in de Nederlands Hervormd Katho- inleiding opmerkten - het beoogt het ondergraven van elk for-
lieke Kerk beweren. Voor het katholieke standpunt vergelijke meel gezag, van Paus, bisschoppen en p-riesters.
men Sint Thomas, het Concilie van Trente, het decreet over de (a) Wat het gezag van de Paus betreft, diens gezag is a1 vol-
priester van Vaticanum II enz. enz. doende geneutraliseerd (’onschade1ijk gemaakt’) door c".e r01 die

Hem het rapport toebedeelt van ’secretarisgeneraa1 van de ver-
Met open vizier enigde katholieke kerken’ (blz. 51, verg. derde dogma). We We-

ten allen hoe machteloos in feite het instituut van de UNO en
’In de verhouding met de katholieke kerken (1 het enkelvoud is haar secretarisgeneraal ziin De schriivers zijn den wk van plan
ons meer bekend) over de gehele wereld en met ’Rome’ blijkt ’grote stukken decentralisatie’ op ’Rome’ te bevechten (blz. 51).
nog steeds de nodige beweging (muziek?) te zitten: grote stuk- (b) Over het gezag van de bisschoppen valt veel te lezen in
ken decentralisatie moeten hier nog bevochten Worden’ (blz. het rapport. Bekend is dat bij veel revoluties het hoofd van de
51). Men maakt er geen geheim van dat men los van de co11e- :1 koning gevallen is; er bestond dean steeds de tendens dat c".e nieu-
gialiteit (in de aan het ontvverp-rapport toegevoegde ’aanbeve- -,‘ We machthebbers zichzelf de kroon opzetten. Z0 hebben veel bis-
lingen’ leest men onder VII.5d: ’Deze bisschoppelijke co11egia1i- $¢h0PP6‘11 in de tijd def hen/Ormillg Zich de volmachten van Ce
teit dient . .. niet verstaan te Worden als een wachten met con- Falls toegeéigend 911 Zichlelf de tiaal" OD het hoofd‘ geZe'F- D113 T111

cretiseren van maatregelen tot alle bisschoppen dezelfde mening Willem 01’1Ze hEFV0TI11e1"S V001"k0TI19Y1; Z8 Z1111 61" OP Hit 09k de bis-
zijntoegedaan’) en los van ‘Rome’ zijn eigen weg zal gaan_ De schoppen van hun troon te stoten. Wie dit overdreven vindt, ver-
concrete voorstellen die men heeft mikken duidelijk op een breuk gelljke Zelfi De $¢h1"ijVe1"$ Van het 1"aPP01"’i Vinden het ’deY1kba~'=1rmet Wat men een ’gehOOrZaan1heidscu1tuur’ noemt (’Zeer een_ dat het dekenaat als werkeenheid ook de laatste en hoogste
zijdige gehoorzaamheidscultuur’ (blz. 59); ’sterke gehoorzaam- vorm zijn zou: de dekens zouden dan als bisschop erkend. moeten
heidscultuur’ (blz. 62) ). Het Word't een openlijke confrontatie Worden, Z9 Zouden £991’! ’h0gel"e’ instafltie H1691" b0V€I1 ZiCh h0e—
met ’Rome’ (zie boven inleiding), men strijdt met open vizier. ven te hebben. Aan de vvenselijkheid (H! Men zegt niet: ’de theo-
Weer blijkt hoe alles samenhangt met de kijk die men heeft Op Iogische iuistheid’) van een dergeliike opzet kan men (! Men
de Kerk, met het neo-modernistische dogma dat de Kerk een zegt niet: ’rn0et men’) twijfelen. Maar het is nuttig (18, Zéér
puur rnenselijke instelling is (tweede dogma), nuttig en op de duur zeer efficient bovendien!) met cie gedachte
De eigen gedachten over de hiérarchische opbouw van de Kerk $9 Spelen’ (b1Z- 49)-
geven de auteurs op niet rnis te verstane wijze als volgt weer:
’Wat zich in het groot afspeelt tussen ’Paus’ en de ’bisschop~pen’, In feite houdi men 110% Vast Elan de bisschop 315 Sleutelguul",
speelt zich in het klein af bijvoorbeeld tussen de bisschoppen en Y10di§,’ (Om prH¢$@he Tedenen Ilodig) V001? de gl"0'EF-‘Te W@l"ke6n~
de priesters, tussen pastoors en kapelaans, tussen diocesane in- heifi M881" la-in de bi‘5$¢h‘®PP*@f1 Zih Iliet ~91 ‘Be gall‘/V Verheugen
stituten en de ’ve1dWerkers’ (een naar mythevorming zwemende Over deze 81"00'Fm0e5ige Concessiel ’Z0We1 013 het Sebied Van be-
aanduiding voor de directe zielzorgers; verg. nog blz. 21, 31- Stun!‘ en beleid 9-15 OP het gebied V311 de gelloemdie 5iEnS’E@I1
32 (1), 50 en 57). De traditionele gezags- en geh0orzaamheids- ' blijkt telkefls W861‘ hOeZ@er de bisdommerl (bisschoppen?) <18
verhoudingen blijken daarbij telkens weer onaangepast te zijn’ 116181113 hebbefl alleflei Zakefl T1381" b0Ve1"1’ ‘B09 ‘E9 Zuiien, SOTBS
(blz. 11).V011edigheidsha1ve hadden onze hervormers er bij kun- met groeiende afstand ‘M55611 ’1'le'B bi$d0IT1' (bi5S¢h0P7) en 56
nen zeggen dat het niet alleen ’praktisch’ niet goed zit met deze €eW0I1e Veldwerkers’ (blz. 50). Dit betekent dus dat de mach’;
gezags- en gehoorzaamheidsverhoudingen, rnaar ook met de van het bisdorn ’gedecentra1iseerd’ moet Worden. Een prachtig
principiéle verhoudingen in de Nederlands Hervormd Kat1~_0- middel voor de decentralisatie is ’het instituut van vicarissen’,
lieke Kerk, aangezien daar evenals in het calvinisme geen plaats dat zich met ’de resterende diocesane bestuurszaken snel en ef-
is voor een hiérarchie. Hiérarchie en ’gehoorzaamheidscu1tuur’ ciént’ 106118 R811 houdefl (ib-)- De 101550110? W01‘d’E dam Weer
zijn nu een keer correlate begrippen. Het rapport is daarom veel V01§eY1$ ’Zijf1 eerste 911 Oorspronkelijke 0Pd1"a¢h'E' T011988’ V811,
radicaler dan Op het eerste gezicht lijkt, en - zoals we in de Zijn dekens en veldvverkers (ib->. Hij moet als ’pas’wr’ van zijn
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diocees vooral de betrekkingen behartigen ’met ruimere ver- informatie, of door zg. geheime adviezen voor hun pastorale
banden en uiteindelijk met de katholieke Wereldkerk . .. De meer “ praktijk; c) daar waar om praktische redenen, zoals de verhou-
preciese taak van de bisschop is hierbij niet in alle opzichten ding met het Wereldepiscopaat of de romeinse instanties, een
duidelijk (! D.W.z. We zouden hem eigenlijk toch wel kunnen voor velen moeilijk aanvaardbare Weg Wordt bewandeld, ope-
missen)’ (ib.). Men verwacht van hem ’bezie1ing en bemoediging’ ning te geven t.a.v. de motivering, DAN KAN DEZE MOTIVE-
(ofschoon het onze hervorrners zelf daar geenszins aan schijnt RING IN BREDERE DISCUSSIE OP HAAR WAARDE (!) GE-
te ontbreken), hij moet steeds weer het evangelie aan de orde SCHAT WORDEN’. Met de geéiste ’openheid van zaken’ als
stellen (I verg. twaalfde dogma), ’kritische vragen stellen’ (vra- chantagemiddel Wil men de bisschoppen dvvingen te dansen naar
gen staat vrij en niet-antwoorden ook!), en mee luisteren of de de pijpen van ’de gemeente’, ’de groep’, ’het volk’ ...dat in feite
bevrijdende boodschap van het evangelie (!) wel do0rkomt.. In gemanipuleerd wordt door c".e ware, onzichtbare machthebbers
elk geval zal hij zich meer en meer moeten bezighouden met het in de Nederlands Hervormd Katholieke Kerk.
pastoreel-inhoudelijke, met meer afstand ten opzichte van het Het rapport van het Pastoraal Concilie strijdt met onbeschaamd
structurele dan nu veelal het geval is’ (ib.). open vizier en ...schiet met scherp.
Dit stuk ontmythologisering van het bisschopsarnbt liegt er niet Over de bisschop als ’opperpriester’ in zijn bisdom, ’0pperste 1e-
om: het bisdom zal gerund moeten Worden door de vicarissen raar’ en hoogste drager van een ’hei1ige macht’ geen woord in
(divide en impera!) en de dekenaten zullen alle vrijheid van het rapport. Daarvoor raadplege men de katholieke theologie.
handelen hebben het ’evangelie’ eigentijds te laten doorklinken. Een episcopaat dat een dergelijk rapport zou onderschrijven zou
Het Pastoraal Concilie kan nu de bisschoppen ook zijn Wensen zijn eigen doodsvonnis tekenen.
op gaan leggen, hetgeen het met ijzeren vastberadenheid ook (c) Tenslotte dan de priester. Reeds vroeger wezen we op de
doet in de aan het rapport toegevoegde ’aanbeve1ingen’, VII.5: vele illegale vormen van ’ambtsbediening’ die in onze kerkpro-
De bisschoppen moeten zich m.b.t. de ontkoppeling niet tneer- vincie, als het rapport het fiat zou krijgen van de bissschoppen
leggen bij ’t onwrikbare standpunt van ’Rome’, maar zij moeten (en ook wel zonder dat fiat natuurlijk), weldra welig zullen gaan
streven ’naar opheffing van de celibaatswet en het onderkennen tieren: ’Mannen en vrouwen die zich als pastorale werkers in
en creéren (!) van mogelijkheden binnen de huidige conste1- dienst van. de kerk willen stellen... pastores die volledig in het
lutie (!)’; zij mogen van toekomstige kandidaten voor het ambt pastoraat willen blijven maar die (b.v_ vanvvege het opgeven van
niet moor oiscn dat zij ongehuwd blijven; voor gehuvvde ambts- het celibaat) uitgesloten Worden van bepaalde sacramentele
(l1'np;o1"z-1 rnoeten mogelijkheden geschapen Worden binnen de diensten... studenten, die willen opgeleid Worden tot pastor,
ol;.u\n |€l‘l‘l(})I‘()Vll"lCi0; do bisschoppen moeten verder Weten dat maar die het risico willen nemen dat ze - (alweer) vanwege het
<-ullu;4lulit<\it. niet l>0t0l<ont dat men wacht met hervormingen in niet aanvaarden van het celibaat — niet of nog niet kunnen wor-
tv vm-rvn tot lvdur hot or moo cons is (op de Paus hoeft men na- den toegelaten tot bepaalde sacramentsbediening... priesters die
tl'u'u'li_lk uok nlvl. to wzlchtvn). I-Iieraan ziet men weer eens ten enkel part-time pr-iester willen zijn (we mogen hier nog de tot
uvvrvluudo (Int c'o]1o;.{in1iteit nuttig is zolang ze ons sterk maakt ’voorganger’ gebombardeerde bezielde leiders van de huisge-
tugvli 'Homo‘, munr verdcrfolijk on verwerpelijk zodra ze onze * meenten aan toevoegen, biz. 43). HET IS NIET IN TE ZIEN (een
vigor] handcn bindt zeer relevante uitspraak: Hebben onze evangelische broed-ers
De aanbevelingen spreken nog duidelijker taal onder het cha- nooit gelezenr ’Het geloof is een overtuiging over dingen DIE
piter ’arbeidsk1imaat’ (VI.1a+c): ’In verband met soms 0ptre- MEN NIET ZIET’?) (Hebr. 11, 1), waarom specialisten uit het
dende klachten vanuit de zielzorg (van de ’ve1dWerkers’!) over verleden wel tot de ’ordo’ kunnen behoren en andere specialisten
onduidelijkheid of diplomatie aan de kant van de hiérarchie of waar Wij n1I1 behoefte aan hebben niet’ (blz. 40).
over afwezigheid van een gericht pastoraal beleid, vvordt bepleit:
a) Openheid binnen de eigen kerkprovincie en tegenover de vve- Als gevolg van het door het Pastoraal Concilie verhoopte grote
reldkerk, daar Waar een duidelijke stellingname bestaat, opdat aanbod: van deze would-be zielzorgers zullen natuurlijk de pa-
de ambtsdragers niet in conictsituaties komen door gebrekkige pieren van de katholieke priester op de arbeidsmarkt sterk in
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Waarde dalenz zijn gezag, zijn ’type’ van priester zijn, zijn 111- profetische b1ik,naar de toekomst. Dit is bijzonder tragisch, om-
vloed. In deze sectarische gemeenschap heeft men hem inder- dat Ze °°k V001‘ de beeerdeling V811 het Verleden reeds blind

' ' ‘ ‘ Worden z"n totaal blind.daad niet meer nodig: het lekenprlesterschap 1s de oplosslng voor ge 13 ,

het ontstane priestertekort en de tot stilstand gekomen (blz. 13)

recrutering. De auteurs tillen daarom echt niet zo zwaar aan het Een P01itiek V311 gfte Stapllen
h t ' stertekort ’Voor hen die klagen over een Wanneer men het rapport doorbladert kan men zich slechts ver-probleem van e prle :

gebrek aan ambtsdragers, en het bidd-en om arbeiders voor de belen Over de aan Onbeseheamdheid‘ grenlende Openhartigheifl
Wijngaard benadrukken, Zij er Op gewezen dat het gebed Weinig van de auteurs. Ze Weten dat ze aan politiek doen, maar ze zeg-
vruchtbaar kan zijn als we niet bereid zijn zelf (I) ook enige ? gen het H08 1‘0I1dui’E00k3 ’J1li$’E met het 008 OP de aeeeptatie (V811

pogingen te ondernemen om alle bereidheid die er leeft in te 1 eehuwde ambtsdrager en vrouw) door" het kerkvolk is een poli-
Schake1en’ (b1Z_ 53_59’ i11egaa1 of niet)_ tiek van kleine stappen (!) Wellicht het meest realistisch (!):
Hiermee zal de complete ontclericalisering binnenkort een feit LANGZA-A-M, FUNCTIE VOQR FUNCTIE, eerst huwen en zich
zijn: ’E1ke concrete ambtsdrager ervaart momenteel dagelijks de den een de gelevigen Pl"e$eY1'EeI‘e1“-’ (b1Z- 71)- Dit SOON Pelitiek
beperktheid en gebrokenheid (modewoord) van‘ zijn ambt_ We hebben hervormers van alle tijden toegepast. Het leugenachtige
menen te mogen stellen dat die beperktheid en die gebrokenheid Van dit precede is dat men Stfaks het Velk laat geleven dat het
er per S8 bijhoren. Omdanks het feit dat het kerkelijk ambt enkel . dit Zelf allemaal sewild heeft; het leugenachtige is dat men Ope-

'én functie is binnen het ook zelf weer beperkte geheel 1 Teen met een kerkbegrip deli demeeratiseh beet te Zijn (hetH1831? e

van het christendom, blijkt telkens weer hoe gemakkelijk het volk’ meet de ambtsdrager ’a¢¢epteren’>, maar in feite dema-
's h ‘s Men bedr"ft olitiek echter niet een olitiek vangezicht van het gehele christendom afhankelijk Wordt gesteld £081 e 1 I 1.1 P , p

' I
' h d h t bt ertoont De clericaliserende trend klelne, meal‘ Van GROTE $taPPe1’1-van het gezlc t at e am v .

(I) van het verleden heeft dit in de hand gewerkt’ (blz. 31). De Zogenaamd OP Weg 11331" het Z11iVe1"e evemgelie baggeft men met
t d h h ' t dom het best zonder een ’cleric;1- grote laarzen door het katholieke erfgoed der eeuwen heen.auteurs vinden, at et c r1s en

liserende trend’ kan ste11en_ Po11t1ek is het Wat men zich boven voorstelde als methode om
1 d H d Kathoheke Kerk zal binnenkori met het volk geleidelijk aan te winnen voor de nieuwe leer.De Neder an. s ervorm

rneer te klagen hebben over ’het clericalisme’: ze zal geen pries- Politiek is het de bieseheppen met een be1"0eP OP ’0Pe1’1heid Van
ters meer hebben. Maar daarmee zal ze een secte geworden zijn Zaken’ Ondef Pressie ‘e Zetten-
zonder altaar en zonder offer, zonder priesterschap en zonder Politiek is het aanbevelmgefl Veer te Stellen 315 deZe (IV-2 b+e)I
sacramenten, zonder heiliging en tenslotte... zonder God. Het E1‘ die“-t een Onderzoek te Worden mgesteld Baal" de aeeeptatie
zal een ’bevveging’ geworden zijn zoals het humanisme, met een bij de gemeeY1'Ee- -- V811 de Vreuwelijke ambtsdragel", en 11381"

evangelisch tintje, ’een aaneensluiting van. mensen rondorn het een nadere Pfeeisering Van de motieven die de Weerstand er-
evangelie van Jezus Christus’ (blz. 16), een secte naast vele tegen -110% deen Veertbestaen (1 een teetiek die OP Veel Plaatsen
andere die in de kortste tijd uiteen zal spatten in talloze sp1in- door het wmmumsme met Vrlleht is teegepast); eVel1'BU-eel (Y)
tergroepjes met eigen voorgangers, eigen profeten en eigen cha- ' emotionele (Y) Weersfenden bij de Selovigefl meeten d00r een
rismatici, en die op hun beurt spoedig daarna van de aardbodem Verstandige en eveflwiehtige (U voorlichting (! Lees: indoctri-
verdwenen zullen zijtn, Weggespoeld door het moderne heiden- natie) Werdefl 0PgeVa11§eY1’-
dom Politiek is het Wat bedreven is voor, in, en mét de grote @911-

D t ' d n dat men het experiment, het radicale eXperi- baatsenquete onder d‘e clerus en waarvan een van de protago-e au eurs v1n e

ment, moet toelaten in de Kerk. Men moet speelruimte laten msten een 1e1dende rol hee gelled bl] de tefstandkemlng V811
voor de jongeren ’die door hun blik naar de toekomst minder het 1”aPP0I‘t-

' nderen Onder lijden’ (in feite echter amper Po11tiek is het met bravour verbreiden van leugens, als zou devast zltten aan Waar a
nag iets Weten van theohgie) (b1Z_ 54)_ Deze Speehuimte eisen noodzaak van de opheffing van de bestaande parochiestructuren
Ze Ook voor Zichzelf Op; helaas hebben Ze geen bhky Zeker geen door praktisch ieder erkend zijn, behalve door mensen die hun
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’positie’ door dik en dun Willen handhaven (blz. 48-49); als zou geheel ten onrechte overigens geciteerd), meestal ignoreert men
de vrouw in het ambt reeds een alom aanvaarde vanze1fspre- het, of verheft men er zich met veel waardigheid boven (zoals
kendheid zijn: Wie er tegen is moet dit motiveren; de bewijslast m.b.t, de vrouvv in het ambt): ’Ambt is dienst, voorlopige en
ligt echter bij de vernieuvvers (die zich in het rapport totaal plooibare dienst, en ook die grondwaarheid (zie Vaticanum II)
ongenoegzaam van deze - overigens onmogelijke - taak kwijten vvordt verduisterd door de starheid Wat betreft de man-vrouvv
blz. 67-68). verhouding bij het kerkelijk ambt’ (blz. 68-69), Waar men de
Politiek is het gegevens van enquétes die voor de ontkoppeling leer van de Kerk gebruiken kan, beroept men er zich op: ’I-let
spreken in percentages weer te geven, het aantal tegenstemmers is onbestreden kerkelnke leer dat men Z1Ch voor de gewoonte
echter (tenzij het heel kleine percentages zijn!) aan te duiden om de ambten van bisschoppen en priesters alleen aan ongehuw-
met breuken (’een derde’, ’een vijfde’ enz.) (blz. 70-71). den te verlenen, niet kan beroepen op een gebod van de Heer
Politiek is het tenslotte alle eventuele tegenstanders van het of op een richtinggevende traditie in de jonge kerk’ (blz. 69);
rapport de mond te snoeren door heel de discussie over het Waar de eigen leer afwnkt ontkent men eenvoudig de ’onbestre-
rapport buiten het terrein van de theologie te plaatsen (hoe ech- den kerkelijke leer’.
ter kan men over theologische problemen anders dan theologisch Dat men z1ch bl] de verdediging van de vrouw in het ambt (de
praten?): Aanbeveling 1.2: ’Het Pastoraal Concilie Wil een dis- ’dienst van de maa1tijd’,niet uitgesloten) beroept op het feit dat
cussie op theoretisch niveau vermijden over preciese omschrij- de vrouwen in de jonge kerk ’duide1ijk’ (I) liturgische functieg
vingen van kerk, ambt, Wijding, merkteken, roeping, priester- uitgeoefend zouden hebben, gebeurt geheel ten onrechte. Sint
schap voor eeuvvig, enz., in zover deze geen gevolgen heeft voor Paulus legt de vrouwen zelfs zoiets als een spreekverbod op
de concrete ambtsbediening in deze tijd en geen bijdrage levert (1 Kor 14, 34). Hier spreken van bnrechtvaardigheid’ t.a.v. de
tot de beantwoording van de feitelijke vragen rond het func- vrouwen is even zinloos als God verwijten dat mannen ook geen
tioneren van het ambt’. Groter onwaarheid Werd door een rap- ‘ kinderen kunnen krijgen: het gezin zelf is gestructureerd. Het is
port van het Pastoraal Concilie nog Wel niet gelanceerdz het 3 Wat erg emotioneel de Kerk een ’archai'sch ghetto’ te noemen
heeft er immers ALLES mee te maken. Het gaat hier over een 3 (blz. 68), Wanneer de Kerk ‘als het Mystieke Lichaam van Chris-
doolbewuste manoeuvre. De auteurs van het rapport en de 1ei- L tus verscheidenheid van bedieningen en functies kent en daar-
dinp; van het Concilie weten heel goed dat het rapport niet de 4- aan vasthoudt. Dan hebben Wij nog een kleine vraag: Hoeveel
gmingste knns maakt de toets van de theologie te doorstaan. vrouwen staan in feite reeds van ongeduld‘ te trappelen om tot
Mum‘ do plenairc vcrgadering zal het, naar men hoopt, wel 2 het ambt toegelaten te Worden? Zes? Zeven?
Hlikkcm Ook de argumentatie over celibaat en ontkoppeling (blz. 69vv.)
Dit alles, on veel meer nog rond het Pastoraal Concilie, is poli- * rammelt van alle kanten. Een opmerking als ’de positieve keuze
tick. Gecn wonder dat bij velcn de vergelijking opkomt met een om opnieuw in een andere functie zin en inhoud te geven aan

rti'con res een partijcongres van de Nederlands Hervormd het leven is een grondrecht van ieder mens’ (blz. 74), toegepast
I311 '1 8' ,

Katholieke Kerk... binnen de localiteiten van, en met het geld op priesters die het ambt verlaten, is irreéel en immoreelz men
tot haar beschikking gesteld door, de Katholieke Kerk. <, kan eenvoudig geen plechtige geloften en (kerk-)sociale con-

~ tracten met voeten treden.
Nabeschouwing t Na dit alles zal het geen verwondering wekken dat logica en
H t ra ort over de ambtsbediening is, zoals we vroeger zeiden, argumentatie met het sterkste punt z1]n van het rapport. Wate Pp
een decadent stuk: het legaliseert dwalingen en illegale prak- men Schrllft over functiezuivering, differentiatie en specialisa-
tijken rond het ambt in de Nederlandse Kerk; het distantieert tie, schaalvergroting en teamwork, tuchtcollege en vakvereni-
zich van theologie en traditie en houdt de schijn hoog van ob- ging voor priesters (blz. 62-) is soms nuttig, soms bedenkelijk,
'e tief en Wetenschappelijk te zijn Het Concilie Wil ergens een soms pr1m1t1ef of gevaarhjk. Om ons ook een keer van het mo-J C -

voortzetting zijn van het Tweede Vaticaanse Concilie. Een enkele derne theologische jargon te bedienen: Van ons hoeft het alle-
keer bewijst men Wel lippendienst aan Vaticanum II (blz. 30, maal niet meer.
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Toch staan er in het rapport soms heel nuttige dingen die, min-
stens met een zekere reserve, toch ook in de Katholieke Kerk
van pas kunnen komen, zoals Wat men schrijft over het zich
solidair inzetten voor de grote Wereldproblemen (blz. .18-19),
functiezuivermg (blz. 35-36), het contact met de H. Schnft (blz.
53), de duidelijke opstelling van de ambtsdrager: hij moet een
’ id nticeerd ander’ zijn (blz 54) akademische opleiding (blzge e ‘ ’ bl 60 t ' Deze maand bestaat Confrontatie 5 jaar als blad. Het is het zesde
57 en Serieuze theologien’ Somcitatiesysteem ( Z‘ ’ me voor‘ jaar, dat vvij in de controverse in Kerk en Kerkprovincie betrok-
Zichtigheid en Wijsheid toegepasw’ Onderlinge fiyanciéle Or?d?r_ ken zijn. Wij danken voor de felicitaties en in enkele gevallen' an de ambtsdragers (blz 62) geestelnke bege1e1d1ngsteumng V ‘ ’ . voor de speciale feestgaven in geld voor onze strijd
Van priesters U011’ 65457)’ de phcht Zlch m bepaalde Omstandlg Het eerste gestencilde nummer verscheen in een oplage van 75h d als ambtsdrager terug te trekken (blz. '74 veel vaker dan

e en ’ . exemplaren, naderhand aangevuld tot 150. Het Werd toegestuurd
! d noodzaak een ’defecte’ keuze te corr1- ,de auteurs denken )’ e , aan degenen, d1e s1nds de eerste maanden van 1964 z1ch 1n een(ib) Dit alles echter Weegt toch n1et op tegen de theo-geren ' ‘ embryonaal groepje verenigd hadden en aan enkelen, waarvanlogisch ’waarde1oze’ inhoud van het stuk. k d t H d t .. t t kk d _

Men heeft echter ook heel Weinig tijd voor theologie en reflectie, gs: on Veron erg e en’ a Z13 me ons S reven a Oor gm
en nog minder voor ’Rome’ en collegialiteit. De hervormingen

moeten Z0 gauw mogelijk doorgevoerdv Wordfanz Verschidlende 5 De eerste contacten vvaren a1 vroeg in het jaar gelegd. Zij, diezaken dulden geen uitstel’ (blz. 63) de vrouvv 1n het ambt 1s een

A

publiekelijk of anderszins blijk hadden gegeven zich te Willen’zaak die maar nauwelijks uitstel dnldt’ (blz. 69), de ontkoppe- V‘ . t d h d . d b d d. . 1

ling Wordt ook ’steeds urgenter’ (blz. 70), ’het Wordt de aller-
hoogste tijd (in onze zin volkomen akkoord!) dat er open-
heid (I), rust en duidelijkheid komt’ (blz. 72)

4-w-»~.-+

1nze ten voor e ort 0 0x1e wer en ena er In Jui was er
een bespreking in Nijmegen, waaraan 6 reguliere en seculiere
priesters en 6 leken deelnamen. Het was een door de Weeksedag

’ . . . ' . '1 en daardoor Waren er een aantal medestanders of ge'1'nteresseer-" ' " zo e1 enz1nn1 te menen dat men 11everW13, kathoheken, Z1]1’1 g 8 1: den verhmderd‘
iet zo voorbarig te Werk moet gaan' laat degenen die zoveeln _ ' Het punt van bes rekin : ei en ti'd chr'ft d d

haast hebben om te trouwen In is heme1snaEam.trO%lWen" en P de meerderheid. lgrie joirnaistenlzjudeh e‘evrf1"inf‘c;:nv\a€c)::g)cee1;11tr3E)‘rI11uitzien naar een andere kostwinnlng (’funct1ezu1ver1ng’). Maar
.. ho hidden dat bisschoppen Ondanks de pressie stichten. Het kwam niet van de grond en in september Werd het

W11 h It P toraa1Conci1ienietzu1len afwijken van de lijn. die § eigen tijdschrift weer aan de Orde gesteld De drie 3-°uma'Van e as . ’ listen zouden thans dit project aan pakken maar het bleef ste-
het Opperste Gezag’ Paulus VI’ b.1SSchOp Van Eifmé lititpz ken in dit voornemen. Om een einde te maken aan de te lang
Van de universele kerk’ Zondyer Wle er geen CO egla uitblijvende aktie Werd het blad toen gelanceerd met medewer-staat, voorstaat.

d d f 1--k ,m ntah_ king als mederedakteur van de heer Jules Thywissen. De heer
En laten de bisschoppen iets doen aan e ver er e 13 e e “ Thywissen leeft nog steeds intens mee met het Wel en Wee vanteitsbeinvloeding’ (blz. 75) (lees: indoctrinatie) waarvan het

. t t b di nt ons blad en zorgt o.a. regelmatig voor pers documentatie.
I'1‘ "ch als an een 1ns rumen e e . tPastoraal Concl le Z1 V Nadat deken Hennmg van Rotterdam zonder de naam Confron-Het ’beroepsethos’ van ons, katholieken, is dat vvij ondanks deadres gerichte Waarschuwing (blz 75) ons bhjven Ver_ tatie te noemen in Sursum Corda Rotterdam 3.12.1964 positief.tegen

over ons bladigesproken had, publiceerde Dr. A. v. d. Wey O.
. ’ Carm. in de T1jd van 6.1.1965 (Openbaring des Heren) een arti-d N d rlands Hervormd Katholleke Kerk

e e e DR‘ H' J‘ VAN DIJK S'C_J. kel ’Onrust en Prudentie’.-Hij noemde daarin terloops Confron-
N"me en 6 oktober 1969 tatle. De eerste dagen erna stroomden gemlddeld honderd adhe-
K13 If ’t 65 siebetuigingen per dag binnen en nadien een lange stroom. De

er S ma nood op dat ogenblik reeds, Werd er vvel duidelijk door getekend.
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Nadat enkele paters successievelijk hulp gebodenlhadden, Werd I hebbenun
de heer Thyvvlssen afgelost door de heer Asberg 1I’1 1€I§6. Thans
is hij tijdelijk vvegens ziekte op non-actiefi Moge hi] spoedig
hersteld zijn.

A1 spoedig en daarna regelmatig kwamen experts en bekende Dat gebodl) klinkt oudtestamentisch, niet "alleen omdat het in
guren de gelederen versterken. Bij gebreke aan een speciaal het Oude Testament gegeven is, maar ook omdat het - zo kan
theologisch orthodox b1ad,Werd Confrontatie onvermijdelijk een men denken - speciaal voor het verbondsvolk van het Oude
kruising daarvan en een meer populair en op actualiteiten af- Testament, voor het godsvolk Israél, is uitgevaardigd. Het is
gestemd Orgaan immers bekend, éverbekend, dat Israél omringd en samenWo-

nend met volkeren die afgodendienaars Waren, zichzelf ook en
Telkens weer heeft de redaktie zich de vraag gesteld, juist om- 010 HfSChuW<-I-lijke Wijze aan afgoderij heeft schuldig gemaakt.
dat Confrontatie een crisisverschijnsel is, of we op konden hou- PI'°fe'EeIl en andere godsmannen m0eSten er voortdurend met
den. Helaas, de situatie verergerde. Nu het zich laat aanzien dat kracht tegefl Optreden. Maar noch het dreigen met: goddelijke
de oorspronkelijke ’bewegingsoor1og’ zal uitlopen op een ver- straffen noch het aantonen, het laten zien van het onzinnige en
starde frontenstrijd, hebben Wij uitgezien naar de mogelijkheid be$D01l’e1ijke V311 de af§0defij Z) heeft de afgoderij geheel uit het
samen met Katholiek Leven, onze jonge zustergroep, eventueel oude Israél kunnen bannen.
te komen tot een breder opzet en ook behalve godsdienst, maat-
schappelijke en culturele problemen bestrijkend Weekblad. We E; Heiift (lat Oudtestamentisch gebod ook nu nog praktjgche ]Cete_

hebben daartoe voor de maandelijkse vergadering van Katho- »,i‘ kenis? W0rdt 00k onder het volk Gods van het Njeuwe TeSta_

liek Leven, in september, bepaalde voorstellen gedaan_ ment goddelijke eer bewezen aan een schepsel, dus afgoderij
‘f bedreven, zodat ook nu profeten zouden moeten opstaan om d-at

Het beraad in die kring duurt voort. Echter We komen in tijd- gmte kwd ‘Be bestrijden? De Vraag lijkt dvvaas, maar er is
nood gezien het naderende jaar 1970. Voor een voortgang, m0e- 5 reden die vraag te stellen. Wij halen daarvoor een gedeelte aan
ten maatregelen genomen Worden, als dat beraad niet tot aan- Van een artikel Van P1"°f- Mag D1“- -1- V- d- P1098 O-P- dat Ver-
vaardbare alternatieven zou leiden. In ongewisheid verkerend 3 Schene i5 in Confrontatie No. 46-47,

hebben We derhalve de knoop doorgehakt en het besluit geno-
men door te gaan In katholiek Nederland wordt tegenwoordig op grote

schaal, veelal op gezag van theologen en priesters, vde God-
Dat zal het zevende jaar zijn, vvaarin Confrontatie partij is in - heid Van Chfistus g@100<3h€nd- E1‘ Zijn 61‘ die dit ronduit
de controverse tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. doe“, anderen Winen 110% W91 5Dl"e1<6Y1 V311 de ’g0dheid’
De bescheiden successen, afgemeten aan de sterke positie, die V811 Christus, rnaar hollen de geloofsleer Z0 uit dat de

de vrijzinnigheid heeft weten te verwerven, danken Wij aan God Woorden een 1986 schil Worden, waar de oorspronkelijke
op de eerste plaats, maar ook aan de hechte solidariteit van onze inhoud ‘niet meel" 011591‘ Zit; Om Z1111 fllndamentele oneer-
geestverwanten, Waarvan herhaaldelijk op een hartverwarmende lijkheid is dele 11i'h011i11§ van het dogma ergel‘ (1811 de
en vaak ontroerende wijze blijk gegeven vvordt. klare 1009119111118 daarvan (blz. 50).

In enkele plaatsen zijn door ons in het leven geroepen contact- Beseffen Zij die lie Cwdheid Van Chfisws 100¢heYl@Yl, dat Zij E115

groepen aktief om streeksgewijs het geloof te verdedigen, te 10giS@he §eV01gtF‘<-lkking Ilmeten aanvaarde, dat het g0d$V011<
verbreiden en te helpen overleven voor de komende generaties. VaI1__he'E Nieuwe Testament Zich Schuldig maakt ‘H311 een afg0-
Hartelijk dank namens medewerkers en redaktie voor a11e ge- derll, W331-"]’°ij de afgoderij 0_T1de1" het €°d$V011< Van h€t Oude
boden en nog te bieden hulp, Testament 1n het .n1et verdW1Jnt? De afgodendienaars van het
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oude Israél behoorden niet tot de edelste, tot de heiligste men- / tot d ' ' - .

sen die Israél gekend heeft. In het Nieuwe Testament zijn de een s:igE:rC1;,V§ghI2::lin€nnhe<-t 311;” in en ifaémoe Ook
meest edele, de meest heldhaftige, de meest heilige mensen - als denkbare mislukkig heeft geleden en ndg staid “gilt e irootst
zij die Christus’ Godheid loochenen, gelijk hebben - allen afgo—_ Kerk leert, dat haar stichter de goddelijke nats 1] b’ O-m at (1.?

dendienaars, omdat zij Christus als God aanbidden. Wij denken Hem als God aanbidt uur ezlt en Z13

aan de velen die door de Kerk officieel zijn heilig verklaard en
van Wie dus de heldhaftige deugdbeoefening vaststaat. We den- W1" - . ,

ken hier aan de grote stichters of hervormers van k1ooster- mi%jfeeri:Ze?eg:;_t"§1:; Czjfllsggir1:Iirrl;e(:§e£nliFk1?1n%;1s'.Met de
families: Dominicus (1170-1221), Franciscus van Assisié (1182- tvveede Persoon van de Allerheiligste Drieée 1J1

rlstus de

1226), Clara (1194-1252), Ignatius van Loyola (1491-1556), The- wij Hem onze aanbidding. n el en Schenken
resia van Avila (1515-1582), Johannes van het Kruis (1542-1591), .

Franciscus van Sales (1567-1622), Johanna Francisca Fremyot de

Chantal (1572-1641), Johannes Eudes (1601-1680), Johannes Bap-
tista de la Salle (1651-1719), Grignon de Montfort (1673-1716), DR" ADR DRUBBEL M-5-Q

Paulus van het Kruis (1694-1775), Alphonsus Maria di Liguori '

(1696-1787) e.a., mensen die door hun persoonlijk leven en door Bee}; (L), Maastrichterlaan 30

hun stichtingen een grote, heilzame invloed gehad hebben op het
godsdienstig leven. We denken ook aan de heiligen die bekend 1) Deut. 5, 7; EX_ 20, 3_

zijn om hun heldhaftige naastenliefde en hun vertrouwen op de 2) 1 Km" 18' 27; PS" 1151 5'7? WiIiSh- 13, 1-15, 19; Is. 44, 44, 1o_20_

Voorzienigheid: Camillus de Lellis, Vincentius a Paulo (stichter
van de ’Lazaristen’), Hieronymus Aemilianus en -in de vorige
eeuw - Cottolengo. Wij denken aan heilige kerkleraren zoals
Bonaventura, Thomas van Aquino e.a. Wij denken ook aan hei-
ligen van de laatste tijd: Don Bosco, Theresia van Lisieux, Ber-
nadette, Gemma Galgani.

A1 deze heldhaftige christenen geloofden in de Godheid van
Christus, hebben Christus als God aanbeden. Zouden zij niet ge-
loofd hebben in de Godheid van Christus, dan was men met hun
proces tot heiligverklaring niet eens begonnen. Zij Zouden zich
door de loochening van Christus’ Godheid buiten de Kerk ge-
plaatst hebben. Met bovengenoemde heiligen hebben ontelbare
miljoenen leden van Christus’ Kerk Hem als God erkend en aan-
beden. Ook a1 deze miljoenen Zouden daardoor afgoderij bedre-
ven hebben, als zij die Christus’ Godheid loochenen, gelijk had-
den.

Zij die Christus’ Godheid loochenen, Willen in Christus wel een

eminente mens zien, zelfs de meest eminente mens die de wereld
ooit aanschouwd heeft of nog te aanschouwen zal krijgen, maar
toch ook niet méér dan een mens. Welnu, zij zullen dan ook
moeten aanvaarden, dat deze eminente mens, die het rnensdom
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uifndiging Tempelschennis
Van het Reve’s opvattingen over liefde en vrije liefde.
De Tijd (citerend het homosexuele blad ’Dia1oog’) d.d. 18.10.69

Plechtige vieringen H. Eucharistic op zondag 7 deeember 1969 GEEN RIVALEN
om 17.00 ullr in 116 Pa1'°°hieke1‘k Van de H- Pan‘_’m“s te Mu_n' Dialoog heeft een extra-nurnmer gewijd aan Gerard Kor-
stergeleen en op zondag 14 decernber om 17.00 1n de par0ch1e- ‘Hens van het Revel Bibeb praat daarin met de eX_VrOuW
kerk van (16 H. Andreas te Velde“ van de schrijver, Hanny Michaelis, over haar verhouding

" tot Van het Reve:
Op 8 december a.s. herdenken wij de geloofswaarheid van de H_M_: ,Ja’ ik ben erg Op hem gestelc-L Mam, Wat sommige
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Dit zal in het kader van het mensen denken’ dat Gerard mijn grote liefde is, dat is Zeer
Gebedsoffensief voor het behoud van het geloof en de goede Waarschijnjk met Waan Wel had ik grote genegenheid
zeden op twee plaatsen Word-en gevierd en W91 Op _7 december voor hem en die is er nog. Dat is nu echt een soort binding
om 17.00 uur in de Parochiekerk Van de H- Pancratms te_Mun' geworden. Niet zoals je die met een man of minnaar hebt
stergeleen en op 14 december om 17.00 uur in de parochiekerk maar met iemand die je vreselijk na Swat Aan het and
van de H. Ar1d1"6aS in Ve1deT1- van ons huvvelijk heeft de psychiatrische behandeling me
Op beide dagen zal de liturgie Worden gev1erd van het feest van gered van erge deuken De psychiater heeft niets anders
de Onbevlekte @I1’WaI1§eni5- gedaan dan me begrijpelijk maken dat ik van Gerard af
In Munstergeleen Wordt de preek gehou en oor r. . . 1J5B_Y1 moest gaan
uit Haelen, terwijl de Gregoriaanse gezangen van de H. M1s Ik kon dat met goed, daardoor kreeg J-e toestanden Ik
Gaudens gaudew in 1301111110 ten gehore Worden gebrfwht door zocht het in compromissen. Ik zei, je mag die jongen hier
het "St, MiChielSkO0I"’ Hit Sittard 0-1-V- dh1"- Albert KOh1en' ontvangen. En dan ging ik het huis uit. Maar dan vond ik
In Velden komt Pater Gi1beI‘t1l$ Lohuii Preken het toch rot dat ik het huis uit moest en bovendien voelde
Het plaatselijk kerkelijk zangkoor en et jongens oor 0. .v. r. ik me schuldig,
J. Berden voeren uit de Missa in honorem Frederici van Gruber. Bibeb: Uaren geleden heb ik een interview met Gerard ge_

Limbufg ‘E0116 door massale Opkomst Zijn liefde tot de had; toen Woonde hij met Wimie.’
Maagd die bij H331‘ ZOOYI Zoveel Vermag Moge Zij ons beVest1' H.M.: ’Ja, dat was hier in die (aangrenzende) kamer. Ik
gen in onze tr0uW aan Z1311 Plaatsbekleder OP aarde> onze H‘ kon met Wimie goed opschieten. Van een vrouw had ik
Vader de Paus, die ons vermaant, het geloof ongerept over te het nog erger gevonden Je Ziet Ze tech als mannen’ J-e

dfagen Elan 011$ Ilageslacht kunt ze niet zien als rivalen.
‘ Gerard heeft Wel eens gezegd: vvaarom begin jij niet een

Nadere inlichtingenl P- FY1556“, Aldenhofstraat 50> Neerbeek‘ lesbische verhouding: Ik zei: daar heb ik geen zin in. Dat
Beek (L), elefoon 044O2'2031- vond hij bekrompen. Maar toen ik hem er later mee plaag-

de, zei hij: als je dat echt zou doen, zou ik een afkeer van
je krijgen. Daarin denkt hij toch conventioneel.’
’Kijk, hij Wist Wel dat hij die neiging had maar hij ver-
zette er zich eerst vreselijk tegen. Praatte erover of het
een grap was. Ik dacht: dat zegt-ie maar. De praktijk heeft
hij me niet durven vertellen. En mijn reactie rnaakte waar,
dat hij gelijk had met bang te zijn. Ik ontdekte het t0eval-

m~{au-.~'-‘al-5:“
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lig. Daarna zei hij het eerlijk en dat was voor mij beter. Ik sche» hOmO5eXuee1'be5a19 en necrophiele Hard, deze te
Vind het verschrikkelijk, het idea dat J-e belazerd Word/L b0ek.ste1de om in zijn levensbehoefte te v0orzien.... DeMaar ik was Vresehjk J-aloers en had een buitengewoon 0n_ ,1 nationale schande van Christelijk Nederland is veeleer, dat
fijngevoelige Woordkeus. Hij voelde zich al schuldig en dan Orthodoxe Christelijke the°1°§en, bevangen C1001‘ de geest

‘ '1; t k er des tijds en vervuld van een verlangen om hun 1-uimheidg1ng 1 nog e e .

Het laatste stadium was vreselijk. Dan zou een hand uit Van 0PVat'EiI1»g 81 dell V01ke kond te doen, zich als een 1ijf_
d 1 ht Oeten komen en -e anebei oppakken’ de een hier Wacht hebben geschaard om heidense, sacrale, homosexuelee uc m ]
neerzetten en de ander daar. Ja, toen vverd het echt onheil- Omucht met een Weerloos dlel", en daarmede aan de natie

ellend Gerard heeft vaak gezegd je moet een boek een Volslagen Vertekend beeld hebben gegeven V811 Wat ersp .

schrijven ’Jaren met Van het Reve’. Ja, hij wil dat graag. aan Zedelijk normbesef en eerbiedig Ontlag V001" de hei1ig-
En je kan met genoeg kwaaie dingen Over me schrijven’, heid Gods leeft in de boezem van de kerken, vvaarvoor zij
Zegt ml-I Dat Vindt hij interessamj een pastorale verantwoordelijkheid dragen.’

1) Prof. dr. G, A. Lindeboom: ’G0d en ezel’, Van het Reve’s
ezelgod in het oordeel van enige gereformeerde theologen.

Analyse van Van het Reve’s geschriften Een protest’. Uitg. T. Wever Franeker 1967.

Gelderlander 1_7_6-7. Onder de verdedigende theologen bevond zich de thans uit het
Een Wat laat, maar zeer principieel protest tegen de ver- imbt getreden pnester en gehuwde Nijmeegse 1l11iVe1"SiteitSpro~
draagzame houding van een aantal theologen in de ’God- essor Grossouw
ezel’-affaire van de schrijver Gerard Karel van het Reve,
is thans verschenen in de vorm van een boekje van de
hand van prof. dr. G. A. Lindeboom, hoogleraar aan de me- ,

dische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam 1). VAN T REVE VOOR DE T'V'
In heilige toorn analyseert prof. Lindeboom in het bestek H V d 1

van ruim 60 pagina’s de reacties van een aantal theologen e a er and’ 2§'10‘69:
d Wraakte assage in het boek ’Nader tot U’ van G Ik heb noolt geweten, dat minister Klompé een kus.heeftop e ge p .

K. van het Reve, Waarin deze zich voorstelt, dat God hem gegeven aan een man, die in een Z811 Pfogramma voor dek. d b.. h..
benadert in de gedaante van een ezel met W1e hn vervo1- 111 eren, Waal" 1] 1J Z6 V001‘5'Be1d6 hun Olldefs Vijf minuten

1 ht me Cha hee De Vraag of hier Sprake de kamer uit te sturen, reclame maakte voor zijn boeken engens ges ac sge ens p . . .. .. _

is van ’sma1ende Godslastering’ werd in het najaar van vo- Waarbl-7 1113 de kmderen Vertelde, dat een ervan ging over
' ' b" nd actueel nadat minister Vrolijk - op vra- Wat papays met andere PaPa’s doen en het verder overrig Jaar 1320 er ,

gen Van het Eerste Kamerlid Algra haar had V001-gelegd uitgekookte drollen’ had. Televisie VPRO donderdagavond
aan de rechter. Enkele theologen werden toen als deskun- “ 7-15 ‘full?
digen gehoord. Wat 15 de ‘E1361 gebleven, dat professor Van Holk als voor-
D Van het Reve gunstige uitspraken van deze the0- Zltter Yan de VPR0 Zijn 00k voor anders denkenden vOOr_e voor
logen — en van enkele andere, die in een vroeger stadium, treelllke be5¢h0UW11"1geI1 h1e1d- Wat 15 het P911 Van deze

-- ~ 0 oe ‘a 1"k1 ktbuiten de Wettehjke procedure om, reeds hun menlng had- mr p J mmer 13 338 Sela .

<1 rof. Lindeboom aanleiding om te De“ hear in het 1<ind°rP1"°g1"amma (108115 u We-1 begre-penen gegeven - geven p
spreken van een ’nationa1e schande’. Prof. Lindeboom Z?“ 1}ebben Was het de heel" Van ’t Re‘/'6) I‘0ePt door zijfl
schrijft: ’Het meest ontstellende in het beschamende wtlatlngen alleen maar walgma Op bu gezond denkende

en doende mensen.schouwspel, dat Nederland in 1966 te zien kreeg, is niet dat
een geest vervuld van verlangens van ziekelijke sadisti- M. Groen-Bruynis
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ZWARTE MIS EN GODENVERERING als een profeet van een nieuwe orde die uitmondt in een
optimale chaos. Hij krijst over de hoofden van de hels tie-

Wij Ciieren <16 P0S'£ (geeflslills een bi$d0m$b1ad 8eI106Ind) van » rende massa: ’En laat u niet besodemieteren door de ka-
12.3.67 via Maaspost van 1.10.69: tholieke kerk’.

I, .

(en brengen in herinnering de homoele ’huwe1ijkss1uiting’ tij-
H M‘ " Rotterdam 266 67 (zie De Tijd van 5 7 e7 en W11 herinneren 00k Han het feit, dat Op talloze plaatsen in diedens een . 1s 1n . . . .

' ' 1' 1967) 1 andere revolutie (de Franse) een godin van de rede gehuldigdConfrontatle van ]11 1-aug.
- ’Hoever de afbraakmentaliteit van de zo met ’scheppings- We1"d- Om eel" te brengen 3311 het menselijke verstand, dat alleen

’ 1 d ’ en aanhangers van extreme p011- 1n volle autonomie aanvaardde Wat het begrijpen kon. In Parijsdrang op open e provos ,

tieke groeperingen ken gaan’ heeft Zaterdagavend de Stad 1n de Notre Dame zetelde een artistieke ster, een operazangeres
1 7

Maastricht beleefd. Dat provodom tot ruig nihilisme leidt, 3 5 Z°da11ig-

v/erd daar tijdens een zogenaamde ’popshovv’ in het histo-
d ' ebouvvde Fort St Pieter gedemon- E1‘ Stak Vorige Inaand ’n storm van protest op, deze maand voort-rische, tot ancmg omg .

durend en akties Waren het gevolg Bisschop en deken’ ~ protes-streerd.’
Het blad vermeldt dan, dat op een gegeven moment een teerdefl NA de gebeurtenissen, tegen DE VORM. Zij pr0testeer-
langharig mannelijk vvezen, gekleed in zwarte toga, op de den NOCH VAN TE VOREN NQC1-1 ER NA TEGEN HE-T FEIT!

dansvloer voor een geimproviseerd altaar een ’mis’ begon En Z0 Overschreden Zij in 21"‘-We mate en Iliet te Vefontschuldigen
te lezen. Vervolgens werd een jonge vrouw in een doods- de grenze V311 de Verdfaaglaamheid en maakten hun gezag en

kist gelegd en onder klaagzangen en jankgehuil naar het hun ambt tot een FARCE! De biS$¢h0P SChI‘0l< V811 Z1111 D1"01I€St

midden van de dansvloer gedragen. Het verdere verloop en 81118 dat Weer relativeren. ~

beschrijft ’De Post’ als volgtz De deken zei (Handelsblad 24.10.69): ’Maar kerkrechtelijke maat-
’De rouwstoet stopt, de kist vvordt geopend. Iris verrijst uit regelen Wofden Hiet 0VerW0g<"-‘I1-’

de doodskist. Gehuld in een Windjack en een te korte short De deken heeft Ilatuurlijk Wegens zijn niet ingrijpen boter op
verrijst zij Weer in de Wereld der levenden. Haar vette ha- ZUI1 h00fd.

ren slierten om haar hoofd. Zij probeert haar pokdalig ge- De deken zei voorts nog, D. v. N.L. 25.10.69:

zicht te laten stralen. Haar vooruitstekende paardetandjes ’M-391" dit geldt niet rneer voor Van het Reve’s getuigenis over
glinseren in het schemerdonker. Draaiend met haar der- Maria, die hij Wilde Ziefl 81$ de Viefde D61“$00I1 Van de H. Drie-
rjere teem Zij Zieh 315 de ’VerreZene’ aan de krijsende me_ vuldigheid. Dit is niet meer dan de laatste vondst van de Franse

E d ' n elieden in deze sfeer het spoor van "‘ Pater Collin, die Zichzelf tot pans Clemens heeft uitgeroepen ennigte. en van e 10 g ,
. thans Mar1a aan de goddelijke drievuldigheid heeft toegevOegd_, \normaal fatsoen volkomen buster, neemt de krans van

tbl en erklaart plechtig dat Iris ’t0t de eer der (I11 Canada heeft Zichzelf 1111 00k I108 31$ paus uitgeroepen ex-kuns oemen v ,

altaren, als heilige is verheven’. Onder luid gejuich neemt broader John Van de Drievuldigheid 611 W91 81$ Gregofius XVII
. 1 7 1; S J .

de menigte kennis van deze mededehng en heft nog een ~ met 8 S Zete t ov1te.
E911 Ver$¢hijI1$e1, dat in hevige kerkcrises als velen verward ra-vreugdelied aan’.
ken, vaker voorkomt.)

9 9

‘

Nog een citaat uit De Post:
’De organisator van het feest blijkt Paul Panhuysen, hoofd 4

Voorlichting en Educatieve Dienst (sic) van het Van Abbe- Ziehiel" <16 beschrijving Van de zwarte dienst;
museum te Eindhoven. Hij laat zich niet storen door de Vrij Nederllld 1.11.69

smeekbeden van de familie Borgers (verduidelijkingz ex- Het merendeel van het publiek zag het meer a1S een eredienst
ploitant van Fort Sint Pieter) om met deze godslasterlijke Waarbij dte meester, de godheid. met schroom benaderd moe/2

1

, \bedoening op te houden, Als in trance staat hl] te preken Worden. Merkvraarchg e1gen11;|k hoe snel zon pseud0-godsd1en-
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stige sfeer geschapen is: zet mensen in een kerk en de eerbied
en schroomvalligheid dalen neer over de meest verstokte zielen.’

enkel toetertje op kritieke momenten (tijdens Van het Reves uit-
spraak over zijn bekering en over zijn a-revolutionaire stelling-
name) verstoorde de van god vervulde sfeer.

Volkskrant 24.10.69: En over de paus: ’De katholieke kerk is een poppenkast en in
Van het Reve schreed door het middenpad naar het priesterkoor, een poppenkast hoort een Jan Klaassen.’
als een bruidspaar bijna en dat beeld werd bij het uitgaan van H Na de pauze toonde Van het Reve zich Neerland-s beste cabare-
de kerk, zingend, ook Waar gemaakt. , tier, scherp, snel improviserend. Feilloos stuurde hij het publiek

Tijd 24.10.69:
Een cameraman oefende instellingen op een Christusbeeld naast
hem. De mensen zaten en stonden Waar maar een plaatsje Was,
alsof het een ouderwetse mis van twaalf uur betrof.
Maar gelukkig Worden op het rechter-zijaltaar kooien met bont-
gekleurde vogels in gereedheid gebracht door een in zwarte kant
gestoken blondine die straks de assistente van de goochelaar zal
zijn.
Een jongeman met een roodgeruite badjas, Waaronder een zil-
verkleurige tricot, loopt over het altaar naar de pastorie en
keert even later terug met een flesje Hero in zijn hand. Gerard
van het Reve doet zijn geloofsbelijdenis. Hij zegt dat je kruide-
nier kan zijn of melkboer, hij is katholiek, het hoort erbij. De
geschriften zijn het godswoord voor zover het hem behaagt, de
zinnetjes die hem niet aanstaan schrapt hij. Hij voorziet een toe-
neming van de verering van Maria en bedenkt haar alvast met
een ere-plaats naast de Drievuldigheid Gods.
Waarna de roodgeruite zijn badjas uittrekt en in zilvertricot
met ballen en hoge hoeden aan de slag gaat. Ook op het rechter-
zijaltaar. I 1

verschillende keren de bewierookte ruimte in. Cp de kritieke
vragen gaf hij mystieke antwoorden en bereikte het ’Is dat niet
wonderbaar?’-effect. Een kring van stilte bleef dan even hangen.
Een vrouw viel flauw.
Een eerste communicant leek hij, in zijn paarse overhemd.
Tot tranen toe bewogen, hand in hand met zijn vriend Teigetje,
liep Gerard van het Reve donderdagavond langzaam door het
middenpad de Allerheiligste Hart-Kerk uit. De muziekvereni-
ging Tot Aangenaam Verpozen en Nuttige Ontspanning ging
hem voor, de hymne Nader tot U spelend.

Telegraaf, 25-10-69:
Ook aanwezig vvaren professor Karel van het Reve (’Mijn Ge-
leerde Broeder’, zoals Gerard hem noemt), Van het Reve-verta-
ler Jiirgen Hillner, de jongleur uit de kerk, interviewer Hans
Keller, Van het Reve’s ex-echtgenote Hanny Michaelis (door
Gerard vrolijk begroet met ’Ha, daar is mijn eX!’) en uitgever
G-eert van Oorschot met vrouw. Er Was ook een pater uit Lim-
burg met een leuk jong meisje.
Van ’t Reve’s vriend Willem van Albada (’Teigetje’, door Gerard it

steeds aangeroepen met Tijger) controleerde steeds als een be-

Tegenstrndigheden, contrasten: het koff1ekarret]e onder het Zorgde gastheer de g azen Van e gasten
kruisbeeld, het vergulde altaar in het licht van TV-lampen, de

dd l"kt h’ d lette . Nim-monitor onder het beeld van de Heilige Antonius, de student die In Parijs de rede Verge e 13 ’ ler e_ perverse - Ten
V h t R aanvalt O Z-~n Visie 0 kathohcisme en COmmu_ mer kunnen perverse letteren schoonheid scheppen. Dat was dean e eve p 13 p

. godenverering van Amsterdam. Dat was de zwarte mls of hetnisme naast de vrouw die de meester prevelend toespreekt en
zoent, de romantisch-decadente hoofdfiguur die een kruisje ' zwarte lef Van Amsterdam-
slaat boven zijn borrelglaasje. Details die de sfeer van tegen-
spraak aangeven.
De Zangeres zonder Naam zong vlak véér de preekstoel een
smartlap. Kratjes bier stonden in het middenpad. Het was pre-
cies zoals de schrijver het gewild had: ’Een gebouw dat een
theater, een schouvvburg en een circus is, een Divina Comedia,
dus een rooms-katholieke kerk.
Voor de pauze luisterde het kerkvolk aandachtig, volgzaam. Een

Z0 werd een tempel tot Augiusstal en demokratie tot demon-
kratie.

, \
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reactie op de onderdrukking van eeuwen, Waarin de ka-
tholieke godsdienstoefening hoogstens werd toegestaan

NUNC ET SEMPER
4‘ (aanvankelijk op zijn best oogluikend werd toegelaten) in

Cns Duitse zusterblad zal helaas einde van dit jaar ophouden besloten ruimten, in gebollwen die 91" Zelfs Baal‘ buiten niet
te bestaan. Ten gunste van een nieuw orthodox tijdschrift ’Der als kerkgebouwen mochten uitzien, In dit aspect heeft het
Fels’. Dit krijgt als redaktie: pater Hermes, voorheen h00fdre-
dakteur van ’das Zeichen’. De uitgever van ’Nunc en Semper’
Dr. F. von Haniel-Stutthammer zal met pastoor Kranz als uit—

r_._4A

iets gemeen met een betoging, maar vvezenlijk is dit niet.
Anderdeels grijpen de katholieken met hun aanspraak op
’t recht van openbare godsdienstoefening terug op de Mid-

gever fungeren van genoemd nieuvv blad. ‘ deleeuwen, Het teruggrijpen is niet vvezenlijk. Alleen het
Wij hopen, dat de plaats, die ’Nunc et Semper’ zich verworven

A‘ karakter Van godsdienstoefening is Welenlijk V001" 9611 PTO-
had, volledig opgevuld zal Worden door het nieuwe tijdschrift. (395516 M611 kan 91" OVQI" '5Wi5'EeI1 Of een PT0¢e$$i@ niet een
Het zal een bredere basis hebben en mede verband houden met ; I1a¢h1‘0I1i$1'ne is, maar dat is hiel" met relevant-7
de ’Bevi/eging voor paus en kerk’, die 6000 leden telt en 65.000
handtekeningen wist te verzamelen voor een adhesieaktie.

‘ VATIKAAN NIET RIJK
Naast Dr. von Haniel verdient Frau Dr. Inge Kock vooral een ‘ Dat Was de kop van een artikeltje in de Tijd van 24.10.69. Marga
Woord van dank en respect voor datgene Wat zij beiden en an- h Klflmpé heeft 911189 tijd geleden V001" een i11'§el"nati°1"1aa1 forum
deren uiteraard voor de orthodoxie en bijzonder voor die in de een uitval naar het Vatikaan. gedaan in deZe1’1~
Duitse kerkprovincies gedaan hebben. Beweringen dat het Vaticaan een van de rijkste rnachten

ter vvereld is, zijn door het Vaticaanse weekblad Osserva-
VRIJHEID VOOR PERVERSIE, NIET VOOR PROCESSIE tore della Domenica ontkend. Het blad noemde de astrono-
Maar de processievrijheid beknotten is een oud en pijnlijk relict 111150119 bedragen Ovel" <16 rijkd0II1 V811 het Vaticaafl een
uit de lange onderdrukkingstijd. mythe.
Het Financiéle Dagblad herinnert daaraan. d.d, 22.10.69. En ziet: In werkeliikheid heeft het Vaticaan, volgens de 0ss<->-rva-
de perversie vvordt gehuldigd, de religieuze uiting van een 2000 tore (39113 Domenica, Zelfs m0ei’E@ Zijn Werknemers een
jaar oud geloof ingeperkt. normaal inkornen uit te betalen. Extra-inkomsten uit aan-

’Gelijkste11ing van levensovertuiging met godsdiengt is biedingen en andere bronnen gaan naar de pauselijke lief-
eveneens een zaak die reeds ver overjiarig is. Zij moet ge- dadigheidswerken Over de hele Werew-
Woon toegepast Worden. De Staat mag zich geen Oordeel Cver de artistieke en Wetenschappelijke schatten in het
over de waarde van godsdienst of levensovertuiging aan- Vaticaan schrijft het blad dat deze niet in geld Zijfl Om ‘e

matigen. Saillant is Wel de vrijheid van. processie, die de zetten. ’Zij zijn een erfenis voor de mensheid waarvoor de
staatscommissie nu bij de Grondwet gewaarborgd wil zien. Heilige SW91 de Vefaniwoofdelijkheid hee, T1161? V001"
In het verleden zijn er vurige charges voor gereden Om dat haarzelf, rnaar voor allen’. Het bewaren van deze schatten
recht te verkrijgen. Tevergeefs. Thans is er een staats- noemt het blad geen lichte last, 00k met in naflcieel OD-
commissie die dit recht vanzelfsprekend vindt, wellicht Zi¢h‘E-
straks ook een Wetgever. ' Marga had zich weer vergist.
De NRC rnerkte onlangs op dat het feitelijk overbodig was
het expressis verbis toe te kennen, aangezien het val’; on- WAT EEN JEUGDMIS!
der de vrijheid van betoging. De NRC ziet het als een be- De Nieuwe Limburgel" van 30-9591
toging, Wat haar goed recht is maar geen uitdrukking geeft ”Je faixne” in de mis
aan (I19 Wilize Waamp de katholiekefl V811 011551191‘ de pI‘0- In de parochiekerk van de Sittardse wijk Stadbroek klonk
cessie zien. Zij zien het nl. als de vrijheid van openbare Zondagmorgen tijdens de jeugdmis plotseling het lied ’Je
g0d$die1"1$’B0efe1"1iI1g. Dat kan men beschouwen deels als een t’airne’ door de luidsprekers. Drie jongelieden van een jaar
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of zestien, die tijdens de jeugdmis in de parochiekerk beat- kan doen gevoelen over de gehele Wefeld-’
muliek Verlorgden, Speeldefl dit lied tijdens de uitreiking Als kampioen van de Nederlandse ’pr0gressiviteit’ in de Kerk
van de h. communie. met a1 haar fatale gevolgen hier en elders.
E611 Van de jongens, de gifarist, die <19 5°10 in de Song Maar tenslotte zegt de professor zeer verstandige dingen:
Speelde, Zei achtefaf, dat 1111 de muziek Van het liedje mooi ’Professor Schillebeeckx Wilde er in zijn dankwoord tevens
V0I1d en dat hij niet begrep, Waarom de mensen zich zo een erkenning in zien van het theologisch denken als hu-
dfuk m8ak'¢9I1- maniserende cultuurfactor en bovendien een absolutie
’Ik heb het speciaal voor de cornmunie gekozen, omdat ik voor het kwaad, dat theologen de wereld soms hebben
de muziek geweldig goed vond. De tekst vind ik zelf ook aangedaan.’
minder fraai,’ aldus de jeugdige muzikant. Enkele kerk- Dat getuigt toch wel van te prijzen zelfkennis.
gangers hebben een klacht bij de pastoor ingediend. De
gitarist van het bandje zei echter, dat hij bij een eventueel HET BISDQM, WAAR DE BESLISSINGEN VALLEN . , _

Voorkomende gelegenheid dezelfde muziek weer Z0“ SP6" Pater J. v. Kilsdonk SJ schreef in het Kerkeblad voor Kath.
1en' Studenten aan de Universiteiten te Amsterdam (Wat een reac-
De plaat ’Je t’aime’ is in verschillende landen uit de han- tionaire en saaie titelg Red_ C_) d_d_ 13-2-1966; '

del genomen, omdat de tekst aanstootgevend werd geacht. ,De Kerk Van *s_Hert0genbOS¢h N_B_ (!Red_ (3,) schijnt sinds
enkele jaren de plek, waar de beslissingen vallen, die in Kerk

DEVALUATIE VAN HET WOORD VRIEND en Wereld geschiedenis maken. (Wat een aanmatiging! Red. C.).
In allerlei stuitende beschrijvingen van homosexuele ges1achts- Vanuit deze Kerk is in maart 1963 de ggbgorte-moraal van het
relaties duikt het Woord vriend op. Wie even sti1staatbijdever- »Casti Connubii’ _ Verbod van mechanische anti-conceptiva - ge-
heven Waarde Van dit begrip kan alleen maar Walgen Van het relativeerd (door Mgr. Bekkers. Red. C.) tot de menselijkheid.’
Spreken Over homosexuele Vrienden Late“ We never over con" (Een ongehoorde insinuatie t.a.v. de natuurwet en het evangelie.
cubins spreken, als We het over z0’n ’vrienden’ hebben. Dat is Red C.)_

eerhjker en autheneken Dat was 1966. En ziet eens Wat het allemaal snel uitgewerkt
p. heeft, dat geschiedenis maken:

DEVALUATIE VAN HET WOQRD VERDRAAGZAAMHEID De Volkskrant van 23.10.69 meldt, dat ’In de naaste toekomst in
Als je aktie voert tegen homosexuele propaganda voor selijke de grote stedelijke centra van het bisdom Den Bosch enkele tien-
rechten, tegen prostitutie (die toch bijzonder onmedemenselijk taller; kerkgebouwen gesloten moeten W0rd€n.’
is en voor de vrouvv als commercieel handels-object vernede- Met die nieuwe leer neemt men de Zondagsplicht Hatuurlijk
rend), tegen echtbreuk, tegen abortus, enz. enz. dan ben je 0n- niet meer. En nieuwe Christenen komen er niet meer zoveel
verdraaszaam. bij. Dus het is logisch.
Verdraagzaamheid tegenovel‘ het kwa-“rid Preken ligt in een lii Maar de veehallen in Den Bosch Waren vol toen daar echt pro-
met verdraagzaamheid tegen andere vormen van kvvaad preken gressief een qtbundige’ (v01gens de Tijd van 27-10439) eu¢ha_

b-V- Jodenmoord Ofldel" de NaZi’$- Het 809618 iS Ondeelbaal‘, het ristieviering plaats vond. Mgr. Bluyssen trad op als ’voorganger’.
kwade is ondeelbaar. (Dat is een protestantse uitdrukking voor een dominee, die het

priesterschap niet bezit).
VERSTANDIGE UITSPRAAK VAN SCHILLEBEECKX Wij vervolgen;
In Vlaanderen is men er toe overgegaan de prijs van de ’Bij de consecratie drong een oude man door tot vlak bij het al-
Kultuurraad voor Vlaanderen toe te kennen aan de Vlaamse taar en riep: ’GODSMOORDENAAR, LA5TERAAR-
professor Schillebeeckx (De VK van 27-10-69) De Volkskrant van dezelfde dag sprak van ’Een bejaarde man

’omdat hij het bewijs heeft geleverd, dat ook in het Ne- heeft zondagmorgen heftig GEPROTESTEERD tegen de eucha-,
derlands geschreven Wetenschappelijk werk zijn invloed ristieviering in de Brabanthallen’.
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En 1966 ligt nog maar zo kort achter ons. die lucht niet meer kon verdragen. Het was Waardeloos,
In het bisdom Den Bosch vielen vroegtijdig beslissingen en nu vvaardeloos, niets Waard, geldwegsmijterij. Ik zou niet
vroegtijdig klappen, die elders nog volgen zullen. eens op die vraag van U hoeven te antwoorden, maar ik

doe het toch. Wat de NVSI-I betreft: het toelaten van die
SEPTUAGINTERS ALS NIEUWE BEDELORDE stand vind ik in strijd met de openbare Zeden en ik heb
Septuagint heeft aan de bel getrokken bij de kloosters voor daarin gehandeld naar mijn geweten. Wat ole godsdiensti-
money. Hun ’kruistocht’ moest toch gefinancierd Worden! ge sekte Sjaloom betreft: die is niet cles streeks. Ik zou
Als men nu bedenkt, (lat er verteld Werd, dat je uit de binnen- niet graag zien dat mijn kinderen van de katholieke kerk
gekomen sommen Wel kon zien, dat er vele priesters achter deze naar Sjaloom overgingen. Ik ben hoofd van de politie en
camarilla stonden, dan mag dat Wel betwijfeld Worden. ik doe Wat ik volgens miln geweten R811 Verantwoorden,
Vooruit, Septuagint, vertel nou eens hoeveel jullie hadden van niet alleen voor nu maar 00k voor later,’ aldus burgemees-
’meev0elende priesters’ en hoeveel van gebedel bij zusters-, fra- ter Gilissen.
ters- en priesterkloosters. Wees nou eens demokratisch! Enne.
ALS HET WAAR IS dat de BISDOMMEN Utrecht, Haarlem en
Rotterdam elk VIJFHONDERD GULDEN gaven, olan moet je I ORTHODOXE KERKGELEGENHEDEN
clie f 1500 met de gebedelde bedragen bij de kloosters (en leken)
toch eigenlijk aftrekken van die ’spontane’ f8.000! Noord-Hollands Dagbladz
En Wisten die kloosters nu allemaal Wat jullie daar voor EISEN
gingen stellen? Dat had je er toch bij moeten schrijven! Dat was In Delft Wil groep Rome-getrouwen eigen parochie
toch eigenlijk ook demokratischer! In Delft is een comité gevormd dat de mogelijkheid be-

kijkt tot de oprichting van een nieuwe parochie voor de

katholieken die volledige en onvoorwaardelijke trouvv aan
STRIJDEN TEGEN DE ANARCHIE 0F de kerk en de paus voorstaan en die het niet eens zijn met
MEDEPLICHTIG WORDEN alle grote veranderingen in de kerk.

De comité-voorzitter mr. J. Rutgers verklaarde dat men
Het ])_v_N_L_ van 3()_1()_5g; zich niet Wil gaan afzetten tegen de huiclige kerk, noch af-

Burgemeester Gennep over Kreatuur: 5‘3he1den~ _ _NVSH_S¢and in sh-ijd met goede zeden Deken J. G. S111 deelde desgevraagd mede, z1ch levendig te
’1\/Ieneer de Voorzitter’ Waérom hebt u de stands van de kunnen voorstellen dat zich een groep geligk gerichte ka-
NVSH en cle Sjaloom-groep bij de Kreatuur-manifestatie tholieken vormt, die zich ten aanz‘1en van de :gelootsb_el.e-
geweigerd Men mag bier in Gennep toch Ook Wel het ving op bepaalde punten 3.I1deI‘S-\V1].OpSt€‘11€l’1. Het 1S ]u_1‘st

NVgH_tijd5¢hrift sextant verkopen Met mij Weten Veel het boeiende van de tegenwoordige kerk dat dat mogeligk
mensen in Gennep niet Wat Sjaloom inhoudt. Dat was een is-’
kans geweest om er eens meer van te Weten te komen.’
Deze vraag stelde gisteravond de heer Greven in de raads- Ons kommentaar. Als er geen ANDERE orthodoxe kerkgelegen-
vergadering te Gennep. heid in Delft is, moet zij er komen.
Burgemeester Gilissen begon met te zeggen dat de beslis- LEVENSGROOT is echter het gevaar daarbij, dat kerkelijke
singen zuiver en alleen ’des burgemeesters’ vvaren. ’Wet- overheden dit goedkeuren MET HET OOGMERK de vrijzinnig-
telijk is er niets tegen aan te voeren, Ik had ook Kreatuur heid en de orthodoxie als LEGALE VARIANTEN te pr0clame-
in zijn geheel kunnen Weren en als ik tevoren geweten had ren en DUS de vrijzinnigheid BINNEN DE KERK TE BARRI-
Wat het zou Worden dan had ik dat gedaan. Het was niet CADEREN.
de moeite vvaard. Af en toe moest ik naar buiten omdat ik Als men DIT maar zeer nauwgezet in het 00g houdt.
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NKV EN DE GEESTELIJKE EN MATERIELE BELANGEN
VAN HET WERKENDE KATHOLIEKE VOLK

Het blad van het Nederlands Katholiek Vakverbond, de Volks-
k.ran't van 22.10.69 toont Weer een staaltje van afglijden van vrij-
z1nn1ghe1d naar loszinnigheid.
De NKV gaat zijn lezers precies vertellen hoe de transparante
sexymode eruit ziet. En hoe je zo geraffineerd mogelijk de con-
sumpt1esex kunt opvoeren tot het grootste rendement.
‘In het nummer van 9.10.69 volgt met grote smeuigheid een stuk-
Je over ’sexwinkel’.
Als de staf van NKV en VK er zo van houden, laten ze dan voor
de sexpret de NVSH nemen en de lezers in katholieke gezinnen
1n vrede laten met hun sexuele overgevoeligheid.
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Nood in Vlaanderen

Twee maal werd binnen twee jaren de stormklok geluid over
Vlaanderen. De eerste maal door Kanunnik A. de Coninck in zijn
brochure ’Antvvoord op Twee Vragen’, die wij konden overne-
men (C. febr. 1968).

De tweede maal door Dr. J. A. J. B. in Confrontatie aug.-sept.
van dit jaar onder de titelz ’Spannen wij de vvagen niet voor de
paarden?’ I

Nu treedt naar voren pater Valentinus Walgrave O.P., uit wiens
ingezonden stuk uit de Gazet van Antwerpen van 22' oktober j.1.
wij enige passages overnemen.
Alleman beroept zich op het concilie maar dit beroep Wordt door
de enen heel anders begrepen dan door de anderen.
Volgens een. eerste opvatting is het de taak van het concilie rijp
en groen uit elkaar te halen. Het zal met charismatisch gezag
bepalen Wat onder ons uit de Geest stamt en Wat niet. Oud en
nieuw zal het in een hogere eenheid samenbrengen, zodanig dat
het nieuwe het oude niet schrapt maar van binnen uit vernieuwt.
Kunnen alleen charismatisch helpen vernieuwen, de leden die
het geloofsregime aanvaarden dat de Heer zelf heeft ingesteld.
Dit nu behelst 0.m. de gehoorzaamheid aan Schrift, Traditie en
kerkelijk gezag.
Daartegenover staat de opvatting van een concilie dat niet leidt
maar begeleidt. Men spreekt alsof ieder gedoopte met be1ang-
stelling voor de Kerk Zich zonder verdere voorwaarden op ’zijn
charisma’ kan beroepen. Het volstaat dan dat de beweging-van-
onder-uit vrij spel krijgt en o.m. niet gehinderd wordt door een
centralistisch gezag, opdat een kerkprovincie Gods Geest zou
beluisteren en volgen. (Feitelijk heeft Hans Kiing deze ziens-
wijze in de hand gewerkt door de affektieve eenzijdigheid Waar-
mee hij de gezagsvraag behandelt, ook Wat de bijbelse grond-
slagen betreft).
Het verschil gaat diep. In de tweede opvatting Wordt onvo1-
doende erkend hoe pas de aanvaarding van het geloofsregime
ons loutert van de oerzondelijke neiging tot zelfbedrog en ons
aldus bekvvaam maakt om dieper in het geloof door te dringen
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en fie Vragefl Van G061 aan de tijd te verstaan. Wie in dit regime Alleen een kwestie van strukturen?
niet intreedt beluistert eerder zichzelf dan Gods Geest. Wat kan
men dan nog aan charismatische inbreng verwachten?’ Als op vandaag zo fel op struktuurvernieuwing WOI’d'£ aange-
’Kritiekloos zijn Wij de tijd achterna gehold. ’Gesocio1ogizeerd’ drongen dan is het meestal omdat de bestaande strukturen (be-
door frazen en slogans verwachten Wij nu mirakels van de nieu- stuursvorrn, liturgie, bindende bepalingen) als ondraaglijk erva-
we strukturen. In een dergelijk klimaat kan men nog nauvvelijks ren Worden door de mens die men is. Soms geldt het eigentijdse
spreken over zondebesef, verlossing, bekering, ’gehoorzaamheid behoeften, die een positieve Waarde vertonen. 1\/Iaar zou in een
aan het geloof’. Dit Wil zeggen dat de geloofskrisis onvermijde- aantal gevallen -niet de geloofskrisis zelf de voornaamste oorzaak
lijk W<>I‘dt- kunnen zijn van deze ondraaglijke spanning?

Neem het celibaat. Hoevelen, soms echt goede mensen, hebben
O‘0k' in Vlaanderen is zij tot een massaal feit gevvorden. En men dit met 0P8eZ9gd Tladat Z6 0VeI‘$0P'E Z1311 geraakt @1091" een kli"
zou lelijk de bal misslaan als men alleen maar zoli denken ‘aan maat Waarin de gelovige houding nog nauwelijks kon ademen
de afbrokkeling van een (brede) 1~and_ Neen, er is evengoed een en de betekenis van het celibaat moest vervagen. En zou de

desintegratie van de kern. Ook onder onze beste jongeren lijkt krisis Van de geestehjke roepingen doorgaans met het grootst
deze krisis biezonder veel slachtoffers te maken: onder de leden Z1111 in de gewesten 31‘/Vaal" de geloofszin het meest Wankel is
van jeugdbevvegingen en kristelijke organisaties, van gespreks- gewofde? Vaak heeft men 00k de indliuk flat <3§1I;>_eP i0I1I{11_d;

- - - ' ‘ ' .1 st ingroepen en studentenparochies, onder toekomstige priesters en Centrllsatle ell dlagonale Strukturen et 01126 11 8
katecheten.’ Waar de binnenkerkelijke geloofsafval het meest massaal 1s en

de volgzaamheid tegenover het gezag het dichtst het nulpunt
’En Wat in heel deze ontwikkeling is het aandeel van het publiek benadert
klimaat, katholieke periodieken en jeugdbladen, leiders en bege-
leidende priesters? Of Wat vvordt er allemaal als kristelijke leer En nu de vraag: hoe zouden in dergelijke omstandigheden dia-
doorgegeven in het hoger middelbaar onderwijs, op retraites en loog en decentralisatie nog kristelijk kunnen vverken? Velen die
bezinningsdagen? Wij vermoeden dat de bekendmaking van het bij de ronde tafel zullen aanschuiven zullen niet veel meer zijn
resultaat een zware schok zou teweegbrengen. Wellicht een hei1- dan vermeende kerkleden. Wat ze nog niet zal beletten het hoog-
Zame $°h°k- ste Woord te voeren! Men moet zich toch eens ernstig afvragen

of, in heel wat gesprekskringen in Vlaanderen, men elkaar niet
Let wel, de krisis raakt de wortel, de geloofshouding zelfz vvordt gewoon van het geloof wegpraat. Wij zien ook niet goed hoe een
alleen nog aanvaard Wat door de moderne gevoeligheid als ’aan- regionale autonomie de Kerk ten goede kan komen zolang ern-
sprekend’ of ’haa1baar’ ervaren wordt. Een voorgehouden be1ij- stige dwalingen volop en zonder tegenspraak gekolporteerd kun-
denis Wordt niet langer genomen als zijnde in strijd met de eis nen Worden door hen die zgz. de Kerk vertegenwoordigen.
tot volwassenheid en zelfverantwoording. Of men vervalt in een
vorm van ’ge1ovig zoeken’ die neerkomt op een afvvijzen van de Gaat het dan nog op in de aarzelingen te Rome of in de pro-
zekerheid die Kristus de zoekende mens komt bieden. grammatie van de synode alleen het Werk te zien van reaktio-
Biezondel” erg is het feit - Z0315 een Pas afgestudeerde mij 011- naire krachten of de uiting van een onaanvaardbaar wantrou-
langs bekende - dat een onoverzienbaar aantal jonge mensen het wen? Hoe kunnen We dan nog iedere poging tot handhaving van
geloof verliezen zonder het te weten. Wij voegen eraan toe: zon- het geloof als een ’ketterjacht’ brandmerken die door angstige
der de kans te hebben dit te vernemen. Men zegt van de Skan- naturen en achterlijke teologen zou opgezet zijn. Het mag waar
dinavische landen dat de mensen er in de zestiende eeuw van zijn dat a1 deze elementen Weleens meespelen, Inaar meer en
de katholieke geloofsgemeenschap vervreemd geraakt zijn zon- meer stel ik mij de vraag of er ook niet een grondige kennis
der het zelf te merken. Zijn Wij niet aardig gevorderd op deze1f- achter steekt van zeer reéle toestanden die Wij zelf echter Weige-
de Weg? ren in hun ware gedaante onder ogen te zien.’
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’Maar wij menen dat juist de handhaving van de gemeenschap- projtzucht, uit lafheid, uit laksheid houdt deze nriddengroep op
pelijke geloofstrouw en de kerkelijke tucht een eerste vo0rwaar-
de is om de vertrouwenssfeer tussen gezag en kerkvolk te her-
stellen. Er is véér alles behoefte aan klaarheid. Hoeveel gezags-
dragers (zo zij althans hun verantwoordelijkheid opnemen)

de plaats halt. En pleegt draarmee verraad. Het h1stor1sche ver-
raad dat deze soort middengroep al eeuwen pleegt en waardoor
duivelse systemen bij tijd en Wijle verderf kunnen zaaien over
volkeren en kontinenten.
Tot deze rniddengroep horen We nietmoeten bij voorstellen van onderuit zich niet telkens afvragen '_ d f,wat nu weer om de hoek zal komen kijken aan kristelijk onaan- Laten we waakzaam z1Jn 81$ lleflel 161 en 9 lguren P

vaardbare strekkingen.’

OVER GELIJKE EN ONGELIJKE RECHTEN

ciale aandacht gaan besteden aan deze laatste soort, waartoe 213

zelf behoren en trachten tegelijkertijd de eerste te paalen.

VOOROVERLEG OVER HUMANAE VITAE

Telkens weer duiken in de pers verwijten Op E1811 de Pa115- Dat
hij eerst de bisschoppen had dlenen te raadplegen ,alv0rens de

G-elijke menselijke rechten voor de homosexueel, de kleptomaan, encycliek uit te vaardigen. Dan zou, volgens die berichten, er
de pyromaan, de sadist? JA! niet zo’n situatie zijn ontstaan, dat bisschoppen z1ch van de
Rechten voor de homosexualiteit, de kleptomanie, de pyro-
manie, het sadisme? NOOIT!

MIDDENGROEPEN

Er is de laatste tijd weer eens sprake van de middengroepen in
de kerkprovincie. Een soort vergeten groepen, zo stelt men het
voor. Middengroepen in de kerkprovincie is een complex be-
grip.
Daartoe behoren degenen, die zich verre houden van pogingen
vrijzinnig het Vaticaans Concilie en het kerkelijk gezag te
ondergraven. En zich eveneens verre houden van de veel k1ei-
nere groepen in de wereldkerk, die zich tegen het Vatica-ans
Concilie richten, omdat zij reactionair gericht dit een misslag
vinden.
Tot deze middengroep behoort 0.a. Confrontatie.
En er behoren zeer vele geloofsgenoten toe. Talloze geisoleerde
enkelingen. Talloze gezinnen. Talloze plukjes overal verspreid
van trouwe katholieken.
Maar er is nog een middengroep. Die weet best, dat de vrijzin-
nigheid de Kerk uitholt. Die weet best, dat kardinalen en bis-
schoppen (zij het in wereldverband gezien erg weinige) daaraan
direct medewerking verlenen of indirect door toe laten, door
niet ingrijpen, door schuldige nalatigheid. Uit gemakzucht, uit

encycliek distancieerden.
Alsof de reacties anders Waren geweest, als de paus hen eerst
mad gevraagd had. De paus zijn uitspraak zou hetzelfde geb1e-
ven zijn. Ook een paus kan goddelijke wetten niet veranderen.
En of de bisschoppen de argumenten nu voor of na de mtspraken
vernamen, dat blijft gelijk.
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king van alle Hei1igen' de Doper van de Verlosser, de apostelenI I I
de profeten en de martelaren, de opperpriesters, de leraren en
de kloosterlingen de asceten en de rechtvaardigen en de God-I II 1 ,

In minnende rang der heilige vrouwen, laten We ze vroom ver-
heerlijken en eenstemmig uitroepen: algoede Christus, onze God,
geef omwille van hun gebed vrede aan Uw kerken, aan de recht-
gelovige christenen overwinning op de vijanden en aan onze
zielen een grote genade... Komt allen en verheugen We ons

Van het verzoek der redactie om voor het novembernummer iets geestelijk Ovel" de hefdenking def Heiligen, Want die kemt tot
te schrijven over deze beide feesten in de byzantijnse ritus zou- ons met rijkmakende 8aVe1’1- Met bliide Stem en een Zllivel" ge-
den We ons gemakkelijk af kunnen rnaken met te zeggen, dat ze Weten roepen we daarom en zeggen: gegroet, koor der profeten,
in die ritus niet op 1 en 2 nov. gevierd Worden. We nemen die de komst van Christus aan de wereld hebt verkondigd en die
echter aan, dat redactie en lezers er prijs op stellen, om er zo Wat veraf was voorzien hebt -alsof het dichtbij Was; gegroet, koor
mogelijk toch iets meer over te horen. der apostelen, die met uw netten volken en mensen gevangen
Allerheiligen Wordt in de byzantijnse ritus gevierd op de eerste hebt; gegreet, Veflameling del" martelaren, Van de uiteindefl def
zondag na Pinksteren, dus heel duidelijk als een zinvolle af- aarde bijeengekemen in het el’1e geleef, Wearvoel‘ ge martelingefl
sluiting van heel de cyclus der feesten en vieringen, die vanaf en kWe11iI18e1’l Ondergaan hebt en gekreend Ziit Ila UW lijde
Kerstmis tot en met Pinksteren de grote Geheimen van de Velbreeht te hebbefl; gegroetg hot del" Vaders, die UW liehaam
heilsgeschiedenis herdacht hebben. Uit het troparion, het 1jype_ . hebt ‘afgemat met vasten en de vleselijke hartstochten verstorven
rende gezang van ieder feest, blijkt 001; hier duidelijk, dat de hebt, die bezorgd om het goddelijke uw geest op de hemel hebt
viering van alle Heiligen begonnen is met de herdenking der gefieht en met de Engelen Verkeerd en het eeuwig geluk Ver-
Martelarenz ’A1s met byssus en purper versierd. met het bloed WOTVEYI hebt M831", apestelefl, Profeten, marteleren en aseeten,
van UW martelaren over heel de Wereld roept UW Kerk door bidt Vllrig tot Hem, die U gekfeelld heeft, dat Hij hen, die in
dat bloed tot U, Christus God: laat UW erbarmingen neerdalen geleof ell liefde altijd UW heilige hefinnering Vieren, bevrijde
op UW volk, schenk vrede aan UW gemeente en grote genade aan van zichtbare en onzichtbare vijanden . .. Bidt Christus voor de

onze Zielefl’. Wereld, dat hij aan de rechtgelovigen schenke de overwinning
Maar verder Worden alle groepen van Heiligen in de liturgie OP de geddelezen en 3311 0I1Ze Zielefl een €1"0te genade
telkens en telkens vermeld en gevierd. Daarbij valt het Wel op, We ontkennen niet, dat ook in het Oosten de heiligenverering
dat die opsomming nooit begintmet Maria, zoals dat Wel, en ZO Soms meer belangrijke elementen van het christelijk leven Op

mooi, gebeurt in de Miskanon van de H. Johannes Chrysostomus, Ongezeflde Wijze 0Ve1"W°ekeTd heeft en min Of meel" efnstig Ont-
Waar de gedachtenis der Heiligen na de consecratie aldus begint: Bard is in Sehadeliike 1litWa$5eY1- De aangehaalde teksten laten
’. . .voora1 voor onze alheilige, onbevlekte, boven allen gezegen- eehtel" Voldoende duidelijk Ziefl, dat de Opvattingen V811 de Kerk
de en roemrijke Koningin, Godsmoeder en altijd Maagd Maria’. Over de verhouding tussen gelovigen-Hei1is;en-Christus-God er
En verder neernt de lof van Maria in iedere liturgische dienst geheel Zuivel" ZUR-

van de byzantijnse ritus zoveel plaats in, dat het volkomen dui- Voegen We hiel" neg een tee, dat in de byZa11tijI15e Titus iedere
delijk wordt: Maria staat ver boven alle Heiligen. Met inachtne- Zaterdag ne Heiligefl liturgiseh herdaeht Worden, Z0815 OP die
ming van de nodige verhoudingen kan iets dergelijks ook gezegd dag 00k iedere Week een gedaehtenis Wordt geheudefl V311 @1116

W0rden van de Engelen, die evenmin vermeld Worden in het overledenen. Daarrnee komen We tot het tweede deel van dit
ofcie van Allerheiligen. artikel.
Dit beperkt zich dus tot de Heiligen in strikte zin. ’Komt alle
gelovigen, - aldus de Vespers - laten We in psalmen, gezangen Minstens driemaal per jaar kent de byzantijnse ritus een plech-
en geestelijke liederen bezingen de geheel glorievolle herden- tige herdenking van alle overledenen, waaraan dan heel het
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Ofde Van die dag gewijd 15- Het Zijni Zaterdag Van de V001“ door bevriezing of Welk ongeluk ook, geef hun de vrede, 0 God,
laatste Week V001‘ de Gmte Vastefl, Zaterdag V001" Pinksteren en wanneer Gij in het vuur alles navorst. .. Die aan kou bezweken,zaterdag voor 26 okt. Deze laatste herdenking gaat terug op de

- door een paard werden voortgesleept, door hagel, Sne€uW Of
Russische Vorst Dimitrij Donskbji die in 1380 de Tataren VET" overstroming ornkwamen, die door een steen lverpletterd, onder
Sloeg en bepaalde, dat OP Zaterdag V001‘ Ziin Ilaamfeest (26 Okt-7 aarde bedolven werden, Christus onze Heiland, geef hun ver-
a11e gesneuvelden herdacht moesten Worden, later is dit uitge- kWikking___ Die Ontslapen Zijn’ gedood door pij1s¢hOten of 5§e_
breid tot alle °Ve1"1ede1'1en- ken, gebeten door slangen, vertrapt door paardenhoeven, die ge-

stikt zijn of door anderen gewurgd, geef verkwikking aan. hen,De overledenenliturgie van de byzantijnse ritus is één doorlopend die U trouw gediend hebben
getuigenis van het geloof, dat van de ene kant een smartelijke Deze laatste aanhalingen geven 001; een goed idee van de zeerloutering de zielen te wachten staat, die niet geheel vlekkeloos konkrete Vocrstelljngswjjzea die de liturgie van de byzantijnse
de eeuwigheid ingaan, en dat van de andere kant ons gebed in rims eigen is, maar die toch samengaat met een voortdurend be_
staat is om voor hen verlichting en verlossing te verkrijgen, 0m- schouwen def geloofsgeheimen, vvaardoor de christen, indivi-dat God eindeloos barmhartig is. Als voorbeeld halen We uit de dueel of in gemeenschap, gebracht wordt tot Godsaanbidding enliturgie het gebed aan, dat zelfs in iedere H. Mis kan ingescha- tot Onafgebroken smeken Om deelachtig te mogen zijn aan hefikeld Worden: ’G0d van de geesten en van alle vrees, die de dood heir
hebt Vertrapt» de duivel Van Zijn macht beroofd en aan “W We“ Het christelijk Oosten heeft zeer veel te bieden Wat wij voor dereld het leven hebt geschonken; Gij, Heer, geef aan de zielen godsdiensge Vemieuwing nodig hebben.
van UW dienaren . . ., die ontslapen zijn, de rust in het oord van
licht, het oord van koelte, het oord van verpozing, Waar geen
smart is, geen droefheid en geen klagen. Vergeef hun, als een PRCF. DR. P. ZACHARIAS, O.F.M. Cap.goede en liefhebbende God, alle zonden, die zij in Woord, daad
of gedachte bedreven hebben, Want geen mens is er, die leeft en
niet zondigt. Gij alleen zijt immers vrij van zonde, UW trouw
is een trouw in eeuwigheid en Waarheid is Uw Woord, dat Gij,
Christus onze God, de verrijzenis en het leven en de rust zijt
van Uvv dienaren . .. Tot U daarom richten wij onze lofprijzing,
en tot UW eeuvvige Vader en Uw heilige, goede en levendma-
kende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen’.
Waar in dit gebed de staan, moeten dikwijls lange rijen van
namen afgelezen Worden, die de gelovigen in speciale boekjes of
op briefjes schrijven om ’hun’ overledenen te doen herdenken.
N iemand mag vergeten Worden. Dat komt 00k treffend tot uiting
op vele plaatsen van de overledenenliturgie,zoals deze: ’Met Uw
eigen Bloed hebt Gij, Heiland, de stervelingen vrijgekocht, door
UW Dood hebt Ge ons van de bittere dood verlost, door UW Ver-
rijzenis hebt Ge ons eeuwig leven geschonken. Geef verkwik-
king, Heer, aan allen, die gelovig ontslapen zijn: in woestijnen,
in steden, op zee, te land of waar dan ook; koningen, priesters,
bisschoppen, rnonniken en boetelingen, van iedere leeftijd, van
ieder geslacht en gewaardig hun UW hernels rijk . .. Die p1otse-
ling Weggehaald werden, getroffen door de bliksem, omgekomen
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‘ Volgt het advies Wat een bekende buitenlandse bisschop voor
Nederlandse toestanden hier en ginder zeide: ’Laat deze mensen
voor lege banken praten.’
Wanneer men u voor radio en t.v. geregeld openlijk en in het
geniep uw rechtzinnigheid in het geloof en uw zuiver aanvoelen

HELPT U ZELF van Wat zedelijk verantwoord is, ondergraaft - zoekt dan een
andere golengte en zegt uw abonnement op de eerstbedoelde

Het is tijd - lijkt me - dat onze katholieke leken individueel en organisaties op. Hetzelfde geldt voor dagbladen en tijdschriften,
in groepsformaties zich verzetten tegen buitensporigheden in de die dit doen, tot en met het Bisdomblad incluis.
leer over geloof en zeden, gepleegd o.m. door verscheidene Alleen het forse en unanieme verzet van zeer veel leken kan hier
ambtsbroeders in ’t priesterschap - a1 of niet onder het morn een dam opwerpen en velen Wellicht de ogen openen of tot
van uitvoering van Vaticanum II. Het beroep op dit concilie is andere voorlichting dwingen.
volkomen ongemotiveerd - de inhoud daérvan kan door elke Hetzelfde ge1dtt.a.v. het priesterlijk celibaatz door Vaticanum II
katholiek Worden onderschreven. Waar ev. herders verstek zou— gehandhaafd en door de Opperherder Paulus VI uitdrukkelijk
den laten gaan of tekort schieten, valt de verdediging van het bekrachtigd. Als men u priesters Wil opdringen, die ‘hun p1ech-
geloof in bijzondere mate terug op de katholieke leken. tige belofte niet bevvaarden - niet steeds zonder schuld, zei Kar-
Men heeft mij van versehillende kanten ooit verweten, dat ik dinaal Alfrinkz ik zou zeggen praktisch vvel door eigen schuld -
op een alg. vergadering van, een organisatie, die mij lief was, Weigert dan deze Diensten en laat deze heren dan in een ander
dit met enkele voorbeelden had toegelicht. Ik heb die kritiek als beroep voor vrouw en gezin hun. best doen.
onjuist rustig naast me neergelegd en handhaaf ten volle mijn Het woord en de daad zijn aan u, leken.
standpunt. En ik herhaal het: wanneer gij, ouders, klaagt over Blijft intussen veel en goed bidden voor de Kerk Gods, voor het
Wat men uvv kinderen vertelt in godsdienstlessen, houdt ze dan Kerkelijk leergezag - met name van de H. Vader - opdat hun
thuis uit deze lessen en uit organisaties, waar dit zou p1aats- woord en leiding de door de Heer verlangde trouw en gehoor-
vinden - U draagt op de eerste plaats de verantwoording - U zaamheid van de gelovigen vinden of hervinden mogen.
overtuigt u vanzelf, door onderling contact en bespreking met
de betreffende leraar, dat, Wat ge van de kinderen hoort, juist is Ir. H. BEMELMANS, pr.
Weergegeven. Welten (L.)
Wanneer men u, gelovigen, van de preekstoel dwalingen of
aperte tvvijfels voorhoudt over vaste Waarheden ‘van ens H. Ge-
loof - zo omtrent de Waarachtige en blijvende tegenwoordigheid
van de Heer in het H. Sacrament, over de Godheid van, Chris- 4% ‘X’

tus, over het hiernamaals en de verrijzenis, over de maagde1ijk- %
heid van Maria: de Moeder Gods, over het primaatschap van de
Pans, op Wie als opvolger van Petrus de Kerk is gebouwd en over
zijn te eerbiedigen gezag, ook als hij niet spreekt ex cathedra -
gaat dan niet meer naar deze kerken en ik zou geneigd zijn u
de vraag in overweging te geven - als uvv protest niet baat — Of Ziehier dit manifest van Mgr. Bemelmans! Bijna 80 jaar oud,
ge nog verplicht zijt uw bijdrage voor afbraak van het geloof ‘Be stoer van geest en lichaam. Standhoudend als een weerbare eik
brengen? in de ziekteverwekkende storm, die over de kerkprovincie ver-

Woestend heen raast. Is dit manifest niet geschikt om op te han-
sluit L1 aaneefl en V01"II11$ medestfijders in UW Omgeving - Opdat gen en aan te plakkenl Om de waakzamen te mobiliseren en de
uw besluit doeltreffend zij. Slapenden te Wekken?
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WERENFRIED VAN STRAATEN: (Oostpriesterhulp,
sept.—0kt. 1969)

EEN DAVEREND GELACH STEEG OP . . . Het konflikt tussen leer en leven is zo oud als de erfzonde. Sint
D.N.Limb. 1.11.69: Paulus drukt het uit met de woordenz ’Het goede, dat ik wil, doe
Kapelaan biedt voor kinderwagen ik niet; maar het boze, dat ik niet Wil, doe ik.’ De mens die zijn
Kerkrade - Kapelaan Maes van Spekholzerheide Was de eerste best duet en er toch nietin slaagt dat te doenv, Wat hij a1s.: zede-
die ’n bod deed op een kinderwagen tijdens de'veiling van de lijk goed erkend heeft, is daarom nog niet oneerlijk. Het tegen-
studentenvereniging Aphrodio. De heer Maes bood vijf kwartjes deel is Waar. Wie, ondanks zijn eigen falen, toegeeft dat Gods
ervoor. Een daverend gelach steeg op uit het in groten getale eisen geldig blijven, is eerlijk. Oneerlijk is de mens - en dat is
opgekomen publiek. De kinderwagen ging tenslotte voor vijf een kenmerk van onze tijd - die de Waarheid aanpast aan zijn
gulden de deur uit evenvvel niet naar de kapelaan. levenspraktijk, die zijn levenspraktijk tot norm verheft, die de
In hetzelfde blad van 26.4.1969 wordt deze priester vermeldt, als geldigheid van morele Wetten ontkent omdat hij ze zelf niet
een van 21, die zich niet meer aan de celibaatsbelofte gebonden onderhoudt.’
achten. ’Deze krisis is bovenal een krisis van het priesterschap, die wij

liefst - in het besef van eigen tekortkomingen - met de mantel
TEKENEN DES TIJDS IN LIMBURG der liefde zouden bedekken. Nu echter de betrokkenen zelf hun
D.N.Limb. meldde in de edities van 23, 27 en 28 oktober de vo1- problemen voor het grote publiek te grabbel gegooid hebben, nu
gende vernielingenz priesters die uit zwakheid hun Woord breken - Wat helaas
Dronken knaap vernielde H. Hartbeeld (Schaesberg) iedereen en ook mij kan overkomen - openlijk als helden en
Vandalen slaan kruisbeeld aan stukken (Tegelen) pioniers gevierd Worden, nu gaat het niet meer over een interne
Kruisbeeld vernield in Heerlen. kwestie van de geestelijkheid.’

GODS COMMANDO’S. Uit Memisa nr. 5 1969.
’Tussen de Digoel en de Koa, rivieren op West-Irian, ligt het IMPRESSARIO GODDIJN
Mandobo-gebied, Waar sinds 1961 pater H. Vergouwen MSC uit Dr. C-oddijn vraagt van de katholieken van Nederland ten bate
Hoeven NB Werkt. De mensen leven er voor het merendeel in van de dialoog met Rome: geduld, tact en incasseringsvermogen.
het stenen tijdperk.’ Tijd 6.11.69.
’Het is het streven van pater Vergouwen de bevvoners in dorpjes Incasseringsvermogen, dat een bokser moet hebben die klappen
(kampongs) bij elkaar te brengen. Dit is hem tot nu toe vrij krijgt. Rome SLAAT de nederlandse katholieken irnmers!
aardig gelukt. Een en ander kost wel een paar jaar lopen, Want
het gebied Waarvoor hij is aangevvezen, heeft een lengte van 600
a 700 kilometer, Welke afstand hij’ vier maal per jaar te voet MQDERNE TABQE; KU1sHE]Dg
aflegt. Hij moet zijn Weg op de klassieke Wijze met een kapmes pans paulus V1 a1g_ audiéntie 1‘1()_5g;

C1001" het 091"‘/Voud banen, Waarbij 90k 110$ enkele bergruggen Het grootste en verraderlijkste gevaar voor de rnenselijke en
moeten Worden Overwonnen-’ Christelijke waardigheid, die vvij verdedigen en als hoogste goed
’Pa’EE1" Vefgouwen leeft bij Z1111 beZ0eke1"1 - Z0a15 geZe€d- het moeten vvaarderen is de epidemische en agressief gevvorden be-
grootste C1691 Van het 1831‘ gaat daarmee heen - 8911991 met de dreiging van het erotisme (: sexuele prikkeling der zinnen) dat
autochthone bevolking meei hij 51331913 OD een b00m5¢h°T5mat en in het publiek, en door de reclame bevorderd, op losbandige en
Bet W331" 110518 fatten, m1liZe1’l, Sprinkhanen en W0Tmen- V001? walgelijke manier tot uitdrukking wordt gebracht. In dit tren-
ZOVQI‘ hij Ran en mag, doet hij aan medische Verzorging-’ rige tijdsverschijnsel vinden Wij de opvatting, die, met de man-
............................................................................................................... .. te1 der vrijheid bedekt, voor de teugelloosheid de Weg baant en
Z01eVeY1, dat kan 3119911 een gelé‘/18 Pfiesterl de deur opent voor het verdwalen van het instinct, Wat (zie
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Freud, Marcuse, enz.) ’Bevrijding van overgeleverde angstval- ZELFBEVREDIGING
ligheden’ genoemd wordt. Deze verheerlijking van de zinne1ijk- Innerlijk gezien betekent het de teleurstellende poging, een
heid bedient zich van de promiscuiteit, het ontuchtige beeld en kracht, die door en door op de gemeenschap gericht gegeven is,
00k V811 drugs, Overprikkeling 611 Zinnenvefwildefing 611 VeI‘- voor zichzelf op egoistische wijze gebruiken. Men scheurt als
toont zich in verworpen en C1001‘ het WOOTC1 Gods Veroordeelde het Ware zijn eigen persoon uit elkaar. De aanleg, waarmee men
vormen. zichzelf eens inliefde weg behoort te schenken, vvordt als een
Ze valt nu ook de tot nu toe nog meer gezonde gebieden van zaak van lust behandeld, terwijl de geestelijke mens niet in het
gezin, school, recreatie aan. Elke strijd tegen hen schijnt zWak- isolement zou Willem blijven, maar Zigh Op de gemeenschap ge.
ker te Worden en te bezvvijken. richt zou Willen ontplooien.
Z6155 de Wetgeving (Z0815 I111 in eflige landen gebeurt) gaat 91‘ Cok als een jongen van Wekelijke en toegevende volwassenen en
toe over, elke aanval op het schaarntegevoel en het geheiligde van vrienden nog zo vaak hoort, dat ’betekent niets’, zou geen
recht van de onschuldigen op de eigen ongedeerdheid en op het schuld zijn, enz., dan weet hij toch, dat het niet in orde is. Zijn
recht van de eerbaren op publiek respect te dulden. En het is a1s- geweten en zijn Waardigheid onderrichten hem, deze krachten
of de angst voor dit noodlot de verantwoordelijken en de goeden geestelijk te beheersen, om zijn toekomstige geliefde een onge-
verlamt, om met alle rechtmatige middelen en met succes zich broken persoonlijkheid te kunnen schenken. Men praat tegen-
daartegen te verweren, * Woordig Weliswaar niet meer zo graag over strijd voor reinheid,
Laat Uw geweten niet verduisteren tegenover de morele Waar- en er zijn zelfs geestelijken, die niet meer de moed hebben
den. Verliest niet het Weten Wat zonde is, verliest niet de onder- daartoe op te wekken, of in de strijd daarom aktief behulpzaam
scheidingsgave voor goed en kwaad. Duldt het niet, dat de zin te zijn.
voor vrijheid, die innig verbonden is met het verantWo0rde1ijk-
heidsgevoel - en die de Christen behoort te onderscheiden - zich
in slaap laat wiegen; hij is a1 voor de natuurlijke mens gepast.
Laat U niet bepraten dat in de eerbare en moedige verdediging VOQRBEELDEN TREKKEN
van de zuiverheid van de pers, het toneel, van de zeden zich het A1? lk een reme’ trouwef Oprecme mens lief he_b’ Word ik Zelfcomplex Van Onrijpheid en ononderlegdheid zou verstoppem rem, trouw, oprecht. Als 1k God hef heb, wordt 1k zelf gelijkend

op GodDenkt 00k niet, dat men de kennis van het kwaad langs de Weg '

van eigen ervaring zou verwerven moeten Noemt re1nhe1d met Zorg dug erV°0r' dat U ultzlet naar goe e mensen’ a Zlc 1lfb h - - t k an een ZWak_ onder goede vrienden beweegt, U tenslotte ook eens erover na-domheid en noemt ze e eersmg n1e een zaa v
keling. Hebt geen angst dat liefde en geluk U ontgaan, als U ze denkt’ hoe fgoed God ls’ We1ke_held?ndaden Ch_r1s_tu5 vonorafzht
zoekt langs de open en heldere Wegen van het echte Christelijke hee En met te_n lawfste’ _Of U Zlch met {net Mama m_Verb{ndmgleven’, zoudt stellen, vvler re1nhe1d en schoonheld een machtlge u1tstra-

ling en een bijna onmerkbare, maar Werkzame veranderings-
kracht bezit. Als een God zeer nabije persoonlijkheid, kan zij

. 1 f ..hem, d1e ge 00 t een grote hulp z1;]n.

De jongen, die nog in de schoolbanken zit of in een bedrijf op-
geleid wordt, raast bijna zonder bezinning naar het huwelijk als
legitieme mogelijkheid van tot rust brengen van zijn opgew0n- i DE VERWOESTENDE INVLOED VAN DE VERSEXING '

den lichamelijkheid. Zijn geestelijk en psychisch meubilair - De sexbacil heeft de jne nuancen verstoordz de tact en de fijn-
vaak ook het materiéle - reikt slechts toe voor de slaapkamer. gevoeligheid, de distantie ondanks een tedere nabijheid, de ach-
Kent hij _die voldoende, dan vertrekt hij weer. Het huwelijk ting, het geduld, de beschutting, die de ene partner van de
breekt uiteen. De basis was niet breder dan het bed. Te smal andere nodig heeft. De liefde (niet de sympathie!) is een ge-
voor het leven. Beide partners bedrogen elkaar. schenk van de Geest.
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DROGREDENEN is opgezet door de faculteitsvereniging ’Abelard’ van de
Als er eentje je in het nauw brengt, meisje, je moet hem zijn hogeschool en bedoeld als een aanzet tot een kritische be-
wensen vervullen, en claarbij zegt: ’A1s je het niet doet, hou je zinning over de problematiek en de vele emoties, die het
niet van mel’, kijk hem dan maar eens secuur aan. I-let is voor begrip homofilie omspannen.
hem niet zo belangrijk, of jullie met ELKAAR gelukkig zultezijn, De dag begint om 10.00 uur ’s rnorgens. Om 10.30 uur zal
maar of je van HEM houdt. Hij is een egolst. Het loont zich niet dokter W. Sengers - die onlangs gepromoveerd is op een
met die. Laat hem lopenl’ proefschrift over homofilie - een inleiding houden. Deze
Er zijn zegsvvijzen in deze, die niet alleen dom, maar ook ge~ inleiding wordt gevolgd door een discussie in kleinere
meen zijn. B.v. Men koopt geen kat in de zak. D.vv.z.: men moet groepen.
een meisje ’uitgeprobeerd.’ hebben, voor men haar trouwt. Maar ’s Micldags zullen de vragen van deze discussiegroepen
een huwelijk is een waagstuk, dat niet alleen de man met de Worden voorgelegd aan een forum. In dit forum hebben
vrouw aangaat, maar ook de vrouw met de man. En dit waag- zitting: de auteur G. K. van het Reve; dr. F. Heggen, do-
stuk bevat veel meer als alleen het probleem of men lichamelijk cent ethiek aan de Hogeschool; A. G. W. Hilberink, direc-
’samen past’. Wie zijn vrouw als ’kat’ beschouwt, die men koopt teur van de Geestelijke Volksgezondheid afdeling Maas-
en vervolgens ’heeft’, die zal ook later in haar geen echte mens tricht en Joke Swiebel, hoofdbestuurslid van het COC en
zien, maar een huisdier_ Hij zal zo Weinig respect voor haar ziel bestuurslid FSWH.
en voor haar lichaam hebben als voor een kat. Laat hem lopen!’ Gerard van het Reve was op dit punt positicver. Hij was van
Mijn vriend Wil niet wachten, zeg je. Als ik hem niet alles per- mening dat de kerk achterloopt in de begeleiding van de
mitteer, verlies ik hem. Wat moet ik doen? Ik zou die vraag homole evenmens en hij zag er niet het minste bezwaar in
terug Willen geven, Want je kunt haar Zelf beantwoorden. Hoe dat de kerk een homofiele vriendschap met evenveel pracht
zal dan later je huwelijk er uit zien? Wil je later een man heb- en praal zou bevestigen als een huwelijk. Volgens hem ziet
ben, die niet geleerd heeft, te Wachten en afstand te doen? Wat het er naar uit dat de kerk het monogame homoele huwelijk
moet hij dan beginnen, als hij op een buitenlandse reis is en je Zowcl de facto 211$ de jure Zal erkennen.
maandenlang niet ziet? Zal hem dan weer alles toegestaan zijn, homoele evenmens en hij zag er niet het minste bezwaar in
alleen, omdat hij niet afstand kan doen? Want het wachten en Aldus het DvNL van 1O.11_’69.
het afstand. doen gaan in het huvvelijk door, en dat huvvelijk
staat of valt ermee, of je dat van te voren geleerd hebt. Op het ogenblik trekt Mgr. Moors prekend door de Limburgse pa-

rochies. Als hij nou eens eerst voor het bestuur en de studenten
De Pee”-e Van de P-HUS Ontleenlden Wij aan Deutsehe Tegespei van het Theologicum ging preken. Bijzonder voor de docent, niet
21.10.69. in de pastoraal-theologie, maar ethiek Drs. Heggen!
De ffagmenten Hit Basis September 1959- Als Van ’t Reve zoiets mag verkondigen van de bisschop. clan wij dit

hier met veel meer recht!
VAN IVIIJNZETEL NAAR ONDERMIJNINGSZETEL
Heerlen, destijcls befaamd als mijnzetel wordt berucht als onder-
mijningszetel. Nu daar een theologische hogeschool zetelt. Het WALMENDE FAKKEL
soort theologie dat daar met niet te delegeren verantW0ordelijk- ’ZOa1S bekend is, Organism-en Wij Op 7 en 8 november a_S_

heid van Mgr. Moors, bisschop van Roermond, bedreven wordt, Contactavonden voor 15_jarigen uit de Zes parochies in de

is weer een dimensie jker’ €eW°rden- stad Leeuwarden. Van de 215 verzonden uitnodigingen met
Ziehier Wat het DVNI-f d-d- 5-11-1969 berichtl begeleidend schrijven aan de ouders zijn tot nu toe zegge

HEERLEN, 5 nov. - Zaterdag wordt in de Hogeschool voor en 1 schrijven 16 positieve reacties binnen gekomen.’
Theologie en Pastoraat te Heerlen een studiedag gehouden Aldus De Fakkel, parochieblaadje van de St. Dominicus-pa-
rond het thema: ’Em0ties rond homofilie’. Deze stucliedag rochie in Leeuwarden, 2-11-1969.
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Achter Op et tflaadle staat gedachte Van qe Week‘ Niet Hit gieuzenberaad te Noordwijkerhout, toen de voorzitter dr.
de H. Schrlft, met van een he111ge medemens, met van de p1aats- K . . . 1 d
bek1eder_ Christus T. .6l‘St16DS, de aanWez1ge rehgleuzen de vo gen e sug-

’Men kan grote waarheden alleen omhelzen als men ze gestles mee naar huls gaf:
Ook kan bes Otten , G K het Reve ’ ’- Verzorgt uw image voldoende. Weet uw eigen karakter

p ' ' ' '. te bewaren. U heeft een grote markt; tienduizenden
Bravo, ouders van Leeuwarden! Houdt Uw kmderen verre van .. ,
zO,n ,herders,' mensen k1]ken naar u.

Verzorgt ook uw kapsel, kostuum en make up!

RECTIFIOATIE - U moet eer1ijk.zrjn.en uzelf en anderen duidelijk ma-
ken, Waar de cr1s1s l1gt.

In jan. 1969 schreef ik in Confrontatie een artikel ’Hoe komt een
mens tot atheisme?’ Ik gaf toen drie mogelijkheden aan: 00r-
zaak van het atheisrne is ofvvel een te grote gehechtheid aan het
stoffelijke en zinnelijke, ofwel een gebrek aan godsdienstige
houding en gebed, ofwel het is slechts schijnbaar atheisme, maar ’Wa'¢ het gelag betreft, kllnt U misschien éék 19135 leren
in werkelijkheid antitheisme en godshaat. In mijn in oktober ge- van <19 induS11rie= hée men gezag kan uiwefenen in een
publiceerd artikel over ’de genezende kracht van Christus’ gemeenschap door V991 ZOTE '59 besteden an de mense-
Kruis’ Wilde ik deze drie gevallen in herinnering roepen, om ' lijke Vefhoudingen-'
dan voor elk der drie mogelijkheden de weg tot herstel aan te
geven. Ik somde dus weer de drie gevallen op, onderling ver- Maar déér maakt de direktie uitéindelijk de dienst uit. Reken
bonden door een ’ofWe1’. O-ver de frequentie van het derde ge- IIIHHTY

val heb ik geen uitspraak willen doen. Door een vergissing staat
11+ - h t kt ber_numme b1Z 20 regel 5 en 7- ’vee1a1 ’Wan11eer Wij van dit beraad een voorzichtige analyse zou-€I' EC .81"1I1 e O 0 I‘, . , .

zijn het slechts schijnbaar atheisme, maar in vverkelijkheid anti- den mogen geven, zouden Wii deze als volgt f0rmu1eren=
h " dshaat’ Hier Wordt de indruk gewekt drat bij de Het ontbreekt de Nederlandse religieuzen aan profetischet 81SII16 en go . ,

rneeste atheisten uitdrukkelijke godshaat de oorzaak der ont- mensen, die ’I1 Visie kllnnen 89‘/911 OP IT1eY15 en Wereld
7

kenning van het godsbestaan is.-Dit heb ik niet willen zeggen en Vanllit hurl dagelijkse bestaaflswijle’
ik geloof ook niet, dat het juist is. Men gelieve dus in het okto-
ber-nummer blz. 20 regel 6 te lezen: niet veelal zijn het, maar: WAT? En Altjng van Geusau dam? En Andergggn, Arts, B1955,

’ofwe1het is’. Bluyssen, Brentjes, Coppes, Fiolet, van Gelder, de Goddijns,
DR. C- STRATER, 5-J1 Goosken, Govaert-Halkes, de Graaff, Groot, Grollenberg, Haars-

ma, van Hees, Heggen, Helmer, Huisman en Huizing, Huyts,
Jelsma, van Kilsdonk en Kreykamp, de Lange, Miedema, Oos-

VOORBEREIDING VOOR DE BIG MATCH terhuis, van der Plas, van ’t Reve, P. Reckman, Rogier, Rooff,

’De crisis onder de Nederlandse religieuzen kwam duide- Ruygers’ GI Smit’ Sanders’ Spee en Sporkgn én de septuasprilm
.. .. . . ters, en Trlmbos en Tessel-Pollman, Schhchtlng, Veelenturf, de

111k naar voren t1Jdens de eerste plenalre vergadermg van vree Vrijburg
het Religieuzenberaad. Allereerst in de vorm van verWar- '

de °pmerkingen °"er eige“ idenmeit mar aanleiding Van ’Er is grote onduidelijkheid in de zin van religieus leven.’
het gespreksthema.

’Een Warm applaus klonk Op bl] de slmtmg Van het R611‘ Ja, maar dat komt nou net van die lui, die profetische mensen!

Ja, maar DAN zou je Wat te zien krijgen! O! O! 0!.
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’Er Wordt naast een kritische levenshouding ten aanzien CONSUMPTIE-DOOD IN CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ
van kerk en maatschappij te vveinig nadruk gelegd op
Waarden als gebed, meditatie en stilte.’ DB, 9.11.69

Ja, maar dat kornt nou net, enz. De Nederlandse titel van het boek, M. BO-WERS e.a. ’De
pastor aan het sterfbed”. Dekker & van de Vegt, N.V., Nij-
rnegen-Utrecht, zou doen vermoeden dat het hier alleen

’De grote veranderingen in de kerk zijn te weinig creatief over de pastor in zijn relatie tot de stervende zou gaan. De
begeleid, waardoor bij velen een diepgaande geloofscrisis oorspronkelijke Amerikaanse titel ’Counseling the dying’
is ontstaan.’ beantvvoordt beter aan datgene Wat de auteurs - een psy-

cho-analiste, een psychiater, een psycholoog en een pas-
Ja, maar, enz. . .. tor - zich als doel gesteld hebben: om a11en die beroeps-

halve met stervenden in contact staan, deelgenoot te ma-
ken van hun gedachten, gevoelens en professionele inzich-

’Wat betreft de geloofscrisis vragen de religieuzen aan be- ten. Zij spreken daarbij de hoop uit dat him inzichten het
kwame theologen om duidelijkheid te scheppen in de vra- anderen (de arts, verpleegster, pastor) mogelijk zullen ma-
gen naar de zin van hun bestaan, zodat de religieuzen zelf ken om Wijzer te counselen en met meer succes en effec-
in staat zijn richting te geven aan hun toekomst.’ tiever stervenden van dienst te zijn, die vanwege de hui-

ver rondom de dood vaak maar al te zeer in een ge'1'so1eer-

de positie raken op een moment dat zij dringend behoefte
Wat hebben Schillebeeckx en Schoonenberg, dan a1 die jaren hebben aan communicatie.
gedéan . . .. Hun synthese probeert een ander klimaat te ontwikkelen

in de heroepsmatige en algemene samenleving met betrek-
king tot dood en sterven. Het boek is dan ook een pleidooi

’A1s we er niet in slagen ons leven te laten inspireren door voor een vrije en open dialoog tussen de ’pr0fessionals’ die
een echte religieuze overtuiging, zal iedere poging tot ver- verantwoordelijk zijn voor de communicatie met en het
nieuwing stranden en zullen de religieuzen het rariteiten- klirnaat rond hen die hun laatste ziekte meemaken.
kabinet van het jaar 2000‘ Worden.’

H. Sondermeijer
Is er al, is er all

MICHAEL THE MONEY MAKER

Dat was kommentaar in een artikel in DB. 9.11.69 van Zuster ’Septuagint’s kapelaan De Ruyter uit Beverwijk (rechts)
Hadewych Snijdewind, novice-dominicanes en deelneemster aan tijdens een van de vergader-pauzes véér Rome’s Walden-
het Religieuzenberaad te Noordwijkerhout als voorbereiding op zenkerk in gesprek met Michel van der Plas, ook hier op
de januari sessie van het Pastoraal Beraad van Noordwijkerhout. zoek naar stof voor zijn Elsevier-artikel over 2400 mijters

en één tiara.’

Het kommentaar op Zuster Hadewych Snijdewinds’ kommentaar Aldus een bijschrift onder een prentje in DB. 9.11.69.

echter was afkomstig van Zuster Bertken Snijdemist uit Noord- Michael the Money Maker. ’Uitbater’ van het rijkse roomse en
wijkerveen. rijke progressieve leven.
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' V k wordt gehouden, een geheel nieuwe instelling in de Kerk is. Zij is
De geboren uit het verlangen de bisschoppen der wereld meer invloed

te verschaffen op het algemeen beleid, terwijl niernand nog precies
weethoe dit moet gebeuren, wélke de bevoegdheden en welke de
functies, der Synode zullen moeten zijn Daarom wil men dit insti-ll ' t ut Ian s de we der eleidelikheid vaste vorm geven en als hetU 8 8 g J

ware experimenteel vaststelien hoe het op de beste manier kan

Gedurende het eerste deel der in oktober gehouden Bisschoppen- fitgviitiglgfgn‘ Men moet er daamm in het begin met te Veel Van

synode had ik het voorrecht te Rome te zijn en daar iets van de

Werkzaamheden der Synode te kunnen Volgen Men Vraagt mg let B1] de instelhng van de Synode gaat het om een uitermate be1ang-
Over te Schrijven’ respectievelijk er een Oordeel Over te gevem Het rijke zaak, n.1. om die der centrale beleidsvoering in de Kerk. Deze
laatste kan ik niet, enerzijds omdat het mij niet toekomst dit in het __ , , __ , _

moet OI'lg€tW1)f€1d een Z1_]n en 1n haar geledingen volkomen tot een-
pubhek te doen’ anderzijqs Omdat ik géén.Hd beg geweest dér heid gecoordineerd. Daarbij moet de Paus, als plaatsbekleder van
Synode en dus geen kenms der Zaken Van'bmnen_u1t heb' En die Christus, het actieve fundament van eenheid en bestuur der Kerk zijn
laatste is nodig om een onder alleuopzichten verantwoord oordeel kan het het bestuur niet de

te vellen. De bultenstaander, waarbij 1k speciaal denk aan de ]our- peripherie, dwz de buitengewesten Verlegd Worden. De Paus

nalist, kan alleen maar indrukken hebben, die hij (hoe waardevol d 'k' ‘If h 1 .. k b1.. b 1 h
misschien ook) steeds bereid moet zijn te verbeteren. meet e Ker Ze ’ ge ee VH3’ unnen Wen esturen’ “ac tens
BU. velen de verwachtingen Véér 11 Oktober hoog gespannen de door Christus aan Petrus verleende volmachtz ”Weidt mijne lam-

Dat waren ze bij mij beslist niet, vooral nadat ik het ”schema”, melrlfn’-Weldt .mlJne schapen '.Maar ho? Zal hm Zllnbelild bepalen’
dwz het overzicht der te behandelen punten had gelezen. Daarin We e lgstanue’ welke hulpmlddelen daartoe gebrulkem Dlt is de

t ‘den ' h ofdzaak din en van a1 emene aard of erkende eloofs- belangnjkg Zaak Waamm het gem‘
S on In 0 g g ’ g Om de Kerk te besturen heeft de Paus, zoals elke andere bestuurder

h d 1 h t ' t d Pau en ook werden sommi e , _ _ __ ,

Waar e en (Z921 S B pmaa V?“ e. S) . g van een groot hchaam, organen die hem voorhchten en Z1_]11 besluiten
wensen van met nader aan eduide bisscho enconferenties vermeld. , _ _

g ..pp. . voorbereiden en uitvoeren. Zo heeft de Nederlandse regering haar
Concrete voorstellen namens Paus, p9.LlSE11]k6 instanties of het s_ecre- _ _ _ __ _ ,, , ,,

ministeries, de Paus z1 n z n. Curia, d.w.z. een aantal Congregatiestariaat der Synode (dat het ”schen1a” heeft samengesteld) waren er .. J .g. . .

(te vergehjken met de ministeries van een staat en even onmisbaar)
' E ' ' ' t'en d en voor de beraadsla in en , _ ,_ _ _

fteigokkregvagglh gilnlggsnvigréie kjfte tijd Zelf zouden niojen die hem in het bestuur der Kerk bgstaan en dit voor hem uitvoeren.

be galen wat‘ zi' wensten en tot overeenstemming zouden moeten Zonder ucuah ‘Z011 de Paus weinig kunnen doen en de Kerk met
P J . . . kunnen besturen, zi' is zijn or aan, als het ware zijn verlengstuk

komen. Dit liet al voorzien dat er niet veel concreets uit de bus zou J _ g ,, _ _

en wordt vaak mede aangeduid wanneer men spreekt van de Heihge
komen. Stoer,
Om deze handelwijze (géén voorstellen) te verklaren moet men twee ‘

dingen V00! Ogen h°uden~ Van Verschinende kanten heb ik de Op" Om hun taak goed te kunnen volbrengen dienen de Curiecongregaties
merking gehoord’ dat het W61 eens Z0“ kunnen zijn dat men geen op de hoogte te zijn van alles wat er in de Kerk op hun gebied (bijv.
Voorsteuen heeft Willem doen Om met de indruk -te Wekken dat men clerus geloofsleer onderwijs sacramenten iiturgie) voorvalt en over
de Synode Wilde beinvloedell Van Zekere Zijde' Waar ”R°me” niets competent en toeéewijd personeel te beschikken. In de mate waarin
goeds kan doen, zou het kritiek hebben kunnen ultlokken; “Rome” dit anes het geval is (die mate is steeds mensehjk) Zal de Kerk

Wu weer de Wet Voorschrijven Zou Wemcht zijn gemgd‘ en de hele effectief Wijs en juist kunnen Worden bestuurd heel in het bijzonder
Htanie die daarop Volgt is Voldoende bekend Men Z0“ dit hebben wanneer, de Paus en zijn naaste medewerkers Zreheel en a1 berekend
Wine“ Vermijden Na Ware“ de Vaders Volkomen Vrij' zijn voor hun taak en die plichtsgetrouw uitvoteren.
Verder moet men bedenken dat de Bisschoppensynode, zoals zg nu Nu is deppausejke Curia een door de eeuwen gegroeid organisme
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dat lange tijd heeft bewezen zijn taak aan te kunnen en dat over
inlichtingen en personeel beschikt als nergens anders in de Kerk zo
geconcentreercl aanwezig zijn. Het bloeitijdperk dat de Kerk sinds
het Concilie van Trente achter de rug heeft is er een bewijs van.
Als iemand als Karl Rahner in de eerste zitting van de internationale
theologencommie een felle aanval heeft gedaan op ”de Curie” en
speciaal op de Congregatie voor de geloofsleer, is dit alleen maar
af te keuren, wat dan ook in de commissie is gebeurd.
Als er nu een Bisschoppensynode is ingesteld, kan deze onmogelijk
een zelfstandig orgaan worden dat naast de Curie en onafhankelijk
daarvan, een algemeen bestuursorgaan der Kerk gaat worden. Dit zou
aan de Kerk (onder de Paus) een tweehoofdig bestuur geven en
daarmee tot chaos leiden; het zou de Kerk onbestuurbaar maken.
Men moet immers bedenken dat de (gewone) synoden hoofdzakelijk
bestaan uit vertegenwoordigers der landelijke bissch0ppenconferen-
ties, die wel goed kunnen weten wat er in hun eigen deel der Kerk
gebeurt, maar dikwijls niet op de hoogte zijn (en in details niet op de
hoogte kunnen zijn), op dezelfcle wijze als de organen der Curia,
van al Wat er in de Wereldkerk gebeurt. Er kan dus, bij een goed
bestuur, geen sprake van zijn dat de bevoegdheden der Curia en bloc
op die der Bisschoppensynode worden overgedragen, minstens zoals
deze nu is (de bisschoppen zijn niet permanent in het centrum der
Kerk maar komen er alleen zo nu en dan enkele weken bijeen), en
de Curia tot een eenvoudig uitvoerend orgaan der bisschoppenconfe-
rentie zou worden teruggebracht, De vraag is derhalve: welke zullen
de bevoegdheden der Synode (nog steeds een raadgevend orgaan)
moeten worden en hoe zal zij moeten functi0nerenP

Het verloop vande Synode heeft duidelijk bewezen dat men nog
pas aan het begin van een ontwikkeling staat. De eerste dagen is
gesproken over het eerst zgn. leerstellige deel van het ”schema”,
waarbij het voornamelijk ging over de verhouding van de bisschop-
penconferentie tot de Paus. Een der vragen die heden gesteld worden
is of het kerkelijk gezag moet worden ”geclecentraliseerd”, zodat aan
de diocesane bisschoppen en hun conferenties veel groter volmach-
ten worden verleend dan tot nu toe het geval was.
Met deze ”decentralisatie” is het een eigenaardige zaak. Terwijl in de
wereld op velerlei gebied naar steeds groter centralisatie wordt ge-
streefd, (streven naar een wereldregering, de Verenigde Staten van
Europa: UNO, de EEG, enz., ook op lagere niveau’s), klinkt in de
Kerk de roep om ”decentralisatie”, die dus beslist niet als "eigen-
tijdse" kan worden aangezien. Van sommigen die deze roep laten
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horen (ik druk mij voorzichtig uit) moet men clenken dat zij de
klok terugzetten. De "conciliaire the0rie” (Concilie boven de Paus),
het Gallicanisme en andere bewegingen en opvattingen komen een
historicus daarbij voor de geest. Wat dit betreft is er niets nieuws
onder de zon, maar het niet aflatend streven van bisschoppen om
hun macht te vergroten.
Een zekere ”decentralisatie” is natuurlijk verstandig, wanneer het
zaken betreft die evengoed door de plaatselijke bisschoppen of hun
conferenties kunnen worden geregeld als door ”Rome”, zonder dat
daarmee het geloof, de discipline, de eenheid, de vrede der hele Kerk
in gevaar komen. Soms is zij zelfs gewenst, want de tendens van
een centraal gezag is altijd steeds meer bevoegdheden tot zich te
trekken. Wanneer hiertegen van tijd tot tijd effectief wordt gerea-
geerd kan het juiste midden beter worden bewaard. Van oudsher is
in de Kerk eenheid in verscheidenheid geweest, maar ook heeft ver-
scheidenheid geleid tot schisma en ketterij. Deze laatste dreigen nu
evenals vroeger, in deze tijd zelfs heel sterk, men is blind wanneer
men het niet ziet. Daarom is de alles overheersende vraag: waarin
moeten beleid en bestuur centraal blijven, waar mag worden ge-
decentraliseerdP

Als men aan een aantal ondergeschikte bestuurders vraagt of zij
vinden dat hun macht en bevoegdheden ten opzichte van het centraal
gezag moeten worden vergroot, zijn er honderd tegen een (of no_g

minder) kansen dat zij allen volmondig ”ja” zullen antwoorden.
Zuiver menselijk gezien is ook van bisschoppen niets anders te ver-
wachten en daarom stond het bij voorbaat vast dat de Synode zou
voorstellen de invloed en de bevoegdheden der bisschoppen te ver-
groten. De Paus heeft dit ongetwijfeld begrepen en bij voorbaat
beaamd, anders zou hij de Synode niet hebben bijeengeroepen. Door
de Synode in dit opzicht gedane voorstellen zijn door de Paus al op
de slotzitting ingewilligd.

De verlangens van de synodeleden waren natuurlijk niet alle de-
zelfde: er waren er die véél van het centraal gezag wilden over-
nemen, er waren er die met heel wat minder tevreden waren. Som-
migen (een minderheid) zouden de centrale gezagsuitoefening in de
Kerk zeer sterk willen beknotten om hun eigen ”Kerken” bijna zelf-
standig te leiden; de Paus zou dan vooral coordinerend in de Kerk
moeten optreden, om de eenheid te bewaren. Een dergelijke de-
centralisatie zou voor de Kerk in deze tijd ongetwijfeld fataal worden.
Anderen hebben sterk de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van
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een sterk centraal gezag. Tot deze laatsten behoorden bijna alle Sint Pietersplein te manifesteren. Met de keuze van Rome als toneel
Episcopaten van Afrika, Azié en de communistische landen. voor hun agitatie hebben zij zich vergist. Rome is daar niet de ge-
Een sterk centraal gezag versterkt de kracht en de eenheid der Kerk, schikte plaats voor, omdat daar haast niemand van hen gediend is
onnodige of zelfs sterke decentraiisatie verzwakt deze, nog sterkere en de Romeinen natuurlijk de laatsten zijn om het toe te juichen a1s
brengt haar in gevaar en maakt de kleine, jonge, nog zwakke ”Ker- personen in Rome komen demonstreren die de macht, invloed, be-
ken” afhankelijk van de ”sterke” in N.-Amerika en N.W.-Europa. Er voegdheid, grootheid enz. van “Rome” in de Kerk komen betwisten
mag daarom geen sprake van zijn het bestuur der Kerk te verleggen of lijken te betwisten. Zij Waren bepaald verkeerd terecht en konden
van het centrum-in-het-midden naar de centra-aan-de-buitenkant. Dit slechts een protestantse localiteit vinden om te vergaderen. Omdat
hebben vooral de negerbisschoppen sterk aangevoeld. Daarom heeft war zij deden ”nieuws” was voor een zekere pers, moest deze er
Mgr. R. Tchidimbo, aartsbisschop van Konakry (Afrikaans Guinea) zich wel mee bemoeien, maar dit gebeurde op niet bijzonder op-
in een opmerkelijke toespraak sterk de nadruk gelegd op het belang vallende manier, en niet om sympathie te winnen. Op het On1'1’1€C€11_]k€

van het pauselijk oppergezag als factor van stabiliteit in een tijd Sint Pietersplein vielen de kleine groepjes in het niet. Er waren speeds
waarin alles ter discussie wordt gesteld of in twijfel getrokken. Hij andere groepen van priesters om van antwoord te dienen, terwgl de
heeft de Paus bedankt dat hij de Derde Wereld heeft willen ”be- politie met versterking was opgekomen, vastbesloten om elke orde-
vrijden”, door haar de gelegenheid te geven zichzelf uit te drukken. verstopping de kop in te drukken. Rome wil geen rellen van priesters
In plaats van nieuwigheden en modes te volgen, moet men zich onder het raam van de studeerkamer van de Paus. Om deze in de
houden aan de eenvoud van het Evangelie. Het gaat ons en de kiem te smoren werden de tweede maal enkele uitdelers van v1ug-
Kerken van Oost-Europa om het wezenlijke, zo zei hij: het Evangelie schriften gearresteerd, waarbij twee Nederlanders. Daarbij is het
en de verdediging van het geloofl Met de subtiliteiten van anderen gebleven. De T.V.-wagens van Italié en Nederland kregen weinig te
kunnen wij ons niet ophouden. De westerse beschaving laat zich te verwerken.
veel leiden door de consumptiemaatschappij. Laat ons daarom
minder willen overnemen van het centraal gezag en groter eenheid Inmiddels moet het mij van het hart dat ik het geen stichtend
rond de Paus aan de dag leggen. Daarbij denke men aan de Kerken schouwspel vind dat zekere groepen priesters in burger, van buiten
van de Derde Wereld, die door de rijke Kerken te weinig gekend en van binnen geseculariseerd, publiek manifesteren en dat daar-
worden. Vrij algemeen werden deze woorden beschouwd als o.a. tegen andere groepen priesters moeten opkomen. Ik zou wensen
gericht te zijn geweest tegen kardinaal Suenens, die gelijk iedereen dat hieraan op een andere wijze een einde wordt gemaakt dan door
weet, decentralisatie van het kerkelijk gezag (en daarbij sterke de Romeinse politie. In eerste instantie zijn hier de directe kerkelijke
vergroting van het zijne) in zijn -vaandel heeft geschreven. Hij werd overheden der onrust verwekkende priesters verantwoordelijk. Ik
besefrouwd ais 1eider-- ‘der ’"1ink'se’, hetvpauselij-k‘-gezag rzoalshet nu meen te weten dat de Heilige Vader van hen op de eerste plaats
wordt uitgeoefend onwelwillend gezinde bisschoppen. Zijn mening, verwacht dat zij zullen doen wat te doen staat om de orde en eenheid
zeker op de sterke manier waarop deze werd uitgedrukt (ik heb in de Kerk te bewaren.
hierover synodeleden ontstemd horen spreken), is echter die van
een minderheid gebleven. ]. P. M. van der PLOEG O.P.

De voornaarnste resultaten der Synode kent men: zij komt in het
vervolg om de twee jaar bijeen, krijgt een permanent secretariaat,
kan voorstellen doen met betrekking tot haar eigen agenda, enz. De
toekomst zal leren hoe het nieuwe instituut zich zal ontwikkelen.
Wij kunnen slechts hopen en bidden dat het, onder het bestuur
van krachtige Pausen, tot heil der Kerk zal zijn.
Nog een enkel woord over de priesters die het nodig hebben ge-
vonden om na Chur te Rome bijeen te komen en tweemaal op het
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Doopsel voor Wereldraad niet verplicht

“De react-ie D.B. 9.11.1969

_ _ ’Voor de eerste keer heeft de Wereldraad van Kerken een AfrikaansZlch , , , , kerkgenootschap tot het lidmaatschap toegelaten, dat niet op een
of andere manier door missionarissen is gesticht. Deze ,,Kerk van
Christus op Aarde” (3 miljoen leden) werd gesticht door de PROFEET

Jacques de Visscher in DB. 9.11369 Sfnwn Kimbangv van Kongo-’
’Bij de toelating rezen bezwaren in het centrale comité, omdat deze

MUN1-IEER DE QNDERPASTQOR kerk het doopsel niet praktizeert.’
De reactie organiseert zich o.a. rond het tijdschrift ”P0sitief”, ’Wa1111ee1 116 11111 YUP 15, dat 00k 1191 1001118-kath011ek€ k@1kSe11°°t'
dat niet zo positief is als het zichzelf wil voorstellen. De stij] Schap 0111 1091911113 tot de Wereldraad Z31 Vefloeken, Z911 00k 11111111311

waarin het is gesdflreven stamt uit de inquiSitie_tijd en het dit kerkgenootschap de gedachte aanvaard moeten z1]n, dat het met
beeld van de vrouw en de sexualiteit dat wordt voorgesteld, nedig 15 86111-1°Pt Ye Z1111 0111 ”ke1k” 911 Z6115 nkerk V311 Chfistus,’ gs"
komt regelrecht uit het boek “Her ryke Roomse leven”. Deze 11°e111d te Wmden-E
niet meer helemaal gezonde folkloristische bedenkingen wer-
den in ”Positief 3” gepubliceerd onder een imprimatur van Aldus PROFEET Lambert V9111 Gelder OSA-
O. Schelfhout, vic.-gen, in juli 1969.

Uit: “De Vlegeljaren van Fredje Keesen”. DB. 9.11.’69
Aalm. Fred Keesen.

Zelfde woordenkraam als destijds in de Ned. ”progressieve” pers ’V°°11OP1g Z31 daafom V001 g1°ePe11 V311 eerlilke 8@1°V1ge11» 11161

tegen C011fr0ntatie_ of daar zelfs voor een gehele Zandskerk, niet rneer van door-
En Wat dat imprimatur betreft, Vic. gen. Ernst van Breda thans onbe- Slaggevend belang Z1111 Wat P3115 911 Curie Of 00k een Volglaam
grijpelijk genoeg daar bisschop, gaf destijds imprimatur aan het Wereldepiswpaat 31 0111191 39001100“ 39111811-

pornograsche blad ”wij”_ Afwijkend gedrag van groepen mondige gelovigen zal niet meer
Maar dim was natuurlijk in Ordeg als schismatiek aangemerkt kunnen Worden, maar veel meer

ais een teken van ’n gezonde pluriformiteit of als een bewijs
Een duidelijke manifestatie van dit nieuwe geluid kwam eind V2111 een falend 83138-’
september tot uiting op het reeds vermelde colloquium over ,5’ 5156111 “Cm 10155 111 dit Werk, éé" 1111" de kardinaal Z611 6"
dialoog en vemieuwjng in de 1O1<a1e kerk’ te Gent, geOrgani_ zeven van Zaisterryke processies van net heilig kmis, van ale

seerd door de leken die begin dit jaar de open brief aan de madonna, van Sint Celestinus, Sint Bernardinus en Sint Maxi-
Gentse bisschop hadden opgesteld. (Deze brief klaagde het 111145 (W16 dat 00k @1ll@"1¢1¢1l£@W@@5t "1086" Z911)-’

gebrek aan dialoog aan en cle van de Nationale Bisschoppen- ,E@1'1§l< gezegd W1/l P11651615 haddm 0115 515 11005116111 111111 R01"?
conferentie afwijkende houding van bisschop Van Petegnem "161 1” die mate 1’O01’ge5teZd- De 110105 heeft 16111611 110616"-’
inzake ”I-Iumanae Vi1:ag”)_ ’De Christus van 1969 van overal waar onrecht, haat en on-

vrijheid heersen, slingert zijn verwijt naar een argeloze Saulusz

Hulde aan Mgr. Van Peteghem, die de goddelijke natuurwet en dus SW1, 54111, WWTOM 1’@1”1’01£13 Z5 171?/'7 Wat We daafna Z1611 15

<16 Wet Van de kerk verkondigde. een machteloze, in het blind tastende man, uit wie — Wat we
Deze bezorgde beweging, waarachter ook kardinaal Suenens 111331 110Pe11 - 111 11¢ Stad def 1119115611 @911 V01k0111@11 Hieuwe
zich heeft geschaard, is momenteel de enige kerkelijke dyna- P9111115 Vrij mag k0111e11-’

rniek in Vlaanderen.
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K-R-Q-= Houding van de gelovige
S(:hijn en werkelijkheid in een chaotische kerkprovincie

K'R'O"g1dS 811' 69' De situatie is zo, dat het gezag van de bisschoppen formeel erkend
dient te Worden en de consequenties daaruit getrokken.

K-R-O-'VO°rZitte1' Van Doom: Die zijn: gehoorzamen t.a.v. de leer en leiding voor zover in over-
eenstemming met leer en leiding van de Kerk, waarvan de paus deNCRV KRO d h 'd ' h d d , .

en on ersc el en Zlc Van e an ere Omroepen plaatsbekleder van Christus, de stichter en het hoofd van de Kerk, 1s.omdat het Evangelie beider uitgangspunt is.
Toen de KRO zijn discussie-nota ”KRO, de toekomst als uit~ 9d"’klk ld bl'd,bdd'h

agngg GL6 ehwe en ge e en Pu meet e ge eur e at In et Leer en leiding van de bisschoppen, die niet in overeenstemming
D t h -~ d 1 d - 1 k 1-~k zgn me 1e van e er moe en geweiger en es re en wor en.
bese dat et ierom gaat: d_ d k d b d d

e maa sc appg voor e <omen e ]aren a s omroep wer e 1] lfd ldt _ h het andere eval la
van nut zijn, pr0gramma’s te brengen die ertoe bijdragen, dat etze e ge m_ e _en g _‘ 3
het Christendom een bezielende geloofwaardjghdd kril-gt ambtsdragers, functionanssen en organen 11’1 de kerkprovincie.

0
K_R_O__gidS 8_11_»69 Orthodoxe priesters en leken dienen, voor zover mogelijk en

verstandig, een nauw contact met elkaar te houden en elkaar te
K.R.O.-lid P. A. Smeets, Horn steunen.

Ofschoon ik niet goed er achter kan komen Wie wat betreft de 5
K Van KRO de meeste verwamng sticht in Kathohek Neda" Deze defensieve houdin mag geen afbreuk doen aan de opdracht
land‘ de a'Kat1.1Oheke’ dc a_ntl'kat,h_Oheke O_f de kathoheke Om' van elke priester en elk leek om als taak en plicht te aanvaarden
roep Zelf, ben 1k (alleen) uit traditie nog lid van Uw omroep. het verwezenlijken van de evangelische opdracht: in deze tijd de Kerk

tot levend water te doen zijn voor allen. Vele duidelijke en inspi-
rerende toespraken en brieven van Paus en orthodoxe bisschoppen
uit de wereldkerk moeten ons daarbij hulp en leidraad zijn.
Het ontbreekt de leiding van de Kerk bepaald niet aan zelfkritiek
op menselijke fouten in een verder en nabijer verleden. Ook niet aan

_, __ de wil deze in de toekomst en bijzonder nu, te vermijden.

Q

Wij moeten alles op alles zetten om de boodschap, die door het
Het protest tegen de kerkontwijding van Amsterdam manifesteerde Concilie, (ondanks vervalsingen tijdens dat Concilie en er na) uitge-
zich zeer snel en steeg ook op uit niet zo zeer orthodoxe kringen. straald werd, vlees en bloed te doen Worden. Z0 heeft Ioannes het
In alle duidelijkheid werd nu wel aangetoond hoezeer de kerk- gezien met zijn geestesoog. Z0 heeft Paulus het begrepen voér verra-
provincie wat het officiéle deel betreft en de clan rond Van ’t Reve, ders en warhoofden hem in de rug aanvielen. En hoeveel energie moet
voor zover katholiek, zijn aangetast. deze paus nu aanwenden als defensor fidei, waar hij zo gaarne uit
Hulde aan allen, die dit protest hebben laten klinken en er toe bij- alle kracht aan de vernieuwing wilde werken. Waarlijk de afremmers
gedragen hebben het in goede banen te leiden. van de vernieuwing zitten aan de vrijzinnige kant!
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L E KT U U U ziet, het huwelijk is dan niet meer een beeld, een afschaduwing
van Gods liefde tot de mens, het is het heil zelf. Al zullen deze
theologen het wel goed bedoelen, voor ons besef ligt zulk spreken
niet ver van godslastering at.

Woord en Wereld. Maandblad van de gereformeerde gezindte, okt. Her eerste deel van het credo valt weg, het ”Ik geloof in God de
1969. In dit nummer o.a. Ds. Dr. M. ]. Arntzen over enkele ken- Vader, de Almachtige” en we houden Iezus over, een sympathieke
merken van de "nieuwe theologie". maar machteloze medemens, die ons niet meer van de eeuwige dood

kan verlossen.
“Z0 tekent de roomse Nieuwe Katechismus God meer als de grote
reisgenoot, de medemens, die in Jezus tot ons gekomen is. Op blz. 97
lelen W93 "H06 God i5, Vinden We i11]'@Z11$, die Seboren is’ ge5t°1'Ven Maar weten de nieuwe theologen 00k nog wel, dat we van nature
is, verrezen is” enz. En op blz. 109 staat: "In Jezus’ echt menselijk aan de eeuwige dood onderworpen zijn?”
wezen straalt iets van zijn gelijkheid met God uit”. En op biz. 444:

"

,,Waar liefde en goedheid zijn, daar is God”. Zulke woorden zijn
symptomatisch in deze kathechismus, die door de Nederlandse bis-
schoppen als een veilige gids voor de gelovigen werd aanbevolen.
God wordt hier neergehaald tot het aardse leven. I-Iij is niet meer de
eeuwige en aanbiddelijke God, bij Wie de nietige mens schuilen kan.
God wordt onze “compagnon”, het bovennatuurlijke wordt weg- Oneerlyk beroep op autoriteiten
geschrapt.

Er is de vertegenwoordigers der zgn. nieuwe theologie, zowel de r.k.
In dit verband is ook veelzeggend de titel van een boekwerk, dat als de gereformeerden onder hen, veel aan gelegen, toch nog recht-
enige jaren geleden werd opgedragen aan de grote theoloog Karl zinnig te schijnen.

A ‘

Rahner bij diens 6Oe verjaardag. Het is een boekwerk met veel bij- Zo halen de r.k. nieuwlichters gaarne Thomas van Aquino aan, en
dragen, in twee grote delen, samen 1629 pagina’s. Het werk heet de gereformeerde vertegenwoordigers van de vrijere richting speuren
”Gott in Welt”, God in de wereld. ijverig in Calvijn, en bij Bavinck en Kuyper, of ze iets van hun gading
Natuurlijk kan men op rechtzinnige wijze over God in de wereld kunnen vinden.

» ‘
spreken, maar de verheven God en Vader, Die in de hemelen is, gaat De vroegere studentenpastor N. I. M. Vendrik heeft in een reeks
hier toch al te veel schuil. En dat is ook in overeenstemming met gebundelde radiolezingen ”Maar een half woord" een uitspraak van
Rahner’s theologie. Volgens hem kan men over God niets zeggen, Thomas van Aquino aangehaaldz “We kennen God niet, maar weten
zonder de mens ter sprake te brengen 1). In dit verband zegt ook P. Zijn daden” 3).
Schoonenberg: “God concurreert niet”. We krijgen bij het lezen van
veel nieuwe theologen ook uit r.k.-kring vaak de sterke indruk, Natuurlijk hccft Thomas veel meer gezegd, en zich ook wel positiever
dat het menselijke en wereldlijke het één en het ai is, en dat dit ook uitgelatcn over do kcnnis van God zelf, maar deze uitspraak wordt
goddelijk genoemd wordt. er uit gehaald, omdul deze good van pas komt. In het genoemde

boek van Schoof slant. dat K. Rahner een op de mens en zijn moge-
Een ander voorbeeld vinden we in de theologie van de zoveel be- lijkheden geconccntrccrdu Lhcologiu heeft, en dat die is losgehakt
sproken E. Schillebeeckx. Deze spreekt over de sacramenten en zegt uit de rots van hut SL‘h()l£1SLiC|<L‘ uhjcctivisme ").
dan over het huwelijk, dat de menselijke werkelijkheid, die het huwe-
lijk is, zélf het heilsmysterie is, en in wat het zelf is, manifesteert Men hakt inderdaad enkclc gcdur'l1lcn uit, mnakt die los uit het
deze hoogste vorm van menselijk samenzijn ook Gods toekeren tot verband, en dekt zich dun met dc nuloriluil van icmzmd nls Thomas
de mens 2). van Aquino.”



Geen werkelijk gesprek mogelk 0 Bonitas! halfjaarlijks bulletin van de stichting ’Di0nysius de
karthuizen’, Vijverweg 17, Wassenaar, tel. 9245.

Een laatste grief die we tegen de nieuwe theologie hebben is haar Nr. 40 najaar 1969 bevat een artikel over ’Het religieuze leven in
hoogmoed. Daarmee bedoelen we niet dat alle vertegenwoordigers discussie’ en behalve mededelingen over het Werk van die Kar-
trotse en ongenaakbare mensen zijn, het tegendeel is vaak het geval. tuizers en van de stichting een klein stukje kritiek.
]e kunt vaak op heel prettige wijze met ze converseren of correspon-
deren. Maar als men cen reéel gesprek wil beginnen, dan wordt het ’Onbegrijpelijk.
vaak moeilijk. Vaak neemt men het niet, dat we onze vragen en Enige tijd geleden heeft Pieter v. d. Meer de Walcheren,
bezwaren gewoon stellen vanuit de bijbel en de belijdenis. Men zegt de bekende schrijver van Het Witte Paradijs een nieuw
gewoon: ]e moet eerst eens proberen in onze huid te kruipen, dan boekje gepubliceerdz Maak alles nieuW.
kunnen we echt praten. Of: je moet eerst je standpunt ter discussie C-nder de titel ’Jammer’ zegt de grote Brusselse Standaard
stellen, en niet beginnen te zeggen, dat wat je belijdt waar is. van 30 mei 1969 er het volgende over:

’De man, die een jaar of veertig geleden grote indruk
Dan is natuurlijk geen discussie mogelijk. Dan hebben we geen 0ver- maakte, ook in kringen van niet-gelovigen, met zijn in-
tuiging meer, en dan hebben de relativisten van de overzijde bij dringende beschrijvingen van bezoeken aan Franse k100s-
voorbaat de overwinning behaald. ters, vindt nu plotseling, dat die contemplatieve kloosters
Men wil daarom liever het gesprek met jood, islamiet of marxist dan door de eeuwen heen a1 heel weinig heil en vrede en lief-
het gesprek met een belijdend christen. de hebben gebracht onder de mensen, en vooral niet onder

de christenen, een uitroep, die in zijn generalizering Wel
De hoogmoed is er bij de nieuwe roomse theologen, die het een- even verbijstert.
voudig niet namen dat er kritiek kwam op de Nieuwe Katechismus. De schrijver van het eertijds zo indrukwekkende relaas

Het Witte Paradijs (opnieuvv in herdruk) meent nu dat het
boek anno 1969 zeker heel anders zou zijn opgezet, Want
hij beschouwt thans deze zwijgende mannenmaatschappijen

1) Zie Drs. T. M. Schoof Aggiornamento, de doorbraak van een nieuwe met hun belangeloze aanbidding en eredienst een 0Verb1ijf_
kath°1ieke the°1°gi" Baam 1968’ Dag 143' sel van vervlogen tijden, niet meer passend voor onze tijd.

2 S°h°°f' P35 154' Een teleurstellende sirnplificatiel’
3) N- M- 5- Vendrik ’Maa1" een ha1f‘W°°'rd" pa? 64- Wij zijn geneigd om te zeggen, dat de bejaarde schrijver
4) s°h°°f a-W" P89 143‘ dit niet echt gemeend kan hebben. In ieder gevalz 0-nbe-

grijpelij k.

Bazuin 2-11-1969:
Een van de gangmakers en op gang houders van de vrijzinnig-
heid in do kerkprovincie. Desalniettemin deze straal van inzicht
in de werkclijkheid:

Bulletin du cercle d’information civique et sociale. Onderwaurderlng
Een bookjv over lovons-oriéntie vanuit kerkelijke hoekz

Dit gestencilde bulletin bevat bepaalde stellingnamen tegen de JQh_ Vgm{(\n11Qrg; '(}@@gL@1ijke ontvoogding’, Desclée De
vrijzinnigheid van bekende in het algemeen Franse auteurs en Brouwer, Utrechi.-I31'uggo. De schrijver lijkt echter wel tot
een Pe1“50Ve1"Zi¢ht Hit <16 2911919 We1‘e1<1- de anti-kerkelijkcn to hchoren. Van de eerste tot de 1aat-
Adresi 51, Rue de la Pompe, Paris. 16e. ste bladzijde zet hi] zlvh u'l' togcm kcrk, dogma, staat, i-nsti-
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tutie, 00k'tegen leger, Wetten en systemen. De goede ideeén
die hij naar voren brengt, Worden overwoekerd door deze
anti-houding. Een zvvart-Wit tekening die een 0nderWaar-

. k .

dermg bete em Van de lezen Het doet vreemd aan ultge harti heid van het betoog zal hem helpen orn z11n aanhanke11]k-. . . . gn0d1gd te Wrden alle zekirhedenh en fvirtulgmgen ’1n heid Christus de Kerk te verjongen en te Vemieuwen
Fraie’ tifsge gm’ met Zdnh‘: obiut el? a SO. We tot nu toe Aldus het inleidende woord van Mgr. Prof. Dr. Gerard Philips,
noel Ze S an lg nage ac e en O noon een persO0n_ '1' 'tu dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat... . . c0nc11e-per1 s,l1_]ke keuze 1n geloofs en levenskwestles gernaakt hebben. ons persoonhjk Oordeel; (t boekje is buitengewoon belangmk
Dit SO0.rt anti_hO.uding wept Slechts nieuwe abSO.1.ute en H t ' k oed leesbaar. Bijzonder geschikt als bemoedigendee 1s 00 g
dogmatlsche Steumgen 010' Aan een concrete’ Zakehlke be‘ op de toekomst gerichte authentieke Christelijke visie. Als ge~handeling van ’0ntv00gding’ en ’gezag’ komt de schrijver . .

d d, d1 cl l f tniet toe. Het enig concreet hanteerbaar advies dat Wordt échenk Voor WaT1h°p1gei Ontmoe 1.g e 0 ,en e ge 00 Sgeno en
. 4 . . . . 1 h d .gegeven 1s: ’ObJect1eve denkbeelden, Wetten, organ1sat1es ldeaal Ook Speclaa gene t Op e Jongeren

en normen dienen als vleugels om Inee te vliegen.’

A. Francissen

COLLEGIALITEITSPRINOIPE
TESTS. van Kard. Jean Danielou. (Uitgeverij van In. Lier Bel-
gié)' Vert door W‘ Du Mont OP‘ 79 pag Het Concilie van Rome heeft dit beginsel onderstreept en ont-
Het gebeurt Zeker Zelden’ dat een theoloog’ die Z1-in Vinnige pen wikkeld. Nu hoort men van bepaalde zijde verwijten, dat het te
in de dienst van de bredere pers gebruikt, tot kardinaal Wordt traag gaat en te onvonedig En dat meestal Van bisschoppen, die
bevorderd. Verschillende artikelen die in deze bundel vo0rk0- Z0 graag een tanende pauselijke en een Stijgende biSSch0ppen_
men werden reeds vroeger in de Osservatore Romano of in La macht Zien Statusverbeteringg
Croix gepubliceerd. Zij behandelen de dringendste ge10ofspr0- Vele dekens Swan a1 te trappelen Om Z1311 daaraan weer Op te
blemen van het ogenblik, en Wel met een gevatheid die menig- trekken en de pastoors in een team te 1;Omen_

een “it Zijn toestand van Verwarring of Ontmoediging kan be‘ Als er niet bepaalde kardinalen en bisschoppen Waren, die de
vrijden. Daarom is deze lezing niet alleen aktueel, maar ook Vri]-Zinnigheid de Sluizen geopend hebben, Zouden W13" minder
Weldoend, omdat zij een aantal ijdele spreuken uit de Wereld bezorgd Zn-n_
helpt en vooral omdat zij de geloofswaarheid voor de Inoderne
mens toegankelijker rnaakt. De auteur gaat in de omstreden
vraagstnkkle-n de rn0e111]kheden me? u1t de Weg, hoe zwaar ooik FICTIEVE INDIANENMOORDEN
de arbeld 1s om dleper op de betwlste punten 1n te gaan. Er 1s

moed toe nodlg Om m Ceze md In de Openbaarheld te treden’ We kunnen ons niet vrolijk maken over de rnisslag van de j0n-
iliefioll‘ af aeligreken’ miar (émdop tilbouwen d ;.{m'<-I1, din tegen naderhand fictief gebleken Indianenmoorden
n eze Ops e en Staat et O Spro eem Op e voorgron ’ en in l.!r1w.ilii‘ protesteerden. Er staan overigens rneer sterke ver-

gebed en hemgheid hebben nog Zin’ Ook de Vraagstukken Van huh-n uvvr Hm/.ili6 in de progressieve pers die kant noch walhuvvelijk en gezin, van het priestercelibaat, de hiérarchie en de mkvn ’

kerkemke mstelhngen Worden behandeld Zelfs de contgstatle De g0rv<'l\l.vxuu'1ligdv vvrnntwaardiging en de bereidheid bij dekomt ter sprake.‘W1e daarover een treflend Woord l1oren W11, dat jongemm mt “MID dam toch maar!

tevens d.e Voormtgang Var} de thegogle met afslplt’ {naar ope? Laat hon nu |‘rm11‘ mukvn tvw-:1 dc veel massalere abortusmo0r-houdt, dle neme dat snedlge b0ekJe ter hand. Mlsschlen zal 111] den in do WNW“ m N‘_d(_l_lnnd' En mat hen Waakzaam zijn
er met tot de laatste letter mee akkoord mm’ maar de Opem tegenover dv lnknv l¢\rulu1'¢~gm'ir1g, do vrijdenkers - en vrij-

. .~ ‘ zinnige pvl‘H. tllv nlu|>j¢~ vuur r-xtup_|v <11"/.0 moorden gaan legali-
92 seren.

Het ongeborvn lvvvn in uuk rnvm~wli_i|< lvvvn. D0 in de m0eder-



sc oot slulmerende mens 1s ook rnens. De moeder, dle haar kmd Tot dusver pub||Cee,-den |n Confrontane;
onder het hart d t 1 t ‘ '
aan kindermoorgaii garaii ‘éirrzioogden ls schuldlg aan moord’ Prof. dr. Zacharias Anthonlsse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. R. Bahlmann,
E b k ’ g n ' Nijmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbracht; H. Boddeke C.S.S.R., Iic.

n eden t, de stap van abortusmoord naar moord op onvo1- in Script 8., Amsterdam; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié);
Waardigen of dodelijke zieken is maar een enkele stap. Abbé H. Deen, Bruyéres et Montberault (Frankruk); Anne Dessers,
En vogr h man"; ' d1 . ~ d d Sittard; Dr. H. v. Dijk S.C.J., Nijmegen; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek

u 1 we go Ozen mg mm er an een Stap‘ (|_.); Dr. D. c. Duivenstein M.H.M., Mill Hill, London (Engeland); Dr. Ch.
Dury S.D.B., Amsterdam; Prof. ir. M. J. Granpré Moliére, Wassenaar;
Henri de Greeve, pr., Berg en Dal; Otto Hermans, Venlo; J. v. d. Heyden
S.V.D., Venlo; Zr. M. Johanna, per adres redactie; J. Kalkhoven S.J.,

5% HOMOSEXUEEL? Wassenaar; O. Krops O.S.C.O., Zundert; Prof. Mag. dr. \/. M. Kuiper
O.P., Fribourg (Zwitserland); Dr. P. F. M. Lafontame, Amsterdam; L. A.
v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-Planque (Frankrijk);

D.aE fgiest heF.}?ee1 Wat duidelijlfer Zijn Om Ons heen nu deze A. Meiberg CssR., Roermond; Ir. W. A. Molengraaf S.S.C.C., Venray;
z1e e 13 e afw1Jk1ng als volwaardlg gepresenteerd Wordt. En als Prof. Dr. Ch. Niederer S.J., Beyrouth (Libanon); T H. E. W. Ostendorf,
men processtukken leest over chantage, mishandeling, moord Goor; Dr. P. den Ottolander, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d. Ploeg O.P.,

N|Jmegen- Dr L A Rood SJ We|den (Dld.); Dr. Fr. van Figniand, perrond hornofielen stoot men heel vaak op zinnetjes die er op dui- ' ' ' ' ' "
d - - ’ , adres redactie; J. M. van Schaick, em. past., Herwen; J. M. Schopping,

_e_n’ dat de Jonge concublns het 8119611 Om het geld glng en dat Maastricht; Drs. P. ter Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J., Den Haag;
Z1] heterosexueel Waren. Dr. C. Strater S.J., Regensburg (Dld.); Dr. J. Taal, Gouda; Carolus Tes-

ser O.F.M., Maastricht; J. Thywissen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres
redaotie; H. v. d. \/eldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duits-
Jand); W. Westerhoven, pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O.
Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg A.A., Essen (Duitsland); tDr S.

AMSTERDAM Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; T Dr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein en
anderen.

D d h " ' -Wirzlegvrgqggrbirugfdiiadbmet Z1_]I1 bewoen geschwdents. Wordt Redaktie: L Bdngaarts

S ron Van Ontuc t en commerclele sex" J. Asberg (zie mededeling aug./sept. '69, pag. 3)
Nu ook van artistieke ontucht. De vis begint bij de kop te stin-
ken! Dat heb je met een nogal pragmatisch denkende 1andsrege-
ring en stadsregering, die onder druk van de anarchisten steeds
comprimistischer denken. En compromitterender.
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Niet ondertekende stukken zijn van de redactie.
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Genmunln

Wenat /|(:h in nhonnoren op 'Confrontatie’.

S.v.p. opnndnn nun:

Confrontutll. Grotoutraat 42a, - Tegelen (L.)
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