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VAN KERKELIJKHEID
TOT WERKELIJKHEID

Enkele voorlopige aantekeningen bij de Se zitting van het Pastoraal
Concilie.
Het is zover. Het hoge woorcl is eruit. De kogel is door de kerk.
Het Pastoraal Concilie heeft zich met een overdonclerende meerder-
heid van stemmen uitgesproken véér de ontkoppeling.
Het lag allemaal in de lijn der verwachtingen, en niemand heeft er
zich over verbaasd. Vriend en vijand waren het erover eens dat het
komen moest. Het informatieblad van het bisdom Breda, Overweg,
sprak van het ”c0nci1ie voor de eindsprint” (3 jan 1970); De Bazuin
kondigde deze zitting aan als een ”hei1zaam conflict aan het einde
van de lange weg” (4 jan. 1970). Zelf voorspelclen wij in het novem-
bernummer van Confrontatie (1969) dat het ambtsrapport een groot
succes beschoren was. Nee, niemand heeft er zich echt over ver-S. . . z n an:

J “Vp Op e den a . lmasd.
I-|cL is dus zover. En 00k wij zijn daar oprecht blij mee. Niet dat wij
ha-L cons zijn met het resultaat der stemmingen, want daar hebben
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wij zo onze mening over. Maar wij zijn blij met de duidelijkheid nog wel de ”belofte” dat hij zeker weer gevraagd zou worden. Nou

binnen de Nederlandse Kerkprovincie die eindelijk en wellicht ta- ja, het heeft ons niet verrast. Evenmin als het bericht in De Tijd

melijk snel gaat doorbreken. Wij weten nu een keer graag waar we van 20 dec. j.1. dat van het Michaellegioen en Confrontatie niemancl

aan toe zijn. Wij mogen volstaan met enkele opmerkingen over de op het Pastoraal Concilie aanwezig zou zijn. Zo maar. Noch ook

voorbije zitting.
stonden wij te kijken van de door Dr. W. Goddijn diverse keren

Allereerst valt er te noteren dat de Pauselijke Internuntius, Mgr. gedane verklaringen dat alle groeperingen van links tot rechts, op

Angelo Felici, voor cle eerste keer schitterde door afwezigheid. Mis- het Pastoraal Concilie vertegenwoordigd waren: zelfs Deken joosten

schien is het door de beide reclakteuren van Confrontatie I. Bon- had het woord mogen voeren. De waarheicl is dat Deken Ioosten

gaarts en ]. Asberg, enkele weken geleden verstuurde telegram aan l
zich eenvoudig toegang verschaft heeft. Hij kwam om te spreken

dc internuntius daar niet vreemd aan. Wij hoeven er niet geheimzin- namens. . . 1000 priesters.

mg Over re doen, want de pers was op de hoogte gebratht van d@i11- uemocratie is een mooi woord. Maar zelfs cle Kardinaal heeft zich

houd. En laten wij het eerlijk zeggen: wij zijn dankbaar dat de inter- het heetst van het debat een waardevol bekentenis laten ontvallen.

nuntius niet naar Noordwijkerhout getrokken is. Kardinaal B. ”Wat mij zo opvalt in deze discussies, zoals wij die voeren, is dat

Alfrink heeft bij de opening van de laatste zitting in verband hier- er wel geapplaudiseerd wordt wanneer iemand spreekt ten gunste

mce gesproken van nog altijd bestaande misverstanden rond het van de ontkoppeling, dat anderen daarentegen, ook al verdedigen zij

Pastoraal Concilie. Wij vragen ons af, en Wij dachten op goede de bestaande wetgeving met veel deskundigheid en veel vuur, het

gronden (verg. onze brochure over de 4e zitting. Schijn en Werke- 1 zonder moeten doen!” En later, toen hij en de bisschoppen onder

lijkheid), waar de misverstanden het grootst zijn, binnen of buiten l sterke pressie gezet werden toch duidelijke beleidslijnen aan te

dc aula. Als het waar is dat het Pastoraal Concilie niet zeer dem0- P geven voor de nabije toekomst t.a.v. de ontkoppeling: "Men kan het

cratisch opereert en vooral als het een breuk betekent met het mij en de bisschoppen toch niet kwalijk nemen wanneer wij ook

Lwcede Vaticaanse Concilie en met de kerkelijke traditie, dan lijkt aandacht menen te moeten vragen voor de andere helft der gelovigen

het niet juist dat dit gebeurt in tegenwoordigheid van de officiéle wier stem hier niet gehoord wordt. Ik ben toch pastor!" Een soort-

vcrtegenwoordiger van de H. Vader.
geiijk onverdacht getuigenis kwam van de kant van Mgr. ]. Bluyssen:

Laten wij eerst nogl iets zeggen over de hoog gevierde democratie “Er bestaat een grote nood hij een heel grote groep van gelovigen

van het Pastoraal Concilie. De Kardinaal heeft in zijn openingsrede die bang zijn dat de bisschoppen hen geleidelijk, maar zeker en

do hehoefte gevoeld de naar vermogen evenredige vertegenwo0rdi- onverhoeds naar een schisma voeren. Dus de Nederlandse Kerk staat

ging van de Nedeandse Katholieken te benadrukken. Er was niet unaniem achter de lijn die hier gevolgd wordt.” Monseigneur

blijkbaar - en wel terecht - nogal veel kritiek op gekomen. Het kreeg voor deze verklaring geen applaus.

mecst opvaliende van deze zitting was wel dat er hoegenaamd geen Dat in Noordwijkerhout feiteiijk alleen de progressieven aan het

oppositie bestond. Enkele personen, voor wie wij hierbij onze bewon- woord kamen werd mij ten overvloede nog eens bevestigd door de

dcring uitgpfeken, Z0315 Dr, H. van der Meer sj, Prof. Dr. R. A- C16 \
correspondent van een Franse radiozender: ,,Ik heb de hele dag naar

Moor. Ir. A. Hoefnagels en Mevr. Ph. de Leeuw-Krekel hebben in l iemand gezocht die over de celibaatsproblematiek een andere me-

diverse interventies ernstige bezwaren geuit t.a.v. ”de ontkoppeling”. .
ning heeft dan ieclereen hier schijnt te hebben. Tenslotte noemde

Het waren stemmen van enkelingen, en hun optreden, hoe belang- iemand mij Uw naam.” (Als verslaggever was het mij uiteraard niet

rijk en moedig ook, had niet het gewicht van een georganiseerde mogelijk geweest in de aula een geluid te laten horen).

oppositic, waarop de aanwezigheid van de ”conservatieven” tijdens In deze voorlopige beschouwing willen wij niet ingaan op de theo-

dc 40 zitting in de verte tenminste wel geleken had. logie van het ambtsrapport (verg. het laatste novembernummer van

Dc"/.0 oppositie bestond uit de volgende personen: Prof. A. Maltha, Confrontatie) noch ook op de onbevredigende discussie rond het

‘Dr. l’. den Ottolander, Dr. A. ]. Simonis, Ir. H. l-leukensfeldtansen op 5 januari besprolren rapport over de religieuzen. Wij willen

llrs. J. Villl dvn Bvfil. MQVK ML E- M- V05 <16 Wael-5ml11d@1?S en siechts wijzen op enkele merkwaardige contradicties en oneffenheden

omlcrnelckcndc. Wnur warcn al deze personen tijdens deze zitting? waarop onze aandacht tijdens de debatten gevallen is.

/\|'w0'/.igl Wij wnrun gowoon niet mccr uitgenodigd. Een onzer had Op de eerste plaats menen wij een onverantwoozd optimisme te

'
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wij zo onze mening over. Maar wij zijn blij met de duidelijkheid ‘ nog wel de ”belofte” dat hij zeker weer gevraagd zou worden. Nou

binnen de Nederlandse Kerkprovincie die eindelijk en wellicht ta- ja, het heeft ons niet verrast. Evenmin als het bericht in De Tijd
melijk snel gaat doorbreken. Wij weten nu een keer graag waar we * van 20 dec. j.1. dat van het Michaellegioen en Confrontatie niemand

aan toe zijn. Wij mogen volstaan met enkele opmerkingen over dc ‘ op het Pastoraal Concilie aanwezig zou zijn. Zo maar. Noch ook

voorbije zitting. stonden wij te kijken van de door Dr. W. Goddijn diverse keren

Allereerst valt er te noteren dat de Pauselijke Internuntius, Mgr. gedane verklaringen dat alle groeperingen van links tot rechts, op

Angelo Felici, voor de eerste keer schitterde door afwezigheid. Mis- het Pastoraal Concilie vertegenwoordigd waren: zelfs Deken Joosten

schien is het door de beide redakteuren van Confrontatie I. B0n- had het woord mogen voeren. De waarheid is dat Deken joosten
gaarts en ]. Asberg, enkele weken geleden verstuurde telegram aan ' zich eenvoudig toegang verschaft heeft. Hij kwam om te spreken

de internuntius daar niet vreemd aan. Wij hoeven er niet geheimzin- namens. . . 1000 priesters.
mg Over ge dgen, want de pers was op de hoogte gebracht Van de in- 1J61’I10Cf8.Ci€ is een mooi woord. Maar zelfs de Kardinaal heeft zich

houd. En laten Wij het eerlijk zeggen: wij zijn dankbaar dat de inter- het heetst van het debat een waardevol bekentenis laten ontvailen.
nuntius niet naar Noordwijkerhout getrokken is. Kardinaal B. "Wat mij zo opvalt in deze discussies, zoals wij die voeren, is dat
Alfrink heeft bij de opening van de laatste zitting in verband hier- er wel geapplaudiseerd wordt wanneer iemand spreekt ten gunste

mee gesproken van nog altijd bestaande misverstanden rond het van de ontkoppeling, dat anderen daarentegen, ook a1 verdedigen Yij

Pa5tQ['3_3_1 CQn(;i1ie_ Wij vragen ons af, en wij dachten Op g0€d6 de bestaande wetgeving met veel deskundigheid en veel vuur, het

gronden (verg. onze brochure over de 4e zitting. Schijn en Werke- i zonder moeten doen!” En later, toen hij en de bisschoppen onder

lijkheid), waar de misverstanden het grootst zijn, binnen of buiten sterke pressie gezet werden toch duidelijke beleidslijnen aan te

de aula. Als het waar is dat het Pastoraal Concilie niet zeer dem0- geven voor de nabije toekomst t.a.v. de ontkoppelingi “Men kan het

cratisch opereert en vooral als het een breuk betekent met het mij en de bisschoppen toch niet kwalijk nemen wanneer wij ook

tweede Vaticaanse Concilie en met de kerkelijke traditie, dan lijkt aandacht menen te moeten vragen voor de andere helft der gelovigen

het niet juist dat dit gebeurt in tegenwoordigheid van de officiéle wier stem hier niet gehoord wordt. Ik ben toch pastor!” Een soort-

vertegenwoordiger van de H. Vader. geiijk onverdacht getuigenis kwam van de kant van Mgr. ]. Biuyssen:

Laten wij eerst nog iets zeggen over de hoog gevierde dem0Crati6 ”Er bestaat een grote nood bij een heel grote groep van geiovigen

van het Pastoraal Concilie. De Kardinaal heeft in zijn openingsrede die bang zijn dat de bisschoppen hen geleidelijk, maar zeker en

de behoefte gevoeld de naar vermogen evenredige vertegenW00rdi- onverhoeds naar een schisma voeren. Dus de Nederlandse Kerk staat
ging van de Nedeandse Katholieken te benadrukken. Er W88 niet unaniem achter de Eijn die hier gevolgd wordt.” Monseigneur

blijkbaar - en wel terecht - nogal veel kritiek op gekomen. Het kreeg voor deze verklarjng geen app1auS_

meest Qpvaende van deze zitting was wel dat er hoegenaamd geen Dat in Noordwijkerhout feitelijk alleen de progressieven aan het

oppositie bestond. Enkele personen, voor wie wij hierbij onze bewon- woord kamen werd mij ten overvloede nog eens bevestigd door de

daring uitsprekena Z0315 Dr, I-I, Van der Meer sj, Prof. Dr. R. A. (18 correspondent van een Franse radiozender: ,,Ik heb de hele dag naar

Moor, Ir. A. Hoefnagels en Mevr. Ph. de Leeuw-Krekel hebben in iemand gezocht die over de celibaatsproblematiek een andere me-

diverse interventies ernstige bezwaren geuit t.a.v. ”de ontkoppeling". . ning heeft dan iedereen hier schijnt te hebben. Tenslotte noemde

Het waren stemmen van enkelingen, en hun optreden, hoe be1ang- iemand mij Uw naam.” (Als verslaggever was het mij uiteraard niet
rijk en moedig ook, had niet het gewicht van een georganiseerde mogelijk geweest in de aula een geluid te laten horen).

oppositie, waarop de aanwezigheid van de ”conservatieven” tijdens In deze voorlopige beschouwing willen wij niet ingaan op de theo-

de 4e zitting in de verte tenminste Wel geleken had. logie van het ambtsrapport (verg. het laatste novembernummer van
Deze Oppositie begtgnd uit de volgende personen: Prof. A. Maltha, Confrontatie) noch ook op de onbevredigende discussie rond het

‘Dr. P. den Ottolander, Dr. A. ]. Simonis, Ir. H. Heukensfeldt-jansen op 5 januari besproken rapport over de religieuzen. Wij willen
Drs_ ]_ van den Berg, Ix/Ievr_ Mr, E, M. Vos de Wae1~Smu1dBrS 611 slechts wijzen op enkele merkwaardige contradicties en oneffenheden

ondergetekende. Waar waren a1 deze personen tijdens deze zitting? waarop onze aandacht tijdens de debatten gevallen is.

Afwezig! Wij Waren gewoon niet meer uitgenodigd. Een onzer had Op de eerste plaats menen wij een onverantwoord optimisme te

2 *1



moeten registreren in een aantal uitspraken van personen die aan Dar de Wet niet modem meef Z011 Ziin is niet b@W6ZBn- Mevr. Ph.

-1- h bb d 1 enomen Her urtgangspunt van de dele de Leeuw-Krekel meende terecht dat wij in onze tijd van oversexua-het conc11e e en ee g . -

arres, aldus de verklarrngen Van de rapporteur Over het ambtS_ lisermg nog veel meer behoefte hebben aan het christelijkegetuigenis
8
rapport’ DrS_ W_ Chamuleaus was; "Wy willen gee" break; W5 mo- van het ongehuwde leven omwille van het rijk der hemelen. Boven-

gen en wy moeren Op grand van het Evrmgelie toevoegen; en dug dien is het modern zijn een zeer twijfelachtige noodzaak voor

komt er geen break” zweemt ons teveel naar struisvogelpolitiek, te dergeliike boventiideliike Waafden 315 de evangelche deli-
H_ Geese die alleen Zgn kerk wept, veyzamelt, byeenhoudt" (Dos- De wet is evenmin discriminerend t.a.v. het huwelijk als het betere

sier no. 8 B., P.C. 494, blz. 4v.).Dit ”w@i willen geen breuk en dus een °Y{tkenninS is Van het 8°ede- D11 H- Van def Meeflwees in Ziin
e by we" Zweemt one teveel near Srruisvogelpehtiekr te prachtige uiteenzetting over het celibaat van de priester op de leeromt er geen e

meer daar men eenvoudig het feit verzwijgt dat de breuk binnen de Vand Sm; Paulus OP dlt Punt llondef Overlgens Veel lnstemmlng Ye
. .. d 1

eigen geloofsgemeenschap reeds bestaat. Vm en 11 re all 3)-

d ~ tr re1de Me I Meesrer heel epreeht maar Dar het celibaat onevangelisch zou zijn en de vrijheid van de mensln een van e 1nterven es s 1. . , ,

_ daehten W11" _ met Onvoldeende kennis Van Zaken; "A15 de ge1O0fs_ I zou beknotten werd door een aantal jongeren binnen en buiten de

eenheid met Rome door de affaire rond de Nieuwe Katechismus aula bemogd, is echtef aan de hand Van het evangelie gemakkehik

niet verbroken is, hoe zou dit dan wel gebeuren door een wettische te Weerleggeni de 1116115 Vefliest hief Ziln Vrilheid $1eC’ht$ iI1ZOV@r

d‘ ' 1' ' male Q15 (15 0m§k0ppelirlg>” Mgr Bluyssen bekende elke keuze zijn alternatief uitsluit en een op zich genomen plicht
en mp mawe . .

-- d d -d pk kfk O had Wij menen dat een breuk bmdend 1s; deze keuze betekent echter voor degenen die het kunnendat l711_] aar geen u1 €1_] e J p

even goed kan ontstaan door een feitelijke vervreemding, zich open- be8Y1JPe1"1 @611 grvfere Vfliheld Van Veel Zmfgen en beslommenngen

b d ' h t nvaarden van nieuwe opvattingen die niet-katholiek ten 8u1_15te Van het fiik G0dS-aren e H1 e aa
Zr]-n en her Verwerpen van andere die dit wel Zijn_ De cellbaatswet 1s slechts 1n strijd met de oecumene voor degenen

Een andere, opvallend vrome, uitlating die doet denken aan die van die Weinig Weten Over de nieuwe Waafdefing VOOY de Ongehuwde
DrS_ Chamuleaur vinden Wij bij Ruud ]_ Burmik, die het besteat de staat bij niet-katholieke christenen en, zoals Vader Nicolas Ozolin

brssehopperr alvasrr en neg wel publiekelijkr het entwerp voor een en ook Kard. Alfrink uitdrukkelijk betoond heeft, bij de orthodoxen

brief aan de Paus aan re bieden Waarin de bissehoppen mededeling die veel strictere regels over het celibaat hebben dan het Pastoraal
' " " Conc1l1e nu 1n feite nuttig geacht heeft voor de eigen Kerkprovincie.

moeten doen van de door hen beshste ontkoppelmg (De Bazum, 4

1970 "I-I t " ons (dwz de bisschoppen) toegestaan aan het Dat het cehbaat niet haalbaar meer zou zijn doet denken aan een
jan. ): e Z1_] . .. .

einde van deze brief uitdrukkelijk te verklaren dat wij de band met Vergehlklng dle een def aanweligen OP het befaad gemaakt heel’?

d ' 1 kerk niet willen onderschatten, laat staan verbreken. voor Nederland _Z°u een andere Wetgeving OP dit Punt Wenselijk Zlinr
e universe e

d d 1 d de made mm Chrisws Z0 greet Zyn dat evenals voor Afrika en Zurd-Amerika De 1mpl1cat1e 1s dat Nederlandwy geloven at e ief e en g .

my (kleine letter) zijn kerk geen werkelyke schade zal laten liiden in hard OP ‘Neg is een missieland te Worden Het tYPi5¢h6 feit dat in
tyden warm" gebroken Word; met tmdities waarvan men 1,00,» de i b.v. een land als Yoego-Slavié het aantal priesterkandidaten van

toekomst gee" of wermg her; meer ken ,,erWaCh¢e,¢_" i de Rooms-Katholieke Kerk twee keer zo groot is, ofschoon het
eheel Obeetief de Vraag Stelt near de Wensehjkheid i aantal katholieken slechts half zo groot is, als bij de orthodoxen

Wanneer men g ] J r

k 1' k men theoretrseh de Volgende redenen ale waar het prlestercehbaat slechts gehouden dient te Worden door
van de ont oppemg an

motief voor de afschaffing of verandering der kerkelijke wetgeving fiegenen die Zich Ongehuwd V9017 het P1’ie5teY$¢haP Pfesentefe, is
Op dit Punt aangeven; De kerkehjke Wet is (a) niet modern mee,-; is in deze zeer relevant. Bovendien, en diverse vertegenwoordigers van

(b) discriminerend t.a.v. het huwelijk; is (c) niet evangclisch en n}et'kath°1ieke kefken hebben hieI0P gewelen, de 0ntk°PPe1in8
k d Onvrr is (d) in strijd met de were Oeeumemv 1.4 re) biedt geen garantie voor een grotere aanwas van het aantal roepin-

maa t e mens J; . -

niet meer haalbaar; is (f) niet heilzaam voor de ziclzorg of lliilislvu-4 Sell KaYd- Alfflnk h_@eft OP dit Punt delelfde bedenkinge geuit 315

niet voordelig; is (g) de oorzaak van een grotcr pricnlertclunl -|.m de °“d'kath°heke blsschop Van Devenfef» Mg Pr0f- P- 1- lens, die
" -11 enkele woorden Wijden mm elk y“n mm. .‘,,,,\, trots bekend maakte dat hij medio december voor de tweede keer

nodig is. W1] W1 en . . .

met klem verdedigde motieven. grootvader geworden was. Derhalve lijkt het dilemma van Mgr. ].
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Bluyssen, ”nood van priesters”, "nood aan priesters”, een vals di- heid en de deskundigheid van de vergadering eenvoudig te boven
lemma. Hiermee hebben wij tegelijk een antwoord gegeven op de 1 ging.

vraag naar het priestertekort. Ook m.b.t. tot de vrouw in het ambt is het duidelijk dat men wel
Dat het priestercelibaat niet meer heilzaam of niet meer voordelig r iets van theologie moet weten. Heel de argumentatie op dit punt
zou zijn voor de zielzorg, is in strijd met de ervaring van eeuwen. kwam neer op het negatieve bewijs: Wij zien niet in dat ook de
Wij' zouden onze bisschoppen wilien aanbevelen de boven hier- vrouw niet priester kan zijn. De opperviakkige conclusie van de
omtrent geuite mening van Ruud Bunnik niet over te nemen. vergadering was: Dus moet het rnogelijk zijn. Van een negatief bewijs
Na ai deze beschouwingen over redenen en motieven voor de ont- nu kan men nooit besluiten tot een positief bewijs. De vrouw kan
koppeling blijft ais conclusie over: de ontkoppeling is helemaal geen aileen geldig priester zijn indien wij hieromtrent positief Gods
zaak waar wij zo enthousiast voor zouden moeten stemmen. Er is woord, in Schrift en/of traditie, kennen. Welnu, de Openbaring
echter één motief dat niet genoemd is en dat in werkelijkheid toch zwijgt erover in alle talen. In verband hiermee mogen we opmerken
doorslaggevend schijnt te zijn: de nood van onze priesters! Hierover dat de vergadering blijkbaar voortdurend geinspireerd werd door de
is diverse keren met veel vuur gesproken door Prof. Dr. F. Haarsma, 8 overtuiging dat democratisch (P) gehouden stemmingen ook altijd
door N. Vendrik, Pater I. Th. Reuten (van Septuagint) en anderen. verantwoorde resuitaten moeten geven. De ervaring in de politiek
Onze vraag is: En de nood van het gelovige volk dan? De meer dan bewijst echter overduidelijk het tegendeel. ‘

3500 positieve reacties op een door een Noordhollands pastoor Wat echter het duidelijkst opgevalien is, en Wat het meest alarme-
geplaatst kiein artikel en advertentie bewijzen dat het volk dlt alles rende is rond het Pastoraal Concilie, is het verzwijgen van de grote
niet wil, dat het volk veeleer in onzekerheid en zelfs tot wanhoop oorzaak van het priestertekort en het tekort aan religieuze roepin-
komt wanneer wij op dit punt onbesuisd eigen wegen gaan. Het gen. De geloofscrisis. De geloofschaos. Daarover hebben de bis-
heeft er na het voorgaande a11e schijn van dat het tenslotte vooral schoppen aldoor gezwegen, en daarin blijken ze o.i. duidelijk tekort
gaat over de priesters die nu willen trouwen en toch in het ambt geschoten te zijn in de iaatste jaren en tijdens het Pastoraal Con-
blijven en over de theologiestudenten van nu. En opnieuw dringt zlch cilie. Zolang daar niets aan gedaan wordt zullen wij met de ont-
de vraag op: Wat heeft het Pastoraal Concilie tenslotte met het koppeiing niets verder komen en waarschijnlijk nog veel dieper
belang Van ons katholieke volk te makenp zinken in de geloofsnood en het proces van ontbinding. Het dappere,
Heel raakt lijkt ons daarom de volgende beoordeling van de 5e indrukwekkende, getuignis van Deken ]. Ioosten wond er geen
zitting door de journalist van het Brabants Dagblad: “Tot vervelens doekjes om, en de bisschoppen zouden er goed aan doen ook iets
toe wordt over het celibaat gepraat en deze zitting in Noordw1Jker- meer naar zoveel priesters van ”de andere helft” te luisteren, en
hout heeft bar teleurgesteld in zijn d.ebatten over de religieuzen en naar de klachten van ”de andere kerk van Nederland", de zwijgende
over het priesterschap zelf. Blijkbaar kwam men alleen om het kerk, die wel eens hard kon gaan spreken in een nabije toekomst.
celibaat als wet af te schaffen. De vraag of zij daarmee het celibaat De Kardinaal heeft gezegd dat er met de resultaten van de stem-
zelf ook niet afschaffen heeft hen nauwelijks bezig gehouden, even- mingen iets moet gaan gebeuren. Wij betreuren het dat de laatste
min als de geloofscrisis” (verg. citaat De Tijd, 9 jan. 1970, blz. 3). jaren met toestemming — of met toelating — van onze bisschoppen
Er zijn nog een aantal punten opgevailen. Diverse keren werd in de een toestand gegroeid is waarin de ontkoppeling ”gew0on gebeuren
aula benadrukt dat de vergadering zich niet competent achtte theo- gaat”, zoals Mej. Meester de bisschoppen vrijmoedig voor ogen ge-
logische problemen op te lossen. Het is daarom zo merkwaardlg houden heeft en de Septuagint al niet minder oprecht aange-
dat men toch heeft willen stemmen over de ontkoppeling en over do kondigd heeft. Wij dachten dat het niet helemaal eerlijk is wanneer
vrouw in het ambt. Tegen Prof. E. Schillebeeckx heeft Dr. H. vzm nlvr straks de bisschoppen in Rome gaan zeggen dat zij ook niet anders
Meer er op gewezen dat het hier niet slechts oter do wctgvvin;4 rond kunnen, en dat een groot aantal Nederlandse katholieken de ont-
het celibaat gaat, maar over de positieve wa rdo VHI1 lwl u'lllm:|l koppeiing niet-onevangelisch vindt (naar de term, gebruikt in de
zelf, een waarde die tenslotte alleen theologisch licnndml kun wow laatste herderlijke brief, met bepaalde indoctrinatiemotieven door de
den. Dr. van der Meer had o.i. volkomen gclilk met W ll\‘||\'u <|:1L vergadering van Doorn aan de bisschoppen opgedrongen).
het houden van een stemming over do dlvcrnv PUMM1 xiv ln-\~-v;:d- Er is slechts één oplossingzgemaakte fouten erkennen en eindelijk
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ernst maken met het gezagkvqand Paus Pa:i1lusVI. ?f Otrélebligzgs

daartoe nog de nodige eerlij e1 en moe op we en" ,

valt te bezien. Wij willen het vurig hopen. Mochten Z1] echter _ui.t-

drukkelijk of oogluikend, tegen de wil van de H.Vader 1n, eigen

wegen bewandelen, dan lijkt ons het ogenbhk gekomen ons ver-
trouwen op te Zeggen in hun beleid, en Paus Paulus te verzoeken ARNHEM

' ' ' h 1 .
.

.ons In onze lsloog/Isltuatie geffseagligoezenier Sprak bij een Van Zijn Met medevverking van de groep Arnhem Werden twee lezingenDr$- 1- J; v- - (fer, E Ylk de Kerk emdelijk de Ovep I gehouden: c1.d. 12.12.69; Pater Dr. A. Drubbel MSC, Beek, sprakinterventies van e noo zaa
, -- - - -- ,,, .. . .. . ,, over Gods Rljk 11’1 wording, vlgs. blgbelse gegevens.

gang te mke“ mil.” kerkelykheld tot werkelykfheld '1)iee‘IZ1]:1?-€<htii:1lO§Z Pater Dr. H. v. Dijk SCJ, Nijmegen, over ’De plaats van hetdebatten nePen bll ons echter de Vraag Op O men e g J Past0raa1Beraad in de nederlandse vri'zinni heid’.vergadering zelf niet gekomen was ”vcm werkelykheid tot kerkel_'y'k- ' J g
heid": het ging amper nog om het volk, dat ]L?11_]k“€I1S de getu1ge-

nissen van de Kardinaal en Mgr. I. Bluyssen fE1'E611]k afwezlg Was,
.

en eigenlijk alléén om de belangen van twee klassen b1I1I1€I’1 de Rector Dl.S_ A_ Vreeburg Sprak Over Geloof en Geloofspraktijki;
Kerk, 10$ Van het Welzijn Van het gdovlge Volkl Wat is er aan de hand met onze sensus catholicus?

D“ H- 7- W” D97‘ sci CREDOGROEP UTRECHT EN OMGEVING

Contactadres: dhr. v. Veen, Amsterd. straatv/eg 8'71, Utrecht-
Zuilen.
Voortaan iedere le zaterdag van de maand in de kapel van de
Eerw. Zrs. Augustinessen, Waterstraat no. 2 (hoek Oude Gracht),
’s morgens te 10 uur H. Mis voor onze priesters.
Voor godsd. lessen aan Uw kinderen, die gegeven Worden in sa-
menwerking met de Zeer Eerw. Pater Dr. Ch. Dury uit Amster-n dam, kunt U zich opgeven met vermelding van leeftijd bij Mevr.
van Veen, Amsterd, straatweg no. 871, Utrecht (Zuilen).haar en 14 jan. j.l. te 7.30 uur ’s avonds was er een H. Mis in de kapel

' van de Eerw. Zrs., Springweg no. 142. De Zeer Eerw. Pater Drs.
\ H. Scholtens uit Amersfoort behandelde daarna: ’De plaats, die

Wij hebben van dit artikel van pater Dr. I-I. v. Dijk SC] Hit 0Q§ I10V- i het gebed in ons leven moet innemen.’
nr. 69 een overdruklatenmaken, die tegen f 0.50 per stuk verkrijghaar 13 fem-_ a,s.: zal de Hoog Eerw. Pater Prof. Zacharias o.f.m. uit
is. Wij hebben tevens een vertaling in het Frans het licht doen z1en: ' Nijmegen, Spreken Over; ’1-109 komen W13" weer tot een sterker
”L’Eg1ise Néerlandaise Catholique Reformée: son Credo et son m1- ~ gebeds1even?’, Wederom voorafgegaan door een H. Mis te 7.30
nistére”. Deze vertaling is belangeloos uitgevoerd door de hccr uur ’s avonds, Springvveg no. 142.
Iaspers te Heerlen en ca. medio december naar een aantal pui>l1C1- Maart a.s. (guiste datum wordt nog nader bekencl gemaakt),
teitsorganen, ambtsdragers, enz. in vele Ianden van $10 Vlllf |<<""""‘"' spreekt voor ons de Zeer Eerw. Pater Drs. Schmedding S.J. over
ten gezonden. Waar de Nederlandse vrijzinnighcld smds jnnr en dag het ()1'1deI‘We_K‘p§ ’We1ke zijn de gevolgen, Waar het gebed een
zo gaarne exporteert, is dit althans eens con kuur con l\'i:1'I_u:11'- ereplaats Wordt toegekend?’
OV€rig6I1S hebben Wij destijds in het E"R'~'|5 "Uk 9°" k"""""""l"° Deze 3 lezingen, alle betrekking hebbende op het gebed, bevelenOver de N_K_ doen uitgaan_ wij bijzonder aan, juist in deze tijd, nu bij velen onzer het Ge-

bedsleven zo kvvijnend is!
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FLITSNIEUWS
de Eerw. Zusters Clarissen, Lange Nieuwstraat 191.

‘

Elaiiizefgagenoemde kapel organiseert het Gebedsoffensief tot Be- De kardmaal en het vlzegtuigje
h d het Geloof op iedere vrijdagavond van 7.00 tot 8.00 uur

Ou Val dat aanvangt met een stille latijnse H. Mis. Volkskrant 5.1.70. Zondagmorgen trok een reclarnevliegtuigje rond-een Helhg um’
jes boven de Maliebaan in Utrecht, waar kardinaal Alfrink woont.

15 febr. om 10.30 u., Missiehuis Bredasevveg, Tilbllrg, heige mis I-Itet voerde cle tekst miee: ”Eenheid nget Rome”. De kardinaal zei er(latijn) gecelebreerd door pater Dr. C. v. Boekel MSC._ g1steraV0nd 1n Noordwnkerhout van:__ Ale 1k geen gevoel voor humorInlichtingen Omtrent deze en toekomstige misgelegenheld aldaar had, zou 1k bedroefd znn dat men z1Jn €lg€I1.218.lftSb1SSChO[? zo slechtbij: Mej. I. Srnits, Schouwburgring 105, Tilburg, tel. 35611. gent, geld voor deze act1e was aan de klnderen van Blafra beter
estee .

Zondag 18 januari 1970 om 16.30 uur was er in de kerk van de Men kent zijn eigen aartsbisschop maar al te goedl Gevoe-1 voor hu-
1-1_ Joseph (’de Heuvel’), Heuvelring 122, Tilburg, een p1e¢h- monkunnen we n1et ontdekken, wel een wrange trek. Kr1t1ek_nel1ben
tige H. Mis voor het Behoud van het Geloof, gece'1ebr@erd'_d001" or) d1e ultgave van mlsschlen een pear honderdugulden en ge11J}<t1]d1g
dr. H. J. van Dijk S.C.J., docent aan de Universltert van N1]me- Brafra _m1l]0enen onthouden, d1e 1n Noordwnkerhout versplld en
gen die ook de predikatie hield. Het misformuher was van m1sbru1ktworden tegen de Kerk.
de ’2de zondag na Driekoningefl (OmI1iS terra) en de gezangen

" iaans uit evoerd.
Ivzdggcriltzgrilacgrfii het Gebidsoffensief: Actie Wereldkerk
M van Dijk-de Gouw, Rontgenstraat ll, Tilburg, telefoon (04250)
22831

Toen ons door het KNP een oordeel gevraagd werd over deze akt1e'
en ons zeer summiere gegevens beschikbaar stonden: noch tekst,
noch voldoende namen van verantwoordelijken hebben wij ons af-
wachtend opgestelcl. Nadien gaven wij het volgende KNP bericht
door: 13.12. 9CONTACTGROEP CONFRONTATIE AMSTERDAM "De Aktiegrgep Wereldkerk dient duidelijk stelling te nemen t.a.v._ _ D11; $_C,J_, het celibaat, sexuele moraal, rimaatscha van de aus, Noord-Woensdag 14 Jalylarl Jill Spra:tp:e1r¢${eHhei'gmmi van de wijkerhout, beleid van de bisscgoppen, enzl? Er zijn bgslist mensenNijmegen Over: Tqssen ’Ut'rec" der zalen van hotel Krasna— f onder de ondertekenaars, die tegen de verplichte koppeling van hetnederlandse kathqleken, 11\I;1'ee'n de kapel St Janssteeg 11 om celibaat zijn blijkens hun publieke stellingname. Op grond van an-polsky’ na een latunse H' ls In ' dere informaties — ten dele uit direct contact — weet ik van andere7-30 uur‘

Q ondertekenaars, dat zij tegen Humanae Vitae zijn in zijn volle konse-
kwenties of b.v. de maagdelijke geboorte van Christus loochenen.”
Helaas zijn er veel te veel orthodoxe geloofsgenoten in deze val
gelopen: een manifest, waarmee je alle kanten op kunt.CORRECTIE
Een van de toonaangevende guren Drs. W. ]. I . Kusters pleit init tend Op het extra inlogvvl vnn hm |~'.¢-|'st- de Tijd van 6.1.70 weliswaar voor uitstel van ontkoppeling, maarZeer tot Onze Sp] .5 mer 848700 hotgovll hvlmm-| 11- zijn: tevens voor weekendpriesters, die gehuwd zijn. De Actiegroep is eennummer het Iiostgllolnunl-nda m,v(.my;m~ mm vlgmn puNl|'1~lu\r1ing. compromistische groep. En de duisternis in de wereld hangt aaneen

v\;)e41fei>i§h ZZ:-231 1211- gqolizlrxntzvrr-11 Arnhem an Dru ll|u\H Wm dit Van SIQPPE @0mPr°mi5$en-
abuis op de honnte gcstvld. Guunw ma-uul.
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VAN venwoaomo. iiiiiijf ‘1f§,f;‘;$1ul2i§n Q2531? i‘;;i;§e;°£§“a;f;n§$Zfe§2hl dtd "1lt d httffl"kb-VAN HET GODSBEELD iai 3'55 Wa?§WiZ?iZ§ iO§§f§eO§§§ni§e§$L Ztimi-h'dd lt fd' , tt“ bh tNAAR VERWORDIN G pfinapif‘ §af“gZZaZ11j£e§§"enm$§ajFialifiemi °$ln gieil
materiéle. Al Wat in. de mens is, is uit stoffelijke vverkelijkheden
ontstaan en bestaat slechts krachtens stoffelijke krachten.

‘I Deze opvatting is geheel onjuist en leidt 00k tot tal van andere
fouten. Alvorens hier enige gedachten over te geven lijkt het
nuttig de leer van de Kerk over de ziel in het geheugen terug
te roepen.

. - De leer der katholieke Kerk is, dat de menselijke ziel nooit losHet is een Verschunsel van OPtaalg1d1nSg’ha1s genmgsrd Sgigtrsniig van het lichaam bestaan heeft, dat Zij Wezenlijk erop gericht isZiet fals een de Wereld Owerstllgen e C epp ’ 1 een rnenselijk lichaam te ’bezie1en’, het tot een levend rnenselijk1; d k ht. As men geen
een In de Wield ?nW?Z1ig:10?>r; 217;: xfijee sciiiypingsdaad tegen_ llchaam te maken, maar dat Z1] toch zelf geestehjk en 0nstoffe-God meer er em’ fe Zlch len maar Hem Hog Slechts aan_ lijk is. Het tvveede vatikaans Concilie heeft deze aloude leer Op-Woordig Stelt in Zmiksg epsield,

haari ag_ndrijV8Y1C1. nieuw bevestigd door te spreken over de ’geestelijke en 0nsterf-Vaardt als noodzakelu e ‘Zed bepld Valt tegenwoordig telkens lijke ziel’ van de mens (Past. Const. over de Kerk in de WereldDaze Verwwding VanE et arzlfel iiermede Verwordtx Ook het van heden, n. 14). In overeenstemrning hiermede leert de Kerkweer te Constaterenb n p Ordt dan met gezien als Zich ook, dat de zuiver geestelijke ziel onmiddellijk door God ge-geeld Ya“ de Stoehjke Wereld verheend, schapen wordt. Pius XII schreef in 1950, ’dat het katholiek ge-OOI‘ Z I1
13 g dat tot de Stoehjke Wereld loof ons gebiedt aan te nernen, dat de zielen onmiddellijk doormaar n0g__S1e@ht51a; felilogvsts zen’ actieve deel ervan God geschapen Worden’ (Enc_ ’Humani Generis’, n. -36), Paulusbehoom Z13 het is e iaak het Onderscheid Van ziel en VI heeft hierop weer geinsisteerd in zijn toespraak tot theologen

rljegenwooladig er em men t lthans ziel aan die innerhjk op 11 juli 1966. En in zijn beroemde encycliek ’Humanae Vitae’hchaam met 1¥1:1l:e.r of neerélhaikelilk fan de Stof (n. 13) haalt h1] met instemrnlng de Woorden aan van z13n on-‘ 1'13, ‘ l - . ..
. . , .Zulver geeste 13 ls eguo .. handelen Omdat de loochening rniddelligke voorganger, Joannes XXIII, die 1n Mater et Magis-Over deze tendenz W1 en W1] nu , , -- ... . d tra erop had gewezen, dat het II1€l’1S611]k leven voor allen iets

van het bestaan Vanheiln %1eeSt:§Jl;:vaZ11§11g§Eede de achtergmn heiligs moet zijn, omdat het van zijn eerste ontstaan af hetIvlormt van i1eer*deYf__ke Erlljafanzelfsprekena
dat de ondergang scheppende ingrijpen Gods vereist.et is zeer egr1Jpe 13 6 ’

I h re Godsbeeld leiolt tot ondergang van het Ware beeld I Toch houdt dit onmiddellijk door God geschapen Worden vanVan et Wa D t d loochening van het bestaan van ole zuivere de ziel niet in, dat de ouders geen enkele invloed op de ziel nit-
van tdedigeégid i: deeloochening van het zuiver geestelijk knrnk- oefenen, Dan zouden de ouders immers niet een mens voor’:-
fjfsder rnenselijke ziel met zich brengt. Wie imrners ni(\1. mv<-1' brengen en dan zou ook de erfzonde onrnogelijk door afstarnrning
Ziet dat zijn geest betrokken is op de oneindigo gm'(h-li_i|u- overgeerfd kunnen Worden. De ouders rakendoor h11l‘1“8.C'L1V1‘L€1'E
Geést Zal Zijn eigen geegt enkel neg zien als relniivl‘ lul In-I ook de ziel van hun kind. Dat kan, omdat de Z1el een reeel aspekt
lichaam tot de vvereld der mensen en der stol'f0]ljkc~ nnluur. Mn bezit van berrokkenlleid op net licllaam. Aan het mysterieuzed t ée mens Zich ervan bewust is, dnt h1_| 7.|,|n vlgvln |n‘.'H:1:1H z1]n van de ziel, dle en geestelnk 1s en Wezenllgk op het llchaam01.“ a kl t Zal hij die verklaring zoekvra In Mljn lmI||~|\l\ing gericht is, beantwoordt een mysterieuze WIJZG van ontstaanz
itdzegngjrre,stoffelijke werkell_ikh0d:\n. nk hvl |\m|;gr|||- in onmiddellijk geschapen als verbonden met een door de oudershemzelf Zal dus Vqnuit het 5w['fv1ukg qpggm p|| In-y"||\|1(-11 voortgebracht l1chaam. B1] het ontstaan van een nieuwe mens
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iy stateren van opeenvolgende fasen zonder tot de kern van hetgeen

vverken de ouders dus op een geheel eigen Wijze met God samen. zich ontvvikkelt door te stoten. Een dergelijke kern is er dan niet.
Het kind iS naal" <16 Z161 Onmiddellijk C1001? God ge5¢haPeYl; h9’E- Men komt dus noodzakelijk tot een relativisme der Waarheid.
zelfde kind is naar het lichaam door de ouders voortgebracht. | Wat voor de mens der zestiende eeuw waar wag, kan best voor Ons
En aan het ontstaan correspondeert Weer de blijvende toestand niet meer juist zijn. Men kan slechts sociologisch en psy¢hQ10_
van de ziel: onmiddellijk in stand gehouden door God als het gisch feiten constateren, en deze feiten zijn tevens de enige
lichaam bezielend principe. norm. - Dit relativisme berust dus ‘niet zozeer op de mening,
Dit is gewone katholieke 1eer_ E-n Wie het bestaan van een dat de absolute Waarheid door ons niet bereikt kan Worden,
geestelijke en onmiddellijk door God geschapen ziel ontkent, maar meel" OP het Waan-idee, dat 91‘ 86611 abS0111te Waarheid be-
gaat daarmee tegen die katholieke leer in. ‘ staat. Er bestaan immers slechts opeenvolgende fasen der ge-
Wij Willen nu Wijzen op enkele gevolgen dezer fout. Het resu1- $¢hiede11i5- Zolldel" blijvende a@h'eI‘g1"011d-

taat van een afwijking van de leer der Kerk in dit punt is n1. Vandaar dat men niet meer primair vraagt of een mening Waar
fataal. Vanuit deze afwijking van de gezonde opvatting komt is of onwaar, maar enkel nog of zij nu ’aankomt’ en ’functio-
men noodzakelijk tot een funeste onderwaardering van de mens. I neert’ of zij ’modern’ is en ’progressief’ of ’oud’ en ’¢0n5e1~va_
Wij zullen dit -aan twee punten duidelijk maken. Het eerste punt “ tiefi t

betreft meer de intellectuele vermogens van de mens en is In deze opvatting wordt de hele mens tot niet meer dan een
theologisch vooral voor de dogmatiek van belang. Het tweede bundel (lichamelijke en psychologische) krachten, die een tijd
behandelt meer ethische en morele aspecten. lang bijeen blijven en dan uiteenvallen. Het enige, Wat de mens
1) Wie geen geestelijke, onmiddellijk door God geschapen en in zijn korte 1<'-‘V911 d0e11 kafl, is die krachten Z0 goed mogelijk
onmiddellijk van God afhankelijke ziel aanneemt, kan in de richten op het aardse Welzijn van zichzelf en van anderen. Uit-
mens geen principe meer erkennen, dat boven de tijdelijkheid eindelijk echter valt elke menselijke persoon terug in de stoffe-
uitgaat. Hij moet consequent aanvaarden, dat de mens zo opge- lijkheid def‘ 1'1a’1-1H1", Waaruif hii Was V001"E€ek0m@11-
nomen is in de tijdstroom, dat hij er op geen enkele Wijze boven 2) W19 geen geestelijke Oflmiddellijk door God geschapen en
uit stijgt. En een mens, die geheel niet boven het niveau van het Onmiddellijk Van God afhankelijke ziel aanneemt, kan het We-
voortdurend veranderende en telkens Wisselende uitkomt, kan Zenlijk verschil, dat de Kerk altijd tussen mens en dier gezien
geen Waarheid bereiken, die absoluut is en voor alle tijden ge1- hee, niet lallgel‘ aaY1Va3l"d-911 De Kerk heeft immers amid
dend. Metaphysieke kennis, die absoluut vast en zeker is, bestaat geleefd, dat de mens iuist d00I‘ Zijn geestelijke ziel boven de
er dan niet En evenmin geloofskennis, die altijd gemend Z011 dieren staat. A1s dit verschil wegvalt en de mens slechts boven
zijn. Als de mens in zijn hele wezen niet boven het stoffelijke de dierenwereld Staat, Omdat hij een hogel‘ en Volmaakter ge-
en tijdelijke uitkomt, kan ook God aan die mens geen absoluut Ofganiseefde lichamelijkheid is, is niet in te zien, waarom men
Ware openbaring geven. De mens heeft dan geen orgaan, dat een een andel" mens niet mag d°d@Y1- Dieren mag m<"1‘11 immers doden,
dergelijke openbaring op zou kunnen nemen. Omdat geheel zijn ais da_'E Huttig is V001‘ de meflsell Waarom Z011 men dan mensen,
kenvermogen innerlijk stoffelijk is, kan de mens ook ‘nooit tot dle met H1991‘ nuttig Zijfl V001" de gemeeflschaps niet m0gen
de kennis van een zuiver geestelijke God komen. Het enige, dat dod-en? Waamm Z0‘-ldefl Ongeneeslijk Zieken, krakzinfligen @112-

de mens in zijn kennen bereiken kan, zijn dan de aardse en niet OP PijI110Z€' Wijle Hit de gemeenschap Verwijderd Imogen
stoffelijke werkelijkheden van hemzelf, van medemensen en van W01"deY1? Zij Zijll immers anderen slechts tot last
de stoffelijke natuur. Noch teksten der H. Schrift, noch uitspra- Evenmin is dan in te zien, Waarom niet alle methoden van ge-
ken van het kerkelijk Leergezag kunnen dan iets absoluuts en boorteregeling geoorloofd zouden zijn. Bij dieren mag men de
voor alle tijden verplichtends hebben. Alles moet louter histo- ongeboren vrucht doden; men mag dieren steri1iseren_ Waarom
risch beoordeeld Worden. Zou dat dan bij mensen nooit mogen? Waarom zouden gehuwden
Z0 belandt men dan niet in Ware historische beschouvvingen over nooit voor, tijdens of na de huwelijksdaad het Ontstaan van een
de veranderingen en ontvvikkelingen van een blijvende menselijke kind rnogen verhinderen?
realiteit, maar in een historicisme, dat blijft staan bij het con-
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Dat dit alles ongeoorloofd is, blijkt voor de katholiek duidelijk Wij lieten zien, hoe de ontaarding van het Godsbesef lejdt tot

uit de leer der Kerk. Maar wij geloven, dat het ook reeds met Onderwaardering van do mens; zowel op intellectueel als op

de natuurlijke rede inzichtelijk te maken is. moreel gebied. In de praktijk zal deze Weg vaak in tegengestelde

De mens mag zijn eigen lichaam en zijn lichamelijke krachten richtmg W°1"def1 afgelegi M611 Z31 b-V- Vaflllit 01'1ge00I‘100fde

ontwikkelen. Hij mag met alle middelen der medische Weten- huWeh§ksbe1evmg__k°men tot Ontkenning V811 het bestaan van

schap ziekten voorkomen en bestrijden. Hij bezit een werkelijke een Zbllver geesteluke ziel en daarmede ook tot ontkenning van

macht over zijn lichaam en heeft - binnen zekere grenzen - het het bestaan Van de Oneindig geheimvolle Scheppende Gee-st.

recht in zijn lichaam of in dat van anderen in te grijpen. Maar M331" 00k deze gang bewijst W961‘ de Sameflhallg V811 Godsbeeld

dit recht heeft een grens, die de mens niet zonder zonde kan en_men5bee1d- Beidefl WOrden door de Kerk hoog gehouden en

overschrijden. Deze grens is bepaald door de betrekking van de belden Worden 1n de hedendaagse dwlillgen gedevallleerd.

mens tot God. Hij moet God als zijn Schepper erkennen en mag

dus ook het effekt van. Gods onmiddellijke Werking niet frus- DR. C. STRATER S.J_

treren. Nu is de menselijke ziel onmiddellijk door God geschapen

als het lichaam bezielend. En dit vanaf het eerste ogenblik, dat

deze mens bestaat. Zijn ziel is ontstaan door onmiddellijke
schepping Gods en zijn ziel blijft bestaan, omdat zij voortdurend
onmiddellijk door God in stand gehouden wordt. Die ziel is

echter in. haar ontstaan en gedurende heel het aardse leven ver-
bonden met een lichaam, dat door haar bezield wordt. God

schept de ziel als de vrucht der ouderlijke aktiviteit bezielend en

tot haar ]ichaam makend. God houdt de ziel in stand als haar L

lichaam bezielend en levend makend. De mens nu moet God

erkennen en dus ook Gods onmiddellijke Werking en het effekt
daarvan respecteren. Bij elke lichamelijke daad moet hij het
ontstaan of bestaan der ziel en du.s ook de noodzakelijke 1icha-

rnelijke dispositie ertoe ontzien. Hij mag niet zo op het lichaam
inwerken, dat er geen dispositie overblijft voor de onmiddellijk
door God in stand gehouden ziel; m.a.W. hij mag niet doden, ' - ~

noch zichzelf noch anderen. (Dit is regel; wij handelen niet e
over het geval, dat een persoon of een gemeenschap een mens

doodt uit zelfverweer), De mens mag niet zo ingrijpen in een Het ’Vri'm0edi ‘ ’ .. _

menselijk lichaam, dat de onmiddellijk door God in stand ge- W
nuari 19%) la; 2::1"5i1il;iTg_k;;1; lzigtgiag:lavd7‘eIl?sZnT1€)dve? J3;

houden en met het lichaam verbonden ziel haar functie tegen- 1 hoofdredactie stelt zich daarin op de meest positieve wijze achter
Over het lichaam Diet H1691‘ kah 1lit0efeYleY1- de besluiten van het z.g. Pastoraal Concilie inzake opheffing der

Om precies dezelfde reden mag de mens zijn op voortplanting celibaatsverplichting,

gerichte akten niet zo stellen, dat er geen dispositie ontstaat De Tijd, die ook inzake de Nieuwe Katechismus (geloofsleer)
voor de onmiddellijk door God te scheppen ziel. God is het en de encycliek Humanae Vitae (voorbehoedmiddelen) blijk gaf

immers, die onmiddellijk de ziel van het kind schept als de achter het ’Past0raal Concilie’ en niet achter ’R0me’ te staan

vrucht der ouderlijke aktiviteit bezielend. De mens mag ook hier accentueert zich zelf steeds meer als het officieuze orgaan van
niet zo handelen, dat geen door God geschapen en met het de 9-a11ha11ge1‘5 V311

lichaam verbonden ziel haar functie tegenover" het lichaam kan D E N I E U W E L E E R.

beginnen uit te oefenen.
J_ A_
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is autonomer geworden, mobieler, flexibeler, ruimer en sneller
geinformeerd, ineer solidair met het wel en wee in de gehele wereld,
meer betrokken _door diskussie, en debat bij gebeurtenissen, kultu-
reel op hhoger n1}/<eau door de enorme massale mogelijkheden van

. . . . . . . . tensc aps- en unstoverdracht.
De dramatische s1tuat1e 1n onze kerkprovincie mag ons met verh1n- Bile kent of beho

. . . ort te kennen het evangehe. Inhoudlijk enderen de ontwikkehngen 1n de wereldkerk te volgen. Paus Paulus verwezenlijkt in de wereld
"cit ortdurend bezor de woorden aan de crisis in de Kerk, maar . . . _

W13 V0 g d d h d b tenissen in de Er khnken u1t de baaierd van anarchie en chaos, van geweld en ter-hi' besteedt ook voortduren aan ac t aan e ge eur . , _Wéreld reur, van bloedvergieten en ellende m11]0enen stemmen op, die het

Rond de ‘aarwisselin sprak hij over structurele verbeteringen die de ultschreeuwen van mood‘ Een roep Om recht’ Om Vrijheid= Om Vrede’
1 g .. <1 1 -

wereldvrede dichterbij zouden moeten brengen. H1] waardeert alie €i:qkZ0eiS:L’ Om Ontwlkkehng’ Om Zelfontplooung Anemaal authen
pogingen, die het goede dienen. Zijn encycliek Populorum Progressio ,

is een belangrijk leerstuk, dat richtlijnen geeft voor aktie. Want als Zij hoefden niet klinken
"d h ' h , 't' kt'k ,helthetons .. . ’ _ _» g g

W13 e_t egne 8%?“ Oreslgongggroggek 131 1:11 :i1?:1enEn alg de Chris Worden te z1Jn als die 1.000.000.000 Christenen zich maar meergeen zier, at W1] met . . a o 1e J . - bewust .

. . . . geweest van het felt, dat elk van hen en alien samentenen lI1 de wereld met evangehsch mwerken op de wereld, dan baat een Zendin hebben Elk De Kerk hoefde niet Veel Id. t hit
h t ' 1: , d t ~ t 1.000.000.000 te boek staan. g . . . . Z V“ lg e 8° t°'

e me S a “J me ren door afwezigheid 1n de reglonen van moderne beeldende kunst en
Kunnen WU wel perfecte tgdlandmgen Op de maan Verzorgen’ maar literatuur en filosofie, als die 0 dracht uit Genesis met God
niet wapepngegveld’ terreur’ dh(.mger’ eHe?§1e’ChZtiiekpte’ Onwetendheid onder _God de wereld maar serieuf ter hand werd genomen enverdrijven. O zijn we te va sig en te ze zu g. Het 1 d . .. _ ‘ _

.. . . . . . . , d t -
Moeten W1] met tot optimale 1nzet komen 1n Gods he11sp1anP Zo 1a, Z1.” 1; go; t a paus Joann? duldehlk achir de meuwe Ontwlkke
dan toch zeker door te doen wat de eerste Christenen deden: elke

gb ijdzeiz ~Ziehier, Joseph,
. .. . . . ' d k W roe er . e moeten a van at verou er e paternae patroon,

meuwe tudswende te Chilsnamseren De erk hoort tyssen e Om dat naast goede Z1 den, zoveel overbedelin van z. . vaders kend
putem De Kerk hoe” In de geautolalilseercie gedglvna legeri We moeten naar dat patroon van broedilijk gezgag Christus deehoort 0 de maanraketbases. De Ker oort 1n e n e a on . '

astrgnaut die de kerstnacht 1968 de naderde m_ meest gezagvolle was een Broeder tussen broeders en zusters, God en
. mens.

'oenen voorlas uit het boek van de Sche 1n had het be repen. . .. , _ _

i>opu1orum Progressio stelt vertrouwen iiipdf krachten Vi’! de orde Dat gezag moet mgesteld Zlln Op loyale krme’ Op mspraak weer‘dat continuiteit vemieuwing spracak en het moet V1f1_]i'161d geven waar geen grenzen overschreden
_ ’ .. . . ' wor en.

”Men1geen zal een d€lfg€1l]k6 hoop voor utopistisch houden. Het zou .

.. .. . . l..k .. ,d
toch wel eens kunnen Z1111’ dat Z13“ reahsme fouuef bdu ate 311111 kat Paus Paulus roept OP tot P6l7‘tlC1Pl1C1€ in de geest van het Concihe

i

’ . .. ’ . ’ on er par ners.
3:1? jgiiiwigarlgigiilegogqdsf Sjtrbzagll’ éqealzérvilreteafsgggglgii Een fraternaal gezagspatroon, een broederlijke participatie van lusten

immt” en lasten delen, daarheen wnzen de pausen: Z0 valt de wereld he11
bezig houden in ten deel. Maar alle heil komt van God of 1S onheil. Paarom: geen

. . .. . . . .. aantasting van fundamentele wetten, maar O11V€IZZ6C‘C€il_]kh€1d en het
deze kerkprovmcle met de maatS°haPP11"Pa"1°1Pat%§ ,W1J hebgei de niet schuwen van het konflict. Kruis is ook konikt. Ziehier kardi-

c' atie-ti'd achter ons 1i en, de artici atie-ti IS aange ro en. ., .

gneagidgerne Ii'l€HS is niet gegvirden slat petssimistjen geloofden dat aal Damelou (.TeStS' ned' Vern V‘ Inn‘ L16?’ Eagle)‘
’ ’ En toch voel 1k (hoevelen hebben het niet gevoeld zonder het te

11 Z0“ wor en een Soot msec ' durven zeggen) hoezeer Paulus VI gelijk had met te spreken zoals
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hij heeft gedaan. Wat er op het spel stond was immers van 0nmete- I I I I
lijk belang. Om liefde en huwelijk werd een van de bitterste gevech- In versche|denhe|d I I I
ten van onze tijd gevoerd.
Alle demonen waren losgelaten met hun bedrieglijke argumentaties. maar QGGI1 C|1a0S !
Technocraten en anarchisten hadden samen gezworen. De eersten
wilden hun universele planning doordrijven tot in het gezin. De an-
deren zagen in de sexuele vrijheid een der belangrijkste contestatie-
vormen. De duistere invloed van de psychoanalyse maakte het rond, Van de op het Tweede Vatikaans Concilie genomen besluiten heeft
met te doen geloven, dat kuisheicl een mythe, en sexuele Verd()1"ven- wellicht de ”Constitutio de Sacra Liturgia” de Katholieke gemeen-
heid overal verspreid was. De exploitatie van het erotisme in bios- $Ch9P het meesf 1f@ChtStr€@kS aangesproken. In tegenstelling immers
coop en revues rendeerde. Om al deze krachten het hoofd te bieden, tot b.v. zuiver-theologische, juridische of hiérarchische aangelegen-
om tegen deze gtromjng in te gag;-1 was ujtzonderlijk veal moed 119- 5 h6Cl€I1 raakt de Liturgie meer onmiddellijk C18 religieuze praktijk van
dig; en nooit zullen wij Paulus VI genoeg dank weten die tegen ieder alledag en iedereen.
en allen in op de eerste plaats tegen de theologen in, het voor de onder Liturgie Verstaan WU? de Ordening V311 Mitwerwlige G0dSV6r-
mens op genornen heeft tegen de mens”. ering die beantwoordt aan inwendige eerbied en liefde ten opzichte

van de Schepper, terwijl daarbij de adeldom van de godsvrucht van-
“De Encycliek is inderdaad een plechtig verklaren dat de techniek zelf stimuleert tot kunst op allerlei vlakkenz woord, muziek, kleur,
geen opperste rechten heeft, en dat er ergens een drempel ligt waar vorm en gebaar. Daaruit ontstond in de loop der tijden een reeks met
haar de toegang blijft ontzegd. In dit opzicht sluit Humanae Vitae zorg geformuleerde voorschriften, waarvan soms de oorspronkelijke
bij de revolte tegen de technocratie aan, waarvan de studentenbe- zin vervaagde maar die door een waas van vrome geheimzinnigheid
Weging eveneens getuigt. bleven bijdragen tot een spiritualiteit waaraan religieus sentiment
Wij staan hier voor een fundamentele confrontatiez or men aanvaardt n evenzeer aandeel had als geloofsovertuiging.
dat de sexualiteit gewoon een voortbrengsel van de consumptie- Elk menselijk ondernemen draagt echter in zich de kiem van vervalg
maatschappij is waarvan men het gebruik rationeel moet regelen; of aan de ene kant kan dit bestaan uit een teruglopen van het élan en
men meent, dat de menselijke liefde immer een ontmoeten is van de vurigheid, aan de andere kant uit overdrijving waardoor karika-
God en mens, dat ze een van de belangrijkste punten is waar het turale toestanden ontstaan die een deskundig gebruil-it snoeimcs no-
sacrale zich in de menselijke existentie voegt, dat ze voor een ruim dig maken. Met opzet spreken wij hier van deskundig gebruik, want
deel tot het mysterie hoort en als zodanig buiten het bereik blijft de historie is er om te bewijzen, dat men de ”défauts” ook de "qua-
van iedere greep naar datgene waarover de mens willekeurig beschik- lites” werden uitgeroeid, zowel op het profane als op het religieuze
ken kan. Die gewijde betekenis van de liefde zaln de Kerk tot het ' v1ak.Revolutionaire haast is altijd a-cultureel en leidt tot vandalisme.
bittere einde toe verdedigen”. Omtrent het religieuze leven van de vorige en het begin van deze
”Even onverzoenlijk toont zij (de Kerk) zich waar zij de echtscheiding eeuw wordt vaak gesteld, dat in letterlijke en in figuurlijke zin de
veroordeelt en opkomt voor de onverbreekbaarheid van het huwelijk. afstand tussen het gelovige volk en het altaar te groot was: de leek
Zij weet, dat ze ook hier dramatische situaties veroorzaakt. Gemak- i stond in feite buiten de liturgie die het domein scheen te zijn van
kelijk zou zij aanhangers winnen door bij te draaien tegenover een priesters en kloosterlingen. Hoewel een zekere skepsis ten opzichte
zekere moraal, die zich poogt op te dringen. Maar een in haar moraal van deze vaak generaliserend nageprate diagnose niet ongegrond is
zo vervallen Kerk zou even verachtelijk zijn als een Kerk ontdaan moet toch worden toegegeven, dat het Mysterie der Eucharistie door
van haar dogma’s, die door sommigen betracht wordt. de leken weliswaar met grote eerbied werd bejegend maar dat het
De heftige deining door deze encycliek teweeggebracht getuigt welk daarmee verbonden liturgisch ceremonieel met weinig kennis van za-
een essentieel punt hier werd geraakt_ Het heeft de woede ontketend ken werd waargenomen, meestal ruimtelyk vanuit de verte. Een
van allen, die onder voorwendsel Kerk en wereld te verzoenen, niets slechts oppervlakkig onderzoek in l9e eeuwse ”kerkboeken” laat
anders doen dan de Kerk gelijk maken aan de wereld". geen twijfel omtrent de gefundeerde godsvrucht van vorige genera~
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als Eucharistisch hepd un PCZISICIE, met eide benen op eigentndse grond stop-

Een groot keerpunt in de toenmalige spiritualiteit kwam met het vasé dlet den zen egte Sme ten In lse eeuws p1eU§me’ de tradmeHeige , anl e uitwndige dl€I1St.V2.I1 god aangewezen 1S ‘op een geheel

Deze n.m.1. plaatste de H. Eucharistie in de letterlijke zin van het eiqkztueden zlc erhalvdstancleert Van S_teedS Wlsselende _bur'

woord in het dagelyks leven van de mensen, reeds vanaf hun zeer gchaieldg ragmgen’ Waar U et taalgebrulk met mag Worden Luge‘

i

liturgische aktiviteiten en het door inschakeling bij de Gregoriaanse 3:115 lonccllle iinog Vglkomen Onbedrelgfl Voor te Kellen‘ De reeds
zang ook met de sacrale teksten in contact te brengen. Van verzet lgnla eer e O ilk e myt en.Omtrent het Ruke Rooms‘? Leven hadden
tegen het Latijn was geen Sprake: men eerbiedigde de taal die U-ve e1].i.een.Ze ere skepsls Veroorzaakt ten OpZ1chte__Van de R0‘
eeuwen-lang de draagster was geweest van het mysterie der Gods- emse lturgle’ Zowel Wat de tial bweft als Wat de SUJ1 def hande‘
beleving. Spoedig kwamen volksmissaals in de handel die naast de mgen-aang1aatBDe Waarée der e@“he1‘_‘_SPrak met Z_O Stetk mee_r aan;
Latijnse tekst de vertaling in de landstalen gaven: daardoor kwam glen wi.St.met ete.r’ of (he hoorde e‘b_1J’ maar relatlveerde het 1deaa1-

het rationele element van het begrijpen aan zijn trekken, terwijl de - 6% re 1g11§uSkS.enUment leefde V00“ In een Zoete S1eu¥'_Wat echter
devotionele gevoelsfactor van de sacrale, éénheid-demonstrerende {H depia e . rmge.n begcm te Overheersen’ was de drelgmg Van een
kerktaal, gezongen op dlleen daaracm geéigende melodieén, onbe- H; e lstone peodlek temgkerende.afkeer Van h".’.t mgeburgerde’gezonde westand‘ a was er van rec tstreekse verzetsaktie nog nauwelgks sprake.

ma

helft van onze eeuw een spiritualiteit heeft opgeleverd die zowel in uélfjnézl icde atteg besloten’ dat h.et Lawn als L1turgl,Scl_1e taal Werd

vroomheid als in ”medemenselijke” offerzin uitermate vruchtbaar lit gebrgglk Vgjqagi: Viisgiefgeaerlgv Yam de ‘gale Mlsslegebleden)
was. Het is dan ook jammer, dat de gemoedelijke maar blijkbaar Tevens W d - .. . . .andS gen Wet tOe_gestaa_”'

toch niet ongevaarlijke spot over “het rijke Roomse leven” OP deze - h fd er En emglf Wgzlglngen In e ntuele handehngen mgevoerd’
eriode een onjuist stempel van infantiel religieus simplisme heeft ln 00 Zaa Verso engen . . ,

P Eerst schuchter maar al spoedig in tempo en gedurfdheid toenemend
3'5 Y“ t~ is er toen _(opva11end sterk in ons land) een soort verander-koorts

De mentaliteit die in de samenleving tussen de twee wereldoorlogen Pntlitaaln Che hier in data? een pail Van Vandahsme bmderde’ Vooml
embryonaal aanwezig was en zich in de tweede helft van onze eeuw ' ml et (alder dder expenmenten waarvanssde begrenimg was Over-
duidelijk begon af te tekenen, was een complex van utilitarisme en 1 ge ate?) aan e Smaak. of Wa““??aak Van kqplopers ' E?n Van de
technofilie, een complex dat een terugslag had op de wetenschaps- ‘ mecfst etéeurgnswaardlge Vgschljnselen da?“b1J was het felt’ dat Ook

beoefening: het hoofdaccent werd van beschouwend praktisch en is Ou eren 16 003 Posme een grote. ?“V1°ed maar tevens eén
efficient. De klassieke vorming van het gymnasium, eeuwenlang er- ' grote Vfrantwoor elljkheld hadden’ de nelgmg Vertoonden Van he? In
kend als de voorbereiding op wetenschappelijk werk, word, zo niet eeuwe}? ange. gigstehjke Cultuur Yerworvene (waarvan de d1eP'
verdrongen, dan toch terzijde gestreefd door de H.B.S.-opleiding; galllg undmlssc 1en.O1?tgaan ‘“"*‘.S). mets heel t.e laten en daarmee de
iets dat als een neutrale realiteit kan worden geconstateerd. Het Op Omen. e genatle In het rehgleus'1uChtled1ge P1a?‘tS“’“- Waarqm
Katholieke-Liturgisch leven is, als behorend tot een anderc orde, $(1)1eS;§n,,l.1g;e§ 1] empo’ ills glold bet gen Zaak Van ulterste urgentle’
tegen deze mentaliteitsverschuiving bestand gebleven; nict uil" bIind- Waardoorjhui 1:)dsE1;s1a?One e melgwlghedin Worden Opgedrongen
heid voor het zich opdringen van in-vele-opzichten-nuttigc lcndemen -- g . S lge Samer}, °?““e“ Zlch 31 spoidlg nauWe'
maar uit een gezond onderscheidingsvermogen tusscn sac:-ale (m- mks meet Onderscheldden Van hun fu1f'en'praataV°nd3es P Waarom
weegbaarheden en nuchter-maatschappelijke zaken. Vole ziclzorgcrs Vgerd hun de kenms Onth_0ud?n_Va1? h_€ihge tmdmes_die gee“ mete‘lnke en verouderde Vt'OIT11gh€lC1]€S inhielden maar die aan waarach-
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tige eeuwige mysteries de vorm hadden weten te geven die met de Dit te constateren kan voor velen die de huidige toestand met zorg
Waarde ervan c0rre1eerdeP bekijken, moedgevend zijn, ook a1 werden er op het Arnsterdamse
Waarom die onherroepelijke deelstreep tussen de generatiesP Waterlooplein communiebanken en bidstoelen Verkocht Ook a1 vet-

Het zou natuurlijk kortzichtig zijn wars te blijven tegen elke veran leerti men te kn1e1en en te _biechten, a1 verschimmelen breviers en
k 1 - - h - Onze ti-d is aan wor en rozenkransen tot cunosa, en al Worden geconsacreerde Gods-dering. Zoals de burgerlij e samen evmg z1c 1n _] g

bevri'den van a1 te knellende banden van over-cultuur, Z0 heeft Ook ulzen hergschennend m1sbru1kt voor profaniteiten. Vertrouwen
J h d h ht a te aan welke heeft heeft echter een concreet object nodig en een doelstelling diede religieuze bezinning van e en et rec om n g , , ,

litur ische voorschriften en gebruiken hun zin verloren hadden en Zm heeft D16 doelstenlng kan 111 het Onderhavige geval geen andere
k M b -n is met hetzelfde Z1Jn dan: wy moeten de eenhezd redder: 1n leer en uitwendige be-misschien zelfs averechts wer ten. aar verso er1 g '

als ontluistering en een eeuwenoude Liturgie is te heilig voor een evmg daarvam de L1tuFg1e- DEZE generatle m06t, het koste wat het
h ~- hfnbaar Secundaire ROSE, V00fkO1'I1en, dat de Rooms-Katholieke Kerk uiteen valt in eenpsychische beeldenstorm die zic vergnjpt aan sc J -

Zaken als Wfwater’ Wierook, kleding Sacrale gebaren die met ree s autonome natlonale land-Kerken met reder een eigen stijl, een
J - . .

1 en S irituahteit Van elgen taal en straks welhcht ook een elgen leer en een eigen moraal.op sentimentaliteit berustten maar eeuwen ang e p

onweegbaarheden levend hielden, welke de mens losstaande van zijn Het 15 gee“ Pesslmlsme de eenheid fhans @6111 bedreigd bezit te noe-
anedaagse sfeer, iets deden Voorvoelen Van Wat God Ook aan Zin_ men. Hoewel het Tweede Vatikaans Concilie het Latijn (zoals reeds

tui e1i'ks, bereid heeft voor die Hem beminnen; en hetgeen St. Pau- gezegd) heeft gehandhaafd en $1eChtS E611 (1616 ruimte heeft gelaten
S J h t i O ekomen» voor de Iandstalen, behoort (althans in Nederland) een Ziturgisch vol-lus qualificeert als iets ”dat in geen mensen ar s pg .

omen gave H. M15 volgens de Romems-Latynse ritus tot de grote(Paulus I Cor. II 9).
h 1- k 1k de huidi e Situatie zeldzaamheden, terwijl door onjuiste voorlichting vele eenvoudigenWat het Nederlandse Rooms-Kat 0 1e e vo over g

denkt en of het zich veilig en gelukkig voelt bij de feitelyke prakti- {H dememng Z1Jn_ gaan Verkerem dat deze ”te8e11 de V00f$¢hIfiff6I1”
zering van de constituties van het Tweede Vaticaans concilie, is moei- ls; W13 de eenheld lief heeft en Vefdedigf, heeft Christus aan zijn

lijk te zeggen. Op een paar, of genegeerde, of bestreden tijdschriften Z_1_Jde- Imme';'S= wen 131115 0P de W01"-<11 V66! Zijn lijden en 0nmidde1-
d 1 d K th lieke Volk een lljk na het lnstellen van de Eucharistie en het Priesterschap in hetna heeft het merendeel van het Ne er an se a 0 g

-- ~ - - ~ - -- ~ - » ogepnes er 1] e e ” met ijn Va er sprak, smeekte Hij met
1 e s reekbuls De meeste pub11c1te1tsmed1a z1Jn bezet geb1ed vanvr] p .

- - - - d - d t h eenzi-di is; grote aandrang, tot m1nstensuv1Jf_maa1 toe, om EENHEID voor Zijnwaarurt de voorhchtmg zo met ten ent1eus an oc _| g
nin ezonden Stukkenu en --brieven Van lezers» Zijn, voor Zover tOe_ vo gehngen, beseffend, dat H1] d1e onervaren zwakke mensen eens

8 . .

H ~ alleen zou moeten laten 1n een samenlevlng met veelvuldige dreigin-gelaten, niet meer dan bescheiden uisterlngen.
Dit tikel stelt een schuldvraag omtrent de huidige religieuze crisis gen en derhalve met de kans OP 1I1d1V1dL111Sf1SChe afscheidingen.ar g

W 1 k t het er eerh-k Vele eeuwen heeft de georgamseerde Kerk z1ch, trots velerlei bedrei-en bedoelt ook geenzins agressief te zijn. e om J
~ - ~- glngen, soms gevaarhjke verwondingen en zelfs plaaselfke am u-it dat het tendentreus 1s Het heeft OpZCtt611_]k de belaste en _] pvoor u , .

~ » >- - f» ht 6 e tatles, kunnen handhaven.misleidende termen progressief en conservaue ac erweg g -
r -s wereld-taal d1e de grondslag werd voor vele andere talen heeftlaten maar stelt met grote ernst de voor allen geldende gewetens-

k x erimemen et Latgn behalve op het profane, ook op het religieuze vlak eenvraag: Mogen wij de huidige chaos van doe-maar-raa -e p "~

bl-- dulden’ Op evam, af dat Over em te stake omhcih-gmg Wm gzondere rol mogen vervullen. Taal-h1st0r1sch bezien immers be-yven g , h_
h 1- k lk k U mu-aha sc 1kt het zowel over een strak-10g1sche Z1IlSbOLlW als over verfijndede eredienst keen, voor ons Rooms-Kat 0 re e vo 00 ss

- - -- , gevoelswaarde 1n de woordbetekems. We kunnen het natuurlijk toe-al eschaad zodat er straks wemlg meer owerblxyfl dun em aanwor en g , _r A
_

plaats en tyd gebonden religieuze folklore? En mogvn wij aan een valllg meme“ F12? het Latlln @611 SIOOF 881161881 heeft gehad bij de
- - - - -. groer en verbreldmg van het Christendom; We kunnen er echter ookd dzt vacuum nalaten als trrestrgc erfemsiIeug . . . . . , ,een _Prov1dent1eel bele1d 1n Zl€Il. ]u1st 1I‘IlI1'1€fS door de besproken
Een cr1s1s 1s doorgaans kort en fol on do historic is 01 om te b6W1_]- kwahteiten is het Latijn vaak een steun geweest om aberrerende op-
zen, dat wat eens met vcrniotiging lwcdrulml word. lot gloriouzc nieu- vattingen omtrent Christus’ leer en bedoelingen in het goede spoor
We bl0¢i kiln k0mL‘l1- terug te brengen. Bovendien is het Latijn a1 eeuwenlang de taal waar-



in de Heilige Mysterieuze God door het overgrote deel van Zijn Kerk goelg; ‘I/Y-int daadzieke breinen Vergrijpen Zich’ lnisschien Onbed°e1d-

in gebed werd toegesproken altijd edel nooit sentimenteel Heeft iielilgn as; dresultaten Van eeuwenlange twllfel’ inspiratm Ze1f'
. . ’ . ’ .. . ' e .

deze taal dan een rehgieus monopol1eP Natuurhjk nietl Maar wel Om een kafhed 1 . . . ,, . _

heeft het Latijn recht om in de Kerk praktisch te blijven voortleven d- . h -ma te Venfueugin ls mam een deskundlggenchte bom

in z’n historische sacraliteit, a1 of niet in de muzikale omlijsting van no lg: et pum verzet Zlch met maar latere generaties Zunen met

het Gregoriaans' en zeker heeft het recht om behoed te blijven voor weer-an naar de Schlande Van de leegte kijken‘

geforceerde uitbanning door overheersing Van zoveel profane talen Er ljnlgokk geestehjke bee1den.StOrm.en.’ die. het Woord’ het gebaar

als de wereld kent. Waar zal de eenheid blijven wanneer er straks ' Vlelranetwoind 1r.?lE1:n.'dEn rond dle drelgmg hgt momenteel ons anef
. . . . . T

I 6 .

geen officiele Kerktaal rneer 1s die de splritualiteit van eeuwen heeft Het besef V Ud el .. . .

gevormd en heeft doorgegeven? Wordt er niet te luchthartig ornge- an eze Ve”a““‘”°°“¥?11Jkhe1d Vmdt Ontegenzeggehlk 86'
rehgieus cu1tuur_g0edP zagsstenn, nu het hoogote K€Ik611_]k Gezag vanaf de Advent de experi-

menteei-periode als_gee1nd1gd verklaard heeft.
Het %.11ZLl1fglSCh€ Latgn blijtt; de landstalen zijn toegestaan, mits de

Is iets reactie bespeuren? verta ingen oetrouwbaar Zljn. Voor de Liturgische handelingen wor-
dzgnegglie wlijggingen voorgeschreven die aan de sacrale waardigheid

Het antwoord op deze vraag kan bevestigend zijn en wellicht stirnu- 5, . .eu Gen.’ . .

Eenheid 1n verscheidenheid 1s het klassieke kenmerk voor schoonheid
lerend werken. D ,, h .d . .

In 1967 n.m.1. werd voor ons land een begin gemaakt met georgani- e een el IS een Ommsbare fakt°r- Chaos 15 °nderSaI1g-

seerd verzet tegen eenzijdigheid in de Liturgische vernieuwing, toen Overveen A

in Utrecht de oprichtingsvergadering plaats vond van de ”Vereniging

voor Latynse Liturgie", die zich, zoals de officiéle formulering luidt, D1 1- F- M- Kat

ten doel stelt "om de Latynse Liturgie die onder dc druk van een een-

zydig accent op het gebruik van de volkstaal dreigt te warden weg-

gedrukt, levend te houden en verder te ontwikkelen”.
Deze vereniging telt thans enige duizenden leden en beschikt over

een dertigtal regionale afdelingen.
Uit de officiéle doelstelling blijkt al, dat de vereniging een positief
doel nastreeft, n.m.1. het Latyn te behouden naast de volkstaal, pre-

cies volgens de voorschriften van het Concilie. Wie kan daar bezwaar <

tegen maken?
Toch heersen er ten aanzien van de vereniging waandenkbeeldenz de

leden zouden dwepers zijn uit een voorbije periode, starre conserva-

tieven die de gang der historic vrezen; zij zouden een “clan” zijn van

klassiek-gevormde intcllcctuelen met bcperkt gezichtsveld of mu-

ziek-liefhebbers die erkende repertoircs willen beschermen. . . enz.

Dit zijn tendentieuze voorstellingcn die we nmar niet eens zullen

bestrijden. “ -
, ,

Wel heeft de V.V.L.L. één leidende gcdaclnc. en wcl deze: SLUITZEGELS Tmuw aan Rome

Laten we toch voorzichti zi'n met dc din wn van de eest en ons -- . -~ .

wachten voor vandalistiscgae }/mast. L g ;T_r%g1_J§f;4€i4bge§;?;h‘l' ‘21;n.ck’ zléaigzeldreef 5’ Be1S°1e> Be1gié>

En dat is juistl Louter pragmatisch-denlu-ndc mensen die het zintuig per 80 stuks tvier varianfen)g1rO 7 tegen Bfrs‘ 20 of f1’50
voor onweegbaarheden missen. zijn slvchlc bewakers van cu1tuur- '
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D - d d - sofen, op deze voorwaarde, dat zy zich niet inbeelden, dat dee 6 natuurlyke rede op zich zelf in staat is de betekenis van de
lcglgemene geschiedenis in haar geheel genomen te ontdekken.

Onder deze titel verscheen in de serie: brochurerlreeks priester- hfl-Zoiimggtmige5.6:; vzzziigjicglijeyzgafjja2:61;;
Smdiegroep Limburg fen b°ek3e "_‘fm Jean Madman" Het_1S 55?", beter de Tien Geboden Gods onderhouden en in verval ge-

e
foroqetion civique et d’action.cuiture11e selon le droit naturel et ‘ steeds als de Kerk ,Z1-Ch heeft Opmgesteld de wereld, in

chretlen 5/7/4/68% Het_1_3’°ek1e 15 mgeield door Dom FL G' M' 1 plaats van aan de wereld te weerstaan en haar te bekeren,
Smeets OSB1 Vaa1S- Pms f1’50 postglro 1756835 Van past V‘ heeft men de christelijke godsdienst natunrliiker en redelijker
Keulaerdsr Heerlen (P-B~ 214)- zien worden; en eenmaal natuurlyker en redelyker geworden
Wie theologische en losofische kommentaren niet te zwaar zijn, heeft men steeds kmmen constateren dat de christelgké
zal hier een dankbaar voorwerp van studie en bezinning kunnen godsdienst W61 lo]; van de kant def Wereld’ werd toegezwaaid

Vinden intzézg ook dat hi tegeliikertgjd begon te verwatteren, te ver:
Sl6Vl6VLC6‘1761" w ne.

W13 hale“ enkele Segmentjes emit: Hy zoekt de richting vzn het moderne Pantheon der profane
Zeker, door het geloof weten wy, dat de Kerk Christus is en dat afgoden» W swat OP de d*‘e1’"Pel en heeft hem feeds met een
zy niet kan vergaan. Maar afgezien van iedere godsdienstige “Yet °“e1’5eh1’ede"»-' <11 Z?" 01/lde Vlmden Z17" dad?‘ Ween» Z?
overweging op dit ogenblik en enkel rekening houdend met de Z14” allemaal Opgekomen Om hem 1”/let 66" Wierldelijk sch0u-
historische jeiten, die gelovigen en ongelovigen met hun ge- d.erkZ_op1e aan te moedigen toch toe te treden tot de coexis-
woon natuurlyk verstand kunnen vaststellen, staan wy hier tlmtle 6" de dialeog
voor iets dat byna altyd over het hoofd wordt gezien of als Maar op datzelfde moment gebeurt er altyd iets. Er gebeurt
bijkomstig wordt aangeslagen en dat niettemin het kapitale iets, maar niet op de drempel van het Pantheon, niet by hen
feit van de geschiedenis is, n.l. dat de Kerk en zg alleen de die daar in een kring byeen staan. Neen, elders gebeurt er iets,
gemeenschap, de instelling is, die de eeuwen trotseert en elders, ergens ter zyde, ver weg; het christendom verschijnt
wezenlyk identiek aan zich zelf gelyk blijft. Z0 goed als iedere altyd weer ergens in een uithoek, buiten het compromis
eeuw heeft geprobeerd, -hetzi] van buitenaf, hetzij van binnen met de wereld, waaraan men by de ingang van het Pantheon
nit de Kerk fundamenteel te wyzigen; die pogingen hebben bezig is de laatste hand te leggen.
korter of Zanger geduurd, maar allemaal zyn z'y' voorbijgegaan ' Telkens als men in de geschiedenis het christendom heeft zien
en tenslotte heeft de Kerk zich steeds weer identiek aan zich verflauwen en verslappen in een compromis met de wereld,
zelf hervonden; zo is zy blijven voortbestaan in deze identi- heeft het zich nooit binnen dit compromis kunnen overleven of
teit en geenszins in haar toevallig nieuwe vormen, met steeds 150$ rlieuw levert komen, ondanks de vaak oprechte pogingen
één enkel Credo, één enkel Onze Vader, één enkele decaloog, ‘ van hen die alles in het werk stellen om de schikking tot het
met steeds dezelfde sacramenten, de apostolische opvolging minst slechte of het minst harde resultaat te brengen. Neen,
en het primaat van de Stoel van Rome. En byna iedere eeuw het christendom verschiint opnieuw buiten het compromis,
heeft verondersteld, dat de Kerk zou voortbestaan niet door Wati een verzwakt geloof gemene zaak maakte met hgf
en in deze identiteit... maar in en door de verschillende Otlbesterldig lot van een voorbygaande wereld_

vernieuwingen, welke allemaal ééndagsvliegen Ziin geweest. Want ziet U, de wereld doet niets anders dan voorbijgaan, dat
is zyn eigen aard, en het Christendom kan niet anders dan

lk Eeloef in de ’le55e" Wm d6 gesch1eden1s' voor moralisten, herleven, dat is zyn eigen aard: en dit zyn twee werkingen,
politici, P5yC7'L0l0g6rl, ddt heb 17¢ U gezegd: en Z01/S 11001‘ fil0- die niet alleen onderscheiden zjjn, maar absoluut heterogeen
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ten opzichte van elkaar. En het christendom herleeft altyd, Grootscheepse VerVa|$inQ Van
teraggrypend nzet naar zyn Zaatste staat van verval, maar --
naar z_i/'n eerste staat van integraal licht; niet met een ver- Goddelllke en Kerkelllke
wyzin naar de theologen van het laatste ’0nweer’, al was het --
maar im ze ten dele te verbeteren, maar naar het geloof van Huwelllkswetten
Sint Petrus en Sint Paulus in zyn onveranderlgjke integriteit t

en zyn -eeuwige actualiteit.

‘ Nu er in Nederland zeven gebroken kromstaven in het stof
liggen is het voor niernand meer verwonderlijk, dat er op het
terrein van het huvvelijk schandelijke dingen gebeuren.

*5 Officieel. . . .

Ziehier enkele passages uit een artikel inde Haagsche Courant
van 13 december 1969:

Formeel is het inderdaad nog wel zo, dat iedere katholiek die
wil scheiden zijn verzoek om nietigverklaring van een huwelyk
aan de kerkelyke rechtbank moet voorleggen en dat deze by
zyn beslissing de regels van het kerkelyk wetboek volgt, maar
in de praktyk is met name de gedragslyn tegenover bar-
gerlijk-gescheidenen in de loop van de Zaatste jaren aanmer-

Ned. epiSCOpaaiI rebelleert keljk versoepeld. In het bisdom De_n.B0sch evenwel is het
dmdelyk, dat met de komst van offlclaal Bressers nzet alleen

tegen de Kerk ae praktyk in beweging is geraakt, maar dat ook het principe
1s aangevat.
Punten van veranderde praktyk: het feit dat de bisschoppen

Na een jarenlang wanbeleid op het gebied van gelo0fs- en “F” Nedemmd de kennewke 9”‘“?”‘h”"g mm een huwelyk
, _ met met gesloten ogen voorby wzllen gaan - en voorts dat

zedenleer km?“ h.et .N?de¥landS eplsqopaat mans m _0p- katholieken die ’ait elkaar zyn gegaan’ niet meer (zoals vr0e-

Stafld tegen qlsclpllnalr voorschnft Van de Kerk dc . ger) buiten de kerk en sacramenten warden gehouden. Punt
‘33hbaatSVerphchtmg' t __ _ _ dc van principe, in Den Bosch dan althans: heeft Christus in zyn

nder druk met mgges etm Van e vmémmge Sy 0 uitspraak ’wat God gebonden heeft dat kan de mens niet
Van N00rdwukerh0ut.dle me? reprelfezltalgef ls’ .enm3_: scheiden’ misschien toch minder strak gedacht dan de kerk
tggfgzzzigtaii igezzgriiil meuwe a ec lsmus ls “ gfficifel lange tyd heeft gedaan - en formeel nog altijd blyft

Het is duidelijk g:ezie_:n de hele situatie, fiat an disciplinaire Dietuwelgksrechter in Nedemmds beweeglgkste bisdom is

punt’ Ondergeschlkt ls’ "fan ffen. hele sene plannen van Veal officiaal Bressers, een 31-jarige priester in grys colbert, blaaw
Yerstrkkender betekems’ ale In nag agramere tegensteb overhemd en bruine das. Wanneer h_ij in de conferentiezaal
lmg Z131? wt ‘Fe leer‘ van het Bisschoppelyke paleis - schuin tegenover de Sint ]ans-
Het schlsma ls een felt gewordem kathedraal - zich over de nieuwe echtscheidingswet van mi-
Dat de Kerk spreke! ! nister Polak aitspreekt, zegt hij: ’Het is goed dat de mensen

met de realiteit Zeren leven. Scheiden ook als één van ale
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artners er te en is moet mo eZ"k z"n. 1k eloo , dat w eer . . . .

P . g y ,y g f _ mm dzge priester, die nzet alleen over uittredin en, maar 1; 1het gehawd zyn 111 geen enkel opzicht meer functioneert, het oak over echtscheidingen een eigentyds oordgeel vormen £5452:

l(;1?1'}ceiZ:aI§ Zirgfszszif/fifseiLiiiegeojgfgigezan, die in Nederland grit" ggfeygeiiewiiddzlégesn Zeiéistisch Zia‘
recht spreekt, glimlacht verontschaldigend wanneer hy v00r- jwidl-Sch foefe kctlf11.112? ws.sen mid 6” bed “Z5 ea"
Zichtig suggereert, dat Christus zn uitspraak ’Wat God 56- Sch!-in Ophoudén Wm ah 01%;". mgevOe.rd' .Het poor 46
bonden heeft kan de mens niet scheiden’ wellicht anders heeft nu de kathoh-eke hoe pg Lgyehy .d1sI'7 gelukklg .met me” nodlg
bedoeld, dan de fervente tegenstanders van echtscheiding in het jongste pastoraal fa at? 1% 61 S ekleqers .m Nederland Op
de rooms-katholieke kerk veronderstellen. , Sm na verloop tnld “.1 £6 6 Omsumdlgheld dat twee me"-
’Wanneer wii nu de oprechtheid als de belangrykste 6vange-

feityac met mger met @l7<I/1611’ Overweg 7<Wm@11

Zische Zevenshouding zien dan heeft onze kerk in het verleden Em katholiek echtpaarcfip 567.16” .

talloze gewetensvolle katholieken onmenseliik zwaar belast. door een pastoor Wmaf ad W1 iaan “held” Zal dad?‘ "161?

Officiaal Bressers is een man, die ruiterlyk het falen van zjjn - ieders persoonlg-kg veranguoen §eZ..(Z;ld€n’ want de kerk erkent
eigen kerk erkent. Pastoors hebben in het verleden onn0eme- met gewetensproblemen zittezrdr? kaidmey (Z1:/‘r dengjslzooiniaj;Zyk veel Zeed berokkend doordat ze te star aan letterlyke by Kathoh-eke Bureaus

enteksten vasthielden maar wy kunnen het hun niet eens kwa- 3 g V001’steun terecht. De begeleiding die men day; probeert te gevenliik nemen’ vindt hi] omdat men in de kerkelijke hiérarchie . .. ’

toen nog niet menseliik over de echtscheiding darfde te den- ggingferuéigsgzlginfjzfqirlazitdge agfgiop 1100“ negatief
ken. - . 6 Z9”-
Een gescheiden man of vrouw was tien, viiftien jaar geleden 5;tg;iC];lueg;Ze1.Z ligtlzgllfikin treedt me" in Nederland niet W166?‘

voor de katholieke kerk in Nederland nog een ’0utcast’. Wie meer begrip 1,001, Sitegeg/1061;,-Imag-ended er komt steeds;
zyn huwelyk had laten ontbinden mocht niet meer biechten, erkent Ofciaal Bressers ,1:iatle_'k if“ 134 komt het daafom,
kon de communie en de sacramenten niet meer ontvangen en Schaam Omdat h-- kart ‘Kl (:1 I ”Pydz° dlep U001’ Paus Paul“
had geen recht meer op een kerkeliike begrafenis. de Zanden in de ljvereldgalle mkzel hatkmm de paw beschaa
Gelakkig is het niet meer zo, wie gescheiden is wordt in Ne- geen echtscheidin s t h Eflfn ’ an er amen doordat Z6 "05!
derland als volwaardig katholiek bediend. AZ zal de pastoor g we 6 en

meestal wel willen vveten 0 men no 0 recht elovi is. O ’

dat zo is moet ook aan het icht komin gzanneef een gescheif viii; SE3 gjeend heeft Zal de mens met Scheideni’ Waafheid
den man of vrouw voor de tweede keer in de kerk wil tr0u- Moge de wereldkerk deze ambtsdra .

wen. Een tweede huwelyksinzegening mag nooit een plechtig- Want elk rijk dat Verdeeld i 1 t gers mtstoten
heid voor de buren ziin. ' S Za en gronde gaan
Maar van de honderd verzoeken om een tweede kerkelyke -

huwelijksinzegening Worden er gemiddeld maar twintig afge- u

wezen. Moeilykheden zoals die van dokter Vlimmen doen zich
niet meer voor. -

Officiaal Bressers, enig kind van een gelovig Tilbargs echtpaar,
maakte na een opleiding aan het seminarie een bZiksem-
carriere toen bisschop Bekkers hem als onderwyzer ait een

schoolklas weghaalde om hem kerkelijk recht te Zaten stu-
deren.
Na is hij als het om ideologische problemen gaat de plaats-
vervanger van Bekkers opvolger bisschop Bluyssen. De jeug-
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Het huidige sexuele gedragspatroon
als schadelijke agens

voor onze gezondheid

prostitutie in de achter ons Ziggende jaren was zo langzamer-
hand gereglementeerd en had men nit gezondheidsoogpunt
goed in handen. Het aantal geslachtsziekten in ons land was
tot een zeker minimum teruggebracht.
Mede door de overdreven aandacht van pers, radio en vooral
televisie op het gebied van de sexualiteit is het by de jeugd
heel gewoon geworden, dat een jongen deze week met dit
meisje en die week met dat meisje geslachtelyke omgang

D11; gchreef dokter M. C. Hilbrink in Nillmiimeringen 6190- 1959- heeft, Zonter terwille van de sexualiteit zonder enige andereWij halen er enkele fragmenten uit. bindende relatie. Helaas is deze bepaalde vorm van prosti-
tutze er de oorzaak van dat het aantal geslachtsziekten weer

Gelukkig is de tyd voorbij dat gesprekken over sexualiteit in - gestadig in omvang toeneemt, met dat grote gevaar in zich,
vele gezinnen taboe waren. Over een van de meest natuur- dat velen er niet voor durven uit te komen en geen dokter
Zyke functies van het menselyk lichaam, de drift tot de in- consulteren.
standhoudmg Wm de soon, km tegenwoordig rustig worden Maar niet alleen Zichamelijk, ook geestelyk hebben deze vrye
gesproken. Dit heft zeer vele frustaties op en is daarom op opvattingen onder de jeugd desastreuze gevolgen. Er zijn na-
zich veel gezonder. meliik vooral onder-de meisjes vele, die, eenmaal in aanraking
V00,» de instandhouding mm de soort is ook nodig dat 616‘ gekomen met de beleving van de sexualiteit, met hun gev0e-
mens zich voedt en daarom is eetlust noodzakelyk. Daarnaast Zens in de knoop komen. Is het dan vreemd dat ik van een
is de geslachtsgemeenschap noodzakelijk en om daartoe te psychiater mocht vernemen, dat hy minstens drie tot vier

I komen dient de 5@;¢1,¢ali(git_ maal per week geconfronteerd wordt met een poging tot zeZf-
Nu is het voor de gezondheid van de mens een uitgemaakte moord door meisjes die met dit probleem geen raad weten?
zaak, dat niet alleen de eetlust aan bepaalde grenzen is ge- Op zich is dit Zaatste al een aanwiizing dat voor de gexuele
bonden mam» Oak de gexualiteit. Evengoed als de etluit beleving ook een verstandelyk ontwikkelingsniveau aanwezig
voortdurend aangepast moet worden aan de behoeften van de moet zijn, dat op zyn beurt weer aan een bepaalde leeftyd is
mens, dus niet zonder schade ongebreideld kan zo staat gebonden. Vele artsen, psychiaters, priesters en psychologen
het ook met de sexnaliteit, met dat verschil dat er van sexua- zijn het erover eens, dat de commnnicatiemedia in hun afw_ij-
liteit in werkelyke zin pas sprake is op de geslachtsrgpe Zeef- zing van vroegere gewoonten, op dit gebied te ver zjjn gegaan,
tyd. Op zich is het dus niet vreemd dat na een periode van er geen rekening mee houdend dat ook de sexnaliteit aan een
zovele frustraties de sexualiteit in onze huidige samenleving " bepaalde geesteliike volwaardigheid is g6b0nden_
een byna overheersende rol speelt. Dat heeft zonder meer tot
gevolg dat er op dit gebied ook sprake is van bepaalde exces- Q

sen. Excessen welke zowel voor onze lichamelijke als geeste

lyke gezondheidstoestand ernstige gevolgen kunnen hebben.

Wanneer we ons eerst tot de lichamelyke gevolgen beperkerl,
dan lean men het volgende constateren.

JEUGDPROSTITUTIE

Momenteel ontwikkelt zich een bepaalde nieuwe vorm van
een zekere prostitutie onder de‘ jeugd. Nu isnde prostitutie
er altyd geweest en zal er altyd ook wel blyven, maar de
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Na de toog, het ondergoed uit VERLICHTING EN
ONTMYTHQLQGISERING

E1sevier’s Weekblad 6.12.69.

Een warme voorstander vinden de naturisten in de persoon
van pater dr. J. A. M. Pennock msc, directeur van het RK pe- Vicaris-generaal emeritus, bisschoppelijk vicaris D1~_ Josef Teusch
dagogisch bureau van het VHMO te Den Haag. Deze geeste- - uit Keulen, heeft een preek gehouden op 7 september 1969 Wij
lijke rnaakte persoonlijk met het naturisme kennis en liet zich halen daar enkele korte samenhangen uit: i

niet slechts van een afstand voorlichten. Pater Pennock bracht 200 jaren geleden wordt de paus in het nauvv gedreven. Men eist
aan de bisschop van Rotterdam, monseigneur M. A. Jansen, ophefng van de Jezuietenorde van hem. Het gehele klooster-
een officieel rapport nit over het naturisrne, en wel vooral leven is in discrediet. Overal treden Jezuieten, Benedictijnen
over het meest opspraak makende facet ervan, het nudisme. Franciscanen, Cisterciénsers, Servieten uit. Deze uitgetreden
In het Zaatste numrner van ’Naturisme’, het kwartaalblad van kloosterlingen Worden de heftigste vijanden van het" k10OStervve_
de federatie, vvordt het rapport gepubliceerd. Wt] citeren: zen. Het publiciteitsmiddel van de ’progressieven’ van deze pe-
’Het naturisme heeft in korte tyd ruime vlucht genomen. De riode is het z.g. pamflet. En de roman. Het 1i€Ve1ingsthema van
verwachting is gewettigd, dat het aantal leden van de be- de romans uit deze sector is het gedetailleerd beschrijven van
staande clubs en bonden in de komende vyf jaar zal verdub- sex tussen mannelijke en vrouwelijke religeuzen. Later zal deze
belen zoals het zich ook in de afgelopen vyf jaar heeft ver- fantasie als reéel opgenomen Worden in de z.g. ’Papenspiege1’
dubbeld. Wellicht zal het tempo van de uitbreiding nog hoger van de hand van Otto von Corvin-Wierbitzki.
liggen. Ook in het buitenland, met name Frankryk, Engeland, In 1773 Wordt de Jezuietenorde opgeheven. De leden van deze
Duitsland, Amerika, Zvveden, Denemarken, Oostenrk en ]oe- sociéteit nemen de open gevallen plaatsen van Wereldgeestelijken
goslavié is de deelname groot en nog steeds toenemend.’ Pa- over. Uit Spanje en Portugal Worden zij met duizenden op dis-
ter Pennock zegt dat men niets anders doet dan ’tot recreatie criminerende wijze het land uit gezet_
ongekleed van natuar, zon, zee, wind en water genieten, al 1803 saecularisatie. Alle kloosters Worden gesloten. Adel en ste-
kamperend, sportend, lezend, rustend. De enige reden waarom den maken zich van de eigendommen meester. Ziekenhuizen en
men het doet is, orndat het zo heerlgljk is. Het is heerlyk wan- bejaardentehuizen die door de kloosters we-1-den beheerd vauen
neer men dit ongedwongen doen kan, omdat iedereen het doet Weg. Het hogere katholieke onderwijs valt weg. De migsies in
zonder dat iemand je erop aankykt.’ Azié, Afrika, Latijns Amerika krijgen geen hulp meer. Europese
De directeur van het R.K. pedagogisch bureau zegt dat het militairen 611 Zakenlieden nemen de Jezuieten-plantingen in
vooroordeel van de buitenwereld tegenover deze manier van k Zuid-Amerika over.
ontspanning, enigszins beklemmend werkt. Men moet het ge- BiSSCh0ppen in Frankrijk, Italié, Nederland, Duitsland gaan tot
heirn houden, lean er niet vrij over praten, wordt hierin niet het offensief op de paus over. De Franse accepteren het Gal1ica-
geaccepteerd. Onder gelijken, op de terreinen, valt de beklem- ' Ilisme, een nationale kerk. De paus is niet Onfeilbaar, de Kerk
mi;/lg panzglf 1,|)gg_' zou zijn beslissingen moeten goedkeuren. In Italié stelt de synode
Dr. Pennock besluit met te zeggen dat een negatieve houding Van Pistoia Vast, d-‘at de autorifeit in de Kerk bij de hele Kerk
van de R.K_ Kerk tegenover het naturisme niet gerechtvaardigd ligt. De Pans is feilbaar. Maar de gehele Kerk kan hem dienst-
en jaist is. ’Myns inziens is zelfs een afzydige I/Loading mis- Volmacht geven. De uitwendige tucht, ook in de Kerk, komt aan
plaatst.’ de staat toe. Episcopalisme, d.i. beweging van de bisschoppen
Zoals men ziet: het naturisme heeft vele v00r- en tegenstan- tegen bet Oppergezag van de Paus. Zowel in Frankrijk als in
dey5_ Van dr_ P5111/(_Qck_ tot de Texglge bqkkergdochter F31/my Italié gaan deze aktiviteiten gepaard met ’dienst’ aan de autoriteit
Timme;~_ in de staat.
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Wat Nederland betreft, de Paus had steiling genomen tegen het run T h

Jansenisme. Deze leer toonde zich als diep religieus. Zij is kom- ratig egiin et g.e1O0f: het verstand Gee“ do?-§ma’5 geen inspi-

plex. Fundamenten zijn: de massa van de mensen is verdoemd. de §e‘Y§1r3lt.e S.chr1ft’ geen,1eerambt' En Zietf hierop Vinden Zich

Alleen de uitverkorenen Worden gered. Wie gered Wil Worden Het t mmjuren en ,de Weldenkende’ ant1‘1"eV°11lti01"1air€n.

mag alleen handelen vanuit ’be1-angeloze liefde’ tot God. "Over S100 ialuom (.16 mens' Overal Worden kerken Verkocht en ge-

de zonden berouw hebben, niet alleen omdat Gods majesteit be- Hetlgézag een Kalle“ 75 kerken en kapellell
W01" on ergraven de moraal gevoel voor het ch nledigd is, maar ook uit vrees voor straf, is volgens deze leer z0n- Het Ke 1 d i , s 0 e.

d" " O d 1"k b'ed ' men zeer ri oreus 0 e- u Se ap1Fte1%?at_st1ekum__een W°nde1'SCh°011 Gothisch
1g egoisme. p ze e 13 ge 1 1S g , p g sacramentshu

slachtelijk gebied evenzeer, Manicheistisch. De kerkjurist B. van Wordt de t lsge ilmelgk In de Run We1”PeY1- -- In Seligental
. . i s raa ge avei t 14 1 b

Espen uit Leuven bracht een boek uit over ’Het universele ker- Franciscanenbibliogleek me Var ens eren Oekenruggen uit de

kelijke recht’ de Bijbel van het Episcopalisme. .

’ De n1euWe ’g0dsdienst’ van de men e1i'kh ‘d ' h
Petrus Codde, apostolisch vicaris in Utrecht, rond 1700 verzet ¢ metselaars V 1. h _ S J e1 Vlert Oogtii VI‘ij-
zich tegen de pauselijke beslissingen inzake het Javnsenisme. Hij auerlei geheime Zr led ten (mummatem _5Pe1@11 een grote r01, en

Wordt afgezet.1Me1; advies van genoemde van Espen kiest men in ~
enGendmet merkwaardige graden en riten_ Men

Utrecht zonder en tegen Rome een aartsbisschop. Een gesuspen- 100?; in degmenseiijklseidmaar Verwerpt de Openbaringi men ge-

deerde Franse bisschop verricht de geldige, maar onwettige w13- En ziet lk
s We e sc 1 eren e namen voorop gaan bij de Illu-ding van C. v. Steenhoven. minaten' Goethe H d K ‘

Het schisma is er in Nederland, het is er tot op heden. kathOhei{en_ De’ W§;ise;;hO;l€/_i6; 6;? van rghgrn “Hg ?a.XiS’ ook

Een student van van Espen, N. v. Hontheim brengt vanuit Ne- katholicisme en protestantisme Hetler
Wld e vereniging van

derland het Jansenisme naar Duitsland over. Hij publiceert onder episcopalisme is de kans met de rot %t)au’: Om moet Weg, het
de schuilnaam Febronius een boek. Daarin staat, dat de Paus Immers als er geen d0gma’s mger

es__a1‘1
en samen te gaan.

alleen zeggenschap heeft in het bisdom Rome, ook Wat 1eer- meer is, dan kunnen katholieke en jgltn ten er geen deerambt

autoriteit betreft. Zeker hij is de eerste naar eer en rang onder kaar toch wederzijds Vertegenwoord?
6'8 antse geestellgken e1-

de bisschoppen. Deze auteur zal eens wijbisschop van. Trier selruil. gen. Er ls mderdaad kan-
worden. De b- -- . '

He’: boek is in. Het past precies in het straatje van bisschoppen profegziihioiagij;N1,:;Z:?5§er1S dlgog rp,fO’iress1eVer'. H13 .ste1t als

uit Frankrijk, Italié, Nederland en Duitsland en dat van de We- Heb Paulus aan_ Deze Paulus is Hop 0 es aljltse ratlonahst GP“-
reldlijke overheden rggtvoruitstrevender en sticht

Machtige Duitse bisschoppen, die toen 00k nog wereldlijke v0r- telijken samen. p es antse aankomende gees_

sten waren, voorop de kardinaal-aartsbisschop van Keulen, de Napoleon aat onder '

bisschoppen van Mainz, Trier, Salzburg (Oostenrijk) ontmoetten i Christendolin staat wéeirogoiit §§§d§1§iL;Ze§U§f§r1fadh§e‘1;Z§§nmI7Ie'“

elkaar in Bad Ems en formuleerden eisen van meer zeggenschap heeft het geintegreerd. lc mg
aan de Paus. (Emser Punktation met 25 punten).
Spoedig hebben deze en de andere bisschoppen, die Streefden r .........................................................................................................................

..

naar nationale kerken iandere zorgen: de Franse revolutie. Er is toch maar weinig nieuws in de were1d'
De Paus Wordt gevangen genomen (Pius VI), de kardinalen weg- '

gevoerd, de aartsbisschop van Keulen vlucht.
Ook de opvolger van Pius VI, Pius VII wordt gevangen genomen.

Vijf jaren is de Kerk praktisch zonder pauselijk bestuur, ook

zonder de curie, zonder bisschoppenconferenties, zonder synoden.

De strijd spitst zich toe tegen het Christendom iiberhaupt. Wat
Wij ontmythologisering noemen heette toen Verlichting, Aufk1a-
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9 plicht. Door dit procédé komt zijn argumentatie beter aan, bij
I 1 de argeloze lezer althans, maar volledig en zelfs eerlijk, kan men

deze voorstelling van zaken toch niet noemen.? De H. Kerk dwingt dus niemand, maar nodigt uit Wie zelf Wil-
. . len. En zo is het ook met alle religieuzen; de Kerk doet Wat

Christus zelf in dezen heeft gedaan: Hij dwingt niet maar no-
In de Volkskrant van 6 nov. 1.1. stelt de heer A. Wiercx - die in digt uit. ’Zo gij volmaakt Wilt zijn, ga, verkoop Wat ge bezit,
ingezonden stukjes ‘a1 meermalen opvallend vrijzinnige 0pvat- . geef het aan de armen en ge zult een schat bezitten in den he-
tingen ten beste heeft gegeven - een bijzonder radikale op1os- rnel; en dan: kom en volg mij” (M. 19:21). Petrus zegt daar ook
sing voor van het ’brandend probleem’ van het priestercelibaatz (Mt. 19:25): ’Wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.’ - Dan
’de plaatselijke kerken rnoeten dit probleem 10s van Rome 0p- verklaart de Heer: ’A1Wie huis, broers, zusters, vader, moeder,
lossen’; de bisschoppen moeten dus opstaan tegen het - van G0ds- kinderen en akkers verlaat om rnijn naam, zal het honderdvoud
Wege - toch zeer grote gezag van Christus’ plaatsbekleder op ontvangen en het eeuwig leven verwerven.’ (Mt. 19:29), - Ver-
aarde_ Ja, ze moeten zelfs opkomen tegen hun eigen bes1issin- , der: ’. .. er zijn er die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om-
gen, want het Wereldepiscopaat heeft op het Concilie in novem- wille van het Rijk der hemelen. Begrijpe Wie het kan vatten’
ber 1965, slechts met 4 stemmen tegen, zich uitgesproken voér " (Mt. 19:12). Wel zegt Chr. erbij: ’Niet allen begrijpen deze W001‘-
handhaving van het priestercelibaat; een ’k1einigheid’ Waar de { den, maar alleen zij aan Wie het gegeven is’ (Mt. 19:11). Vgl.
heer Wiercx blijkbaar niet aan heeft gedacht. ’En wanneer de 1 Cor. 7:1, 7, 8, 32-34. Als dit uitnodigen tot het celibatair" pries-
bisschoppen daartoe niet de ’moed’ (tot opstand!) bezitten, m0e- terschap ’dictatuur van Rome’ is over het ’mense1ijk geluk’, als
ten de priesters zelf het heft in handen nemen’ - tot opstand dus dat is ’het ongeluk beogen’ (v. Raalte) van de betreffenden, is
tegen Paus en hun bisschoppen. ’A11een op die wijze kan de het niet in te zien, Waarom deze liefelijke qualificaties niet
digtatuur van Rome vvorden gebroken.’ evenzeer zouden gelden b.v. voor de plm. 1 rniljoen vrouwelijke
Eznige dagen later haakte de heer mr. Th. van Raalte (vermoe- religieuzen in de wereld.
delijk niet kth01ie1<) in OP <16 W0ndeF1i1ke Opvattillgen Over 89- Er is evenwel iets anders: de heer W. toont een Werkelijk te ver
Z35 V311 de heel‘ Wiercx en Verkondigde de Onbewezen stelling gaande onkunde van de gezagsverhoudingen door Christus zelf
’dat dictatoren het ongeluk beogen van Wie zich binnen hun in- #1 aan zijn Kerk meegegeven, Om publjekelijk Over deze Zaken te
vloedssfeer bevinden. Met de curie is dat ;n.iet anders.’ - Als het gaan meepraten Dat gezag komt Van Godswege en met Van het
Waar is, Wat de heer van Raalte beweert, zijn Paus en curie heel 'VO1k G0ds> (dat Zou inderdaad democrae zijn); Ook hebben
grote misdadigers; als het niet vvaar is, lastert de heer mr. van Paus en bisschoppen zich dat met Zomaar toegeéigeni 1ntegen_
Raalte. deel, de officieel lerarende Kerk (ecclesi-a docens) geeft van de
Sinds meerdere jaren Ziet men Diet H1991" dat de redace Van _ krasse beloften en uitspraken van den Heer, een heel bescheiden
katholieke kranten een kanttekening, rechtzetting Of Pl'0te$t i111;e1'p1'etatig_
plaats bij vrijzinnigheden, formele ketterijen zelfs, voorkomend Ziehier: ,_ Op U (petrus) zal ik mijn Kerk bOuWen,; di
in ingezonden stukken e.d. Schrijver dezes Wil daarom een ant- - één dat Wu nogal Wat Zeggen! (en heeft met democratie
Woord geven Op bovenvermelde Vrijzinnigheden en kOe_stert en?‘ Weer niets te maken). Sterker: ’. . .aan U de sleutels van het rijk
ge hoop dat hem de gastvrijheid niet zal Worden geweigerd, die der hemelenl, Nog krassert ,_ 31 Wat Gij Zult binden Op aarde,
in dit dagb1ad.* aan bovengenoemde schrijvers we1 werd ver- etc‘ (Mt 16:18 V1g_)_

leend: V001? het Spuien Van ‘ Zacht gezegd ' Vmzmnlgheden Na zijn verrijzenis vervult Jezus deze belofte en stelt Petrus aan
De heer W- laat V001" het gemak maar buiten beschouwing’ ' hOe_ tot universele herder over heel de Kerk, die Hij vergelijkt metwel hij het toch zeker weet - dat de H. Kerk 1’11€1'1’19.I1d tot het kudde
celibaat verplicht, omdat ze nieman.d tot het priesterschap ver- ,Weid mijne lammeren, Weid mijne schapen, (2X)_ Zoals in

Volkskrant nl Zn Weigerde het‘artike1Wel_ kudde de lammeren Worden geleid door de moederschapen en
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heel de kudde door de herder, Z0 krijgt Petrus bestuursmacht N‘» - - .
cf Vaticanum II Constitutie over 6e Kerk. Lumen gentium

over de gelovigen (lammeren) en hun directe leiders, priesters 0' ‘ '

b h JO 21 15) In tegenstellmg met Wat de heren W. en van R zomaar beweren,en issc oppen ( . : . -

- -1 1s de bestuursvorm van de Kerk geen dictatuur en de Paus isKort voor de gevangennemmg van z1]n Meester, ontvangt Petrus
- - d d h t ch risma van de waarheid in het geloof. 00k geen ’abs01ute monarch’; Paus en bisschoppen zijn n1 ge-n1ets min e1 an e a . ..

’Sim0n, Simon de satan heeft begeerd U te ziften als tarwe (= bonden aan de gegevens del" Goddehlke Openbarirlg, de H.
tot af Hal te bgengen) maar ik heb voor U gebeden dat Uw ge_ Schrift, de_Godd.e1ijke overlevering en de uitspraken van vr0e-v
loof niet bezwijke, en gij, eens bekeerd, viersterk Uw broeders’ . gere;0nc1hes' Maar het persoonhllk gezag en de bestuufsmacht
(Lc. 22:31). - Het gebed. van de Godmens zelf kan natuurlljk niet aan étrus gegeven ' aan één man - Z1111 Z6 Swot, daf We H1080-

luut niet van een dem0crat1sche bestuursvorm van de Kerk kun-onverhoord blijven; Petrus ontvangt duidelijk de genade van '

het bezit van de Waarheid in het geloof en moet zé toegerust, de Hen Spreken H13 Ontvangt Z1311 Volmachte V311 G06 en niet van
andere apostelen daarin sterken - Dit alles nu, Wat Petrus al- het volk, kan dus door het volk ook niet ter verantvvoording
léén betreft ' Worden geroepen. 13an zou het ’v01k__G-ods’ boven de Paus staan

en deze zou dan niet meer de rots Z1]I1, geen sleutelmaght meer
In even sterke en verbazingwekkende termen heeft Christus het . .

bez1tten en van hem zou met meer gelden ’al Wat Gij 0 aardehele apostelcollege - en Petrus derhalve 00k - met 1eer- en be- Zult binden, etc P

stuursmacht bekleed. Ook voor hen gelden de woorden: ’al Wat
gij op aarde zult binden - ontbinden’ etc. (Mt. 18:18). Ze 0ntvan- Tract??? (We? Kerkstructuur hebbell (1311 00k altijd gesproken

over hierarchische of monarchale bestuursv0rm’_ De Qude Pot-gen een zending, een leeropdrachtz ’Gaat en onderwijst’ etc. (Mt.
28-19). — ’Wie U hoort, hoort mij’ etc. (Lc. 10:16). Dan de zo ters Verklarmg Ned Katech-’ d1- HI 19- 17- — D8 nieuwe Potters
- h d 11 Orden Waarmede hun Goddelijk licht en bijstand (1952) (11. III p. 68 v1g.. - J. Klug Kath. Glauben d1. 3 1'1fS1Z. 5. —1n ou svo e wo
Worden beloofdz ’De Vader za1U een andere helper geven om bij , B_°u1engef1D°ct1"1ne °ath- 1° 19 d1~ 13- 153, - J. F. Groot Hand1ei-
U te blijven voor altijd, ...de Geest der Waarheid... Hij blijft dmg ek 19$ '31 en Zelfs de Nleuwe Katechlsmlls P- 420$ ’d€

, apostelen... hoogste zeggingsmacht’ a1 Wordt dat op blz. 425bij U, is in U.’ (J0. 14:15-7). De Geest der Waarheid zal U tot de
volle waarheid geleiden’ (Jo. 16:13 v1g.). ’De H. Geest die de Ook Wat mar afgezwakti de bisschop ’0I1‘¢Va11gt Zijn macht na-

mens het volk’.Vader U zal zenden in mijn naam zal U alles leren, en U alles
in herinnering brengen Wat ik U heb gezegd, (J0: 14:26). Van Omdat er evenwel in de H. Kerk 2 subjecten zijn ’van de h00g-
zich zelf zegt Jezus 00k: ’Ik zal met U zijn t01; aan het einde der ~ Ste in V°l1e(11€[ge_maCht Over de gehele Kerk’ I1-1. de Paus alléén
tijden’ (Mt. 28:20) en H1] verklaartz ’G13 z1Jt het zout der aarde, 1 en et were eplscopaat met de P3115 (vati. II Lumen Gentium
het licht der Wereld, (Mt 5:13_14)_ (Zie Verder Hand 1:5 en 2 Jo ne. 22) Wanneer de Paus n.1, het Wereldepiscopaat daartoe uitn0-
1:2). dlgt, — moeten We spreken van ’n monarchale-collegiale bestuurs-

vorm der Kerk. Een zekere mate van inspraak, overleg, ac1vies-Ziedaar een overzicht van de zeker grootse, verbazingwekkende .geven IS met deze bestuursvorm zeker verenigbaar en is er ookbeloften en uitspraken Waardoor Christus Petrus (de Pausen)
apostelconege éwereldepiscopaat) leergezag be_ a1tijd‘vve1 geweest; deze Paus heeft daartoe zelfs een nieuvv insti-

, tuut in het leven geroepen: de Bisschoppen-Syn0de_
stuursmacht heeft bekleed
W 1 d Ofcieel lerarende Kerk Pausen en Concihes geven Z6, déze bestuursvorm heeft cle Heer voor zijn Kerk gevvild. Enenu e ,

van deze krasse uitspraken een voorzichtige bescheiden inter- Wat anderen den Wlllen, op d1t punt, Wat de Septuagint, de C011-

pretatie. Woorden als ’Wie U hoort, hoort mij, etc., ’de H. Geest
zal U alle vvaarheid leren’ etc., gelden niet - leert de Kerk - van

'lI'"n4\Ilab-

testerende prlesters, de self-made theologen van ingezonden
stukken, de mannen van de 10s-van-Rome beweging in 0115 Ne-

iedere bisschop afzonderlijk maar van het college, het were1c1- ‘ deand nu Willem Wat een Ha11_$ Kiing Wil Of een kardinaal
Suenens zelfs zou w111en doet niets ter zake T1_]d61’1S de bisepiscopaat. Alleen als de Paus alléén, of het vvereldepiscopaat , . _

met de Piaus - in concilie b.v. - een bindende, definitieve uit-' Schoppensynode te Rome $_¢h1'E:Ye1'1 R0mei1‘-Se Correspondenten
spraak doet over geloof of zeden, is het een onfeilbare uitspraak. van Nederlandse kranten m1spr13zend ’dat er met het DI‘1rnaat_.
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schap wel niets zou veranderen’ - ’dat de synode wel geen be- deren door onderscheid te maken tussen het uitdrukkelijk gebed,

slissingsbevoegdheid. zou krijgen’ etc. dat zou nota bene de sy- d.i.‘het formele gebed, dat Wat elke gelovige bidden noemt; - en

node plaatsen boven de Paus! Zelfs de theologen hebben geen verder het niet-uitdrukkelijke gebed: d.i. medemenselijkheid, je

enkel leergezag en het Nederlands Provinciaal ’conci1ie’ natuur- inzetten voor de naaste, het ’1eefbaar maken’ van de Wereld; dit

lijk ook niet. Het is niet tot hen dat Christus gezegd heeft ’Wie laatste, zegt men d=an, is een andere Weliswaar, maar éék een

U hoort, hoort mij’ etc. ’De H. Geest zal U alle waarheid leren’ vorm van gebed en deze is voldoende. Prof. Schillebeeckx O.P.

etc., maar tot het hele apostelcollege - het gezamenlijke were1d- die deze theorie ook aanhangt, spreekt van impliciet gebed. Het

episcopaat. De vraag is alléén en uitsluitend Welke bestuursvorrn uitdrukkelijke gebed, het formele eigenlijke bidden is goed voor

Christus voor zijn Kerk heeft gewild. ‘ die dat willen kunnen, maar hoeft clan niet meer.

W h t ' ter celibaat aangaat; niet aueen de Pans in Zijn Deze theorie betekent een Ware revolutie; ik betwijfel of ze de
at nu e prles -

encycliek maar 00k het vvereldepiscopaat op het Vaticanum II eeuwen C1001‘ Oolt 0Pe1'111Jk 15 Ve1"kO1’1d1gd- Z9 gaat 111 tegen de H-

he ft Zich daarover uitgesproken Op 13 nov‘ 1965 hebben Van Schrift, de leer van kerkvaders en kerkleraren, de opvatting en
e

de 2091 aanwezige bisschoppen Zich 2005 voor handhaving Van de pfaktljk van alle stichters van rehgieuze orden en congrega-
' 11 h '1' .Ik1 d f f 1 k t

het celibaat uitgesproken, 17 met een voorbehoud, 65 tegen en 4 tles en Van a e el 18611 aat Hal" 0 men Z6 een 0I‘m€ e 8 —

stemmen vwaren ongeldig. Later, nadat de tekst was bijgeschaafd terij moet noemen, maar een dodelijke dwaling is ze zeker, Ook

hebben bij de promulgatiestemming 2390 bisschoppen Véér hand_ die celibataire priester kan niet zonder liefde leven. En zijn

having gestemd en 4 tegen ' liefde voor zijn Heer en Meester - groeit en leeft door en in dat

Voor een priester die nog gelooft aan het grote gezag, aan de jarenlange contact met Hem van het formele ’uitdrukke1ijke’ ge-

Kerk gegeven en aan de zozeer beloofde Werking van de H. bed ’OTl Tie We Pas P31110111‘ 011 16 1‘eI1'1p1a¢e’- Zonder dat Z31 Zijn

G-eest - tenminste in een algemeen conciliel - zou de zaak nu * (zeldzaam gelezem M15 Ophollde 1108 een gebed ‘Be Zijr1.Hij Wordt

1 ' it moeten z"n gezien zulk een overvveldigende meer- ~ godsdienstig-leeg, ’vide de Dieu’. Maar dit onderwerp zou een ar-
voor opig u 13 ,

derheid van stemmen. Maar ineen; voor Chur vraagt de Septua- 7 tlkel apart Vragell

gint in een brief aan de Nederlandse bisschoppen, hoe zij van
pl-an zijn . .. spe0iaa1(!) het celibaatsvraagstuk aan te pakken Wassenaal"

(Volkskr. 19-6-1969). En de Tijd van 22 nov. 1.1.pub1iceert van de- J- KALKHOVEN SJ.

zelfde groep een verklaring ’dat zij de celibaatsverplichting... 1

niet meer op zichzelf en op anderen van toepassing achten(!), en

dat na hun vrijwillig en plechtig gegeven woordi

Het priestercelibaat is ook nu nog, na jaren van hetze ertegen
door bedienaren der Kerk zelf, helemaal geen ’brandend pro- "

bleem’ voor de priesters boven de 40 jaar. Waarom bij de anderen
dan zoveel ontrtouvv aan hun gegeven Woord? Waarom zoveel

(hoe mild uitgedrukt!) ’uittreden uit het ambt?’ Nederland heeft *

n.1. van heel de Wereld het hoogste percentage aanvragen om dis- -..

pensatie in het celibaat, 3,26% n1.; (In Frankrijk 1.35%, in Enge- Q

land en Ierland 0,09%! (Tijd van 2, Volkskr. van 3 juli ’69).

De oorzaken zijn vele; de vorming op de groot-seminiaries is een

belangrijke b.v. Maar de diepste oorzaak ligt m.i. in het indivi-
duele geestelijk leven, met name in het ontbreken van gebeds-
leven. In Nederland (en verder in West-Europa?) zijn er nu vele
honderden priesters die niet meer bidden, geen brevier, medita-
tie etc. - En men probeert deze houding 00k theoretisch te fun-
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den des Heren de zin van hun kloosterroeping doen verliezen
door hun kwalijke, vaak opgedrongen, adviezen. Onbeschermd

‘ 9’ als de laatsten zijn, zijn er de slachtoffers legio en wordt er on-
noemelijk veel menselijk verdriet veroorzaakt en geleden.
Wij aanvaarden en beleven het geloof van de Kerk in de zin

V001" ingewijden kwam het manifest der imiddellglwepi 1“-iet 011- Waarin zij dit altijd heeft verstaan en ons door haar leergezag
V@rWF1¢h’- El" W85 111 gefuime tijd billnenskamers OVBI" gesproken steeds heeft voorgehouden. Voor de goede en getrouwe katho-
en onderhandeld, en aan die besprekinsen hebben 00k personen lieken zijn de modernisten wolven, a1 dan niet in schaapsvacht,
deelgenomen die h€'C Stllk niet ondertekend hebben 611 die £1001‘ Ook 31 hebben Zij Zjgh dgor hu;n,p];'Qpag3_I1da_appara1;e1q een kW,a_
de 11'1iddeY1gI‘0eP Befder 615 3311 de marge Vail hull krig staand lijk verdiende faam weten te verkrijgen. Er is voor ons niet dezijn beschouvvd. Dat deze laatsten zich niet hebben vergist toen minste reden gm Ze hun gang te later; gaan; verre van d-gar is
Zij hun medewefking I‘e5el"Veel"defl, blijkt ZOWB1 Hit de fekst V811 het onze plicht ze voortdurend aan te klagen, a1 zijn onze krach-het manifest als uit de namen van enkele ondertekenaars. Kath0- ten, We Weten het, mengelijk Zwak_ God echter en Zijn Waarheid
liek Nederland lijkt nu drie groepen rijk te zijn (de velen die Zijn 5ter1<_
het Wel geloven niet meegerekend), een na-conciliair verschijn-
S61 dat tOdnt dat 11812 met de innerlijke €€1'1h€id der k3.thO1i8k6 D‘aarQm Willem We aan de mjddengroepers, die Vagn dit 31155 in
Kerk in Nederlafld 86618311 i$- Wij ge10V@I1 in ééfl heilige, 1<a’Bh0- hun manifest niet met klare taal gewagen, enkele vragen stellen.lieke en apostolische Kerk en de fundamentele eenheid déérvan 1_ Wat is UW geloof? Dat der katholieke Kerk Z0815 Zij het in
is onaantastbaar, Wat de brekers en radicale hervormers en ver- haar geloofsbehjdenissen uitdrukt: het credo der H_ Mis, dat
vormers ook doen. Maar er was in Nederland ook een grote een- van Trente (door Paus Joannes beleden en uitgesproken bij de
heid onder de katholieken als sociale groep genomen: eenheid in Opening Van het zde Vaticaanse Concie)’ de samenvatting der
gei°°i> eeiiiieiii iii keikeiijke iiiSCipiiiie* eeiiiieiii rend de Paiis . katholieke geloofsleer zoals de Congregatie der geloofsleer die in
mét de '°iSS¢h°PPen-

‘ 1967 nog eens heeft geformuleerd (AAS 1967, p. 1058), het CredoMet die eenheid is het nu gedaa-n. Denitief? W13 willen het n1et van Paulus VI?
geloven. De dorre bladen en takken zullen alle afvallen, a1 is het 2_ Z0 U ja Op de bovenstaande Vraag Zegt, Waarom staat dit
bij karieViaciiieii§ daii Zai de eeiiiieid iiersieid Zi-in’ maar met dan niet in UW manifest? Of is het Waar dat in uw voorberei-
bang iiaii Viagen We ‘ins iii: Wat Zai er iiog Over Ziin ais de dende besprekingen is afgesproken dat u, leden der ’midden-
Onvermijdeiijke rekeiiiiig Wordt overgemaakt? Wij hopen Op een A groep’, de verdeeldheid in geloof en daarmee de vrijzinnigheid
iiieiiwe bi°ei> Zij iiei iiaii opvzeein besciieiden Sciiaai’ door Gods als volgens u onvermijdelijk feit aanvaardt zodat het toestaan
geiiacie De Oiiiie Siam is iiog aiiiiii Sierk geiioeg Om iiieiiwe ioien V van de ’p1urif0rmiteit in het geloof-’ een der richtlijnen is van. uwte schieten, onder voorwtaarde echter dat ze niet telkens Wan- .- actie en beleic-17

" d t d .
. . . ..wgrvjiellggrziiigigig Vlzghel gZ::€tin:i:;nraC.Eet’geerr;ahi]: SchOuW_ 3. Stelt u zich ondubbelzmnlg achter de Paus, bere1d z11n be-

’ . ’ .. ’ . 1 ‘d dt ' ? B b 'd t d. . d f _ e1 te aanvaar en en ult te voeren ent u erel e oen Wat
;%:;;“1:§e;;§;12;2diaz§:1;;;“;i%:;1 Eiiiiiiefiiieiiiieiii v de

. . . ' 4. Hoe staat U te enover het beleid der" Nederlandse bisscho -'
t ; 1< h 1 k g PWiarfdlt OP (if eirste Plailits dzent tedggbeurgn hetd atm0O(1je If

pen, daar vvaar dit dat van de H. Vader bewust doorkruist (Nieu-
iiiissn’ 15:: ii 0136 dlgefafssjnljeiigeféet Ifeiii hirigenegonjgilig r'§a_ we Katechismus, priestercelibaat, Humanae Vitae)? Hier is het
k ’ 1h t 1 of nie de riesterroe in doen beleid der bisschoppen tegengesteld aa~n dat van de Paus. Aan

en’ Overa e ge O V r g ’ p p g p vv 1k kant staat ?houden, de religieuze ordes en congregaties tot liquidatie bren- e e u, 1 H d d t .ni Zal overbhjven 5. Hoe staat u tegenover het z.g. pastoraal conc1l1e te No0rd-gen (nu a voorspe en a er we1 g . , .. . . . .
zie het rapport over de religieuzen, aangeboden aan het‘z.g. pae- W1ikerh0ut’b§i_1_ek parodle Vin een kath01§;i{eG kggiivergadergig’
toraal concilie) en de kloosterzusters d1e aan God gew1;|de bru1- Waar men ii ens rappor en’ Waarover O lin geen is-
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cussie wil (arnbtsbediening, e.a.) afgerekend heeft met het ge- IM der kathoheke Kerk? De oecumene der verwatermg
6. Bent u bereid op bovenstaande vragen een volkomen dui-
delijk en ondubbelzinnig antwoord te geven, zonder ja en neen Wij lazen in de Ti]-d Van 1212.69 was
tegelijk, zonder halfheid en restrictie, zodat uw ’ja’ ook ’ja’ en
uw ’neen’ ook ’neen’ is? Indien ’ja’, zullen wij u gaarne begr0e- 567’L1'§iV@1’l W11 general? synode.
ten als medestrijders voor geloof en Kerk, Hervormden willen samenwerken met katholieken.
De Kerk heeft haar geloof niet van de Heer gekregen om het De Nederlands-Hervormde Kerk streeft naar toenemende sa-
alleen maar te formuleren en in woorden uit te drukken. Zij _ menwerking met de Rooms-Katholieke Kerk. De Hervormden
heeft het om ervan te leven. De inhoud van de geloofsgeheimen willen hun relatie met de katholieken verbeteren om samen
wordt nooit door ons begrepen, of met ons menselijk verstand nader te komen tot ’de eenheid waarvoor de Heer zelf heeft
doorzien, het is er te klei-n voor. Wel kan het zijn dat Wij beter g6St1‘@d61’l.’

gaan vatten Wat wij nu priecies geloven en dat dit in de loop De Generale synode der Nederlands Hervormde Kerk heeft aan
der tijden beter onder vvoorden wordt gebracht. Maar nooit kan de kerkeraden en gemeente-Zeclen een schryven aangeboden
het anders Worden, zodat wat de Kerk vroeger van het dogma over de verhouding tot de R.K. Kerk. ’De snelle ontwikkeling
heeft voorgehouden nu niet waar zou zijn en het een andere zin, waarin de R.K. Kerk in ons land is betrokken noopt ons tot
een andere betekenis zou hebben gekregen. De bevvering dat dit heroriéntering’, zo schrijft de praeses van de synode, ds. G.
Wel zo is is het h00fd'd0grna van het modernisme. Daarmee wordt de Ru, in het voorwoord van de nieuwe ’Richtlynen’.
het geloof vernietigd, zoals wij rondom ons in steeds ontste11en- Tenslotte wordt 0.m. in de richtlynen geconstateerd:
der mate waarnemen. Op het gebied van het geloof is geen ’De w'y'ze waarop de Nieuwe Katechismus spreekt over Av0nd-
compromis mogelijk, geen geven en nemen, er is slechts het maal en Eucharistie spreekt vele reformatorische christenen
’ja’ van de gelovige, het ’neen’ van de ongelovige. En wie niet aan’.
meer gelooft hoort niet meer thuis bij de kudde van Christus. De Synode constateert dat de vernieuwing van de R00ms-Ka-
A1 het andere: vormen der liturgie, discipline, kerkelijk recht, tholieke Kerk wellicht nergens ter wereld zulke opvallende
en nog veel meer, is menselijk en dus veranderlijk, voor zover vormen heeft aangenomen als in Nederland. De Synode Be-
men maar geen veranderingen invoert die de weerspiegeling nadrukt het belang van het verschijnen van de Nieuwe Kate-
moeten zijn van een ander geloof. Over vernieuwing van deze chismus. In het schryven wordt gezegd: ’Dat zeer veel pro-
dingen, Waar nod-ig, is te praten en vvordt door bevoegden ge- v testanten de Nieuwe Katechismus als geheel positief 1vaar-
praat. Over verandering of Vdenaturering van het geloof of de deren en met dankbaarheid hebben kennis genomen van zyn
essentiéle uitdrukking daarvan, praten alleen de rnodernisten. inhoud. Het boek spreekt de moderne mens met gebruikma-
Middengroepers, bedrijft geen politiek met het geloof. Toont uw ;' king van zyn eigen gedachtenwereld aan’. In Hervormde kring
gelaat, spreekt vrank en vrij, dan zullen wij Weten Wat wij aan Q wvrdt de Nleuwe Katechlsmus geznen ’als een belangryk do-
u hebben. cument van de vernieuwing van het katholieke denken in ons

land’.
J. P. M. VAN DER PLOEG O.P. ‘ '- . . . . .Z0 1s oeeumene n1et bedoeld. Oecamene mag noolt bas1sbeg1n-

selen pI‘1_]S geven. En dat doet de Nleuwe Katechismus. De Nieu-
We Katechismus is een belijdenisboek voor een vrijzinnig dus on-
katholiek katholicisme. Als de Ned. Herv. Kerk zich daarin te-
rug kent, dan is zij ook vrijzinnig. Laten we d-a-n die oecumene
op zo’n plan: vrijzinnige oecumene noemen,
Authentieke oecumene kan alleen ontstaan uit orthodox katho-
licisme en orthodox protestantisme.

amwnl
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De Paus over de nieuwe Mis alleen-geldend zou z13n kan in de reeds genoemde ’Brief

’Waarom nu zo een veranderiang? Antwoordz ze moest plaats aan de priesters OYEF de liturgie, Van het nederlands epis"

vinden op uitdrukkelijke wens van het laatste oecumenische copaét 18261:‘, da?_d1t voor Nederland met Opgaai

concilie. Het concilie formuleert het aldusz ’De mis-ordo dient Het _1S begnJp?hJk dat de Nederlandse Commissie V001" Li-

zo omgewerkt te worden, dat dKe eigenlijke zin van de afzonder- “V5” ha,“ elgen_miSOrde Van 1968 betel" Vindt dan de

lijke delen en hun onderlinge samenhang, duidelijker naar vo- ultelndeluke romemse ordo’ die Ze 315 een achteruitgaflg

ren treden, en de vrome en aktieve deelwname van de gelovigen t‘O'V' d? Voorontwfarpen beschouwt

vergemakkelijkt Wordt; ., Het ne(1e1"1aY1@_1$__1_%D1$¢0paat_heeft nennelijk de teleurstelling

Daarom zullen de riten onder getrouwe waarborging van hun ga?‘fhaa” Offlclele Commlssle Wlnen h°nPreren- In 111111

wezenlijke inhoud eenvoudiger Worden. Wat in de loop van de dne_ Van 23 november 1969 keur_en de blsschoppen 509d

tijd verdubbeld werd of minder gelukkig ingevoegd werd, dient at In Nederlffmd naast de romemse ordo Ook de eii-{en

weg te va11en_ Enige dingen echter, die door de ongunst der tij- nederlandse mlsorde geV0.1gd mag .W0rden' Bovendien heeft

den verloren gegaan zijn, zullen voor zover geschikt of nodig, ?en Van fieze ge?e,ge“he‘d gebrmk gemaakt Om nog een

volgens de oude eerbiedwaardige norm van de Vaders weer her- erde vanant Olcleel goed te keuren: het reeds langer
stem Worden’, bestaande Izgn. oecumenlsch ordinarium. ’

Deze hervorming maakt een einde aan de onzekerheden, aan de Wat een aanmangmg! Grote parade’ klein garmzoem

controversen, aan de willekeurige misbruiken; ze voert ons weer St t . K . .

terug naar die gelijkvorrnigheid van gebaren en gevoelens, die aa Ssecretans rulslnga over heden en Vefledell
k t k nend is voor de katholieke Kerk erfgename en VQQr1;Zet_ Uit een toespraak van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en

en e e ,

ster van die eerste Christelijke gemeenschap, die geheel ’een V01kSgezondhe1d dr. R. J. H. Krulsmga op de Jaarvergaderlng

h ' 1’ was. (Handelingen 4, -32). van de Prot. Christelijke Verenigi-ng van ouders en vrienden vanart en een z1e

De geslotenheid van het gebed in de kerk is een van de tekens het gehanducapte kmd ’Ph11ade1ph1a’, gehouden 15 november te
- - U

en een van de krachten van haar eenhe1d en van haar katho11- ‘Brecht.

citeit. V

Hverby moet één zaak van het hart. En hier wil ik terug-

De eenheid tussen het avondmaal van de Heer en het kruisoffer, ' grypen op de met hoog genoeg te schatten bydrage van de

het tegenwoord-ig stellen van het een en het ander in de mis werkers van het eerste um.

wordt onverlet bevestigd en gevierd in de -nieuwe orde zoals in £ Een punt dat 1k ook twee jaren geleden tydens mijn inlei-

de voorgaande orde. '
dlng voor de Katholzeke Ouderveremgmg naar voren heb ge-

De mis is en blijft de gedachtenis aan Christus’ laatste avond- bracht.

1 waarin de Heer door d»e verandering van brood en wijn in 1l< stelde toen: Naar aanleiding van de voorbereiding van dezemaa ,

Zijn Lichaam en Zijn Bloed het offer van het Nieuwe Testa- 1 toespraak van vandaag heb ik het aardige boekje van Michel

ment i-nsteld en wilde, dat het door Zijn priesterschap, dat Hij ~ van der Plas over het Rijke Roomse Leven er nog eens op na-
e7

de apostelen verleende, op dezelfde wijze, alleen in -andere, na- i gelezen. In het boelqe clan vmdt 1e (1lZ€?‘Z61 hoofdstukken. Dat

melijk onbloedige en sakramentele gestalte, tot een eeuwige ge- *" boekje past wel in deze tyd die een voorliefale heeft voor de

dachtenis vernieuwd zou Worden tot aan Zijn laatste weder- eigenwaan als de eend voor het water.

komst Het is wel ’in’ om_wat geringschattend te doen over wat

{Vg1. De la Taille, Mysterium Fidei, Elucid. IX). anderen voor je gedaan hebben.

Uit Oratio van 20.11.1969, tekst: Duits. Om daar een beetje neerbuigend over te doen. Dat staat wel

Deutsche Tagespost 9.12.69. goed.

Gooi en Sticht 69/8 had nog dit kommentaar: We wet-en het immers vandaag zo goed hoe het allemaal wél

Wie gemeend mocht hebben dat de romeinse ordo voortaan moetl
Er 1s een hoofdstuk over de jeugdbeweging, er is een h0ofd-
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De Paus over de nieuwe Mis 11
a een-geldend zou z1Jn kan 1n de reeds genoemde ’Brief

’Waarom nu zo een veranderieng? Antwoord: ze moest plaats aan de pnesters (“fer de liturgie’ van het nederlands ems“

vinden op uitdrukkelijke wens van het laatste oecumenische copaflt leZe1_1_da?_d1t Voor Nederland met Opgaai

concilie. Het concilie forrnuleert het aldusz ’De mis-ordo dient Het _1S beg“1p‘?h1k dat de Nederlandse Commissie V00? Li-

zo omgewerkt te Worden, dat de eigenlijke zin van de afz0nder- t1§rg_1e h?_ar e1ge“.miS°1"d<'> Van 1968 betel" Vindt dan <19

lijke delen en hun onderlinge samenhang, duidelijker naar v0- ultemdehlke romemse Ordo’ die Ze als een achteruitgang

ren tred-en, en de vrome en aktieve deelname van de gelovigen t'0'V' de Voorontwérpen besch°uWt-

Vergemakkelijkt Wordtg ., H915 nede1"1an(_1$__§P1sc0p~aat’he-eft kennelijk de teleurstelling

Daarom zullen de riten onder getrouvve waarborging van hun Zalfhaar Offlclele Commlssle Wlnen h°n‘_>1"eYe1‘1- I11 hurl

wezenlijke inhoud eenvoudiger Worden. Wat in de 100p van de dne, van 23 november 1969 keuren de blsschoppen goed

tijd verdubbeld Werd of minder gelukkig ingevoegd werd, dient at In Nede”L?“d mast de Yomeinse <>1"<1<> wk de eigen

Weg te vallen. Enige dingen echter, die door de ongunst der tij- nederlandse mlsorde gevO.1gd mag Worden‘ Bovendien heeft

den verloren gegaan zijn, zullen voor zover geschikt of -nodig, men Van fieze gekgenheld gebruik gemaakt Om 1108 een

volgens de oude eerbiedwaardige norm van de Vaders weer her- derde Variant Olcleel goed te keurenz het reeds langer
bestaande zgn. oecumenisch ordinarium. =

steld Worden.’ Wat een aanmati . I G t d
. .

n . ' '

Deze hervormmg rnaakt een emde aan de onzekerheden, aan de gl g ro e para e’ klem garmzoen!

controversen, aan de Willekeurige misbruiken; ze voert ons weer St t . K _ ,

terug naar d-ie gelijkvormigheid van gebaren en gevoelens, die aa ssecretarls rulslnga over heden en V€l'1€d€I1

1; ntekenend is voor de kathoheke kerk, erfgename en v001~tZe1;_ Uit een toespraak van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
e

ster van die eerste Christelijke gemeenschap, die geheel ’een V0lkSgeZ0ndhe1d dr. R. J. H. KI‘111SlI1ga OP de Jaarvergadenng
' d P .C ' Hkhart en een Z131’ was (1-Iandelmgen 4’ .32)_ van e rot hr1ste113 e Verenigi-ng van oud-ers en vrienden van

De geslotenheid van het gebed in de kerk is een van de tekens het gehandlcapte klfld ’Ph11ade1ph1a’, gehouden 15 november te
1 - U h

en een van de krachten van haar eenhe1d en van haar kath011- trec t.

citeit. Hierby moet my één zaak van het hart. En hier wil ik terug-

De eenheid tussen het avondmaal van de Heer en het kruisoffer, grypen op de nzet hoog genoeg te schatten bydrage van de
1

het tegenwoordig stellen van het een en het ander in de mis werkers van net eerste vur.

Wordt onverlet bevestigd en gevierd in de Inieuwe orde zoalg in Een punt dat zk ook twee jaren geleden tydens mijn inZei-

de voorgaande orde. '
ding voor de Katholieke Oudervereniging naar voren heb ge-

De mis is en blijft de gedachtenis aan Christus’ laatste av0nd- bracht.

maal waarin de Heer door de verandering van brood en wijn in lk stelde toen: Naar aanleiding van de voorbereiding van deze

Zijn Lichaam en Zijn Bloed het offer van het Nieuwe Testa- ’ toespraak van vandaag heb zk het aardlge boelqe van Mwhel

' ‘ " ' " van der Pl h t R"l< R L rment 1-nstelde, en w11de, dat het door Z1]n pnesterschap, dat H13 as over e y e oomse even e nog eens op na~

d a ostelen verleende, op dezelfde wijze, alleen in andere, na- ‘ gelezen. Zn het boekje dan vindt je allerlei hoofdstukken. Dat
9 P

melijk onbloedyige en sakramentele gestalte, tot een eeuwige ge- “ boekye past wel 1n deze tyd die een voorhefde heeft voor de

dachtenis vernieuvvd zou worden tot aan Zijn laatste weder- ; elgenvvaan als de eend voor het water.

komst Het is wel ’in’ 0m_wat geringschattend te doen over wat

(Vgl. De la Taille, Mysterium Fidei, Elucid. IX). anderen voor je gedaan hebben.

Uit Oratio van 20.11.1969, tekst: Duits. Om daar een beetje neerbuigend over te doen. Dat staat wel

Deutsche Tagespost 9.12.69. goed.

G-ooi en Sticht 69/8 had nog dit kommentaar: We weten het immers vandaag zo goed hoe het allemaal wél

Wie gemeend mocht hebben dat de romeinse ordo voortaan meet!
Er zs een hoofdstuk over de jeugdbeweging, er is een h0ofd-
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stukje over eer en deugd, een hoofdstuk over huwelyk en kuis ' I I I
-

[Iver de |u|ste Mar|a - Ilevot|e
gezin, een hoofdstuk over sport en spel, over seminane en

clerus, over pers en radio en natuurljjk over politiek en over

politici. .

Er ontbreekt een hoofdstak over welzzjnszorg. Tegelijkertijd vermaant zij (de heilige synode) alle kinderen de

E7‘ Ontmeekt em hoofdstuk Over 1’0Zk5g@Z°"dh@id- cultus, in het bijzonder de liturgische van de heilige Maagd

Er ontbreekt een hoofdstuk over ontwikkelingshulp. grootmoedig te bevorderen, de gebrniken en oefeningen van

E" dat Vind ik i‘11’"me7'- Want W (11 die neerbuigendheid Va" ,, vroomheid tot haar, die in de loop van de eeuwen door het leer-

011%‘? m0dem6 tiid W85” die Pmtestantse m<m"e"b1”0@d@Y5, $6‘ ambt werden aanbevolen, te hoogachten en dat Wat in vroegere

£6" dat Yiike room“ l@v@7’l- had ik "14 Z0 Ema? @5715 66" @1’@- tijd over de verering van de afbeeldingen van’Christus van de

salnut gezien aan die vele leken en die vele eerwaarde zus— heilige Maagd en van de heiligen vastgesteld werd godgdiensti

ters en die vele eerwaarde broeders die toen onder zoveel na te 1eVen_ ’ g

moeilyker omstandigheden dan nu, toen er nog geen maat- De theologen en de predikers van het Woord Gods vermaant zi'
schappy van de overvloed was, zich grote persoonlyke 0pof- evenwel dringend, zich evenzeer van elke valse Overdrijving 31;

feringen voor dit doel hebben getroost. W61 te grote bekmmpenheid Van geest bij de beschbuwing

Onder zo heel veel moeilyker omstandigheden hebben die de unieke waardigheid van de Moeder Gods zorgvuldig te ont-
vele leken, die vele broeders en zusters zo hard gewerkt en houden‘

hebben ze heel veel offers gebracht voor het gehandicapte Onder leiding van het leerambt behoren zij in het verzorgen Van

kmd. de studie van de heilige Schrift, van de heilige Vaders, en Kerk-
Wat 1k daar toen te mldd van de katholzeke oaders heb leraars en van de kerkelijke liturgieén de taken en privilegies

gezegd "wet ik Wmvrgen hie? by Philadelphia evenzeer van de heilige Maagd juist te belichten, die steeds betrekking heb-

iiell rapport Welvaart en Welvaartsdenken van de Oecu- :1fgo§§1e(i:§nstuS’ de Oorsprong Van ane Waarheid’ heigheid en

menische Raad van Kerken wordt in dit leader het volgende Zorgvuldig dienen zij te vermijden Wat in woord geschrift of

gesteldr daad de gescheiden broeders of iernand anders met betrekking

Me" behoeft allerminst de grate Win“ 6" Voomitgang OP tot de ware leer van de Kerk tot dwaling zou kunnen brengen

technisch wetenschappeljjk terrein noch de zegen daarvan te De gelovigen echter dienen indachtig te zijn dat de Ware devolde

Ontkennen Om nachums Overtuigd te Z?" dat de 506il1Z@ 6" noch in onvruchtbare en voorbijgaande genegenheid noch in Wat

internationale Wade in de @675“ Plaats afhankelyk Ziin W1" voor lichtgelovigheid ook bestaat maar uft het Ware geloof dient

de g@1‘@5htigh@id- E" hat Biibelwoom» dat de "lens "M5 Queen "' voort te komen, Waardoor Wij tot’de erkenning van de verheven-

ml leve” Wm brood (dat is materiéle Welvaart) krygt I-"i517 in heid van de Moeder Gods geleid en tot kinderliefde te eno e

een economie van de overvloed een nieuwe en een kritische onze Moeder en tot navolging van haar deugden aan is V;
actualiteit. Daarby gaat de stryd niet tegen het brood of te- 3 Worden. g poor

gen de welvaart maar wel tegen een ideologie, die deze tot I, Dogrnatische Konstitutie over de Kerk (67), Vatikaang concie

het fundament van het leven maakt.

Welvaart is een zegen om dankbaar voor te zyn en geen pres- F1‘an9°i$ Kafdinal Marty, Parijs, over het celibaat,

tatie om trots op te zyn. Welvaart brengt het gevaar met

zich, dat men het ware welzyn vergeet en schade lydt aan de T‘ ’D1'° is een Z961" Zwaal" Wegend Probleem; en het is volstrekt niet

kem Wm het [even zel ; abstract. Het beroert ons tegenwoordig geéngageerde priesterg in

De vuchten van de arbeid hebben slechts waarde, voor zover het diepst van ons wezen. Ik geloof echter, dat dit probleem

-- d e dime” anders word; de men; vaak geheel verkeerd gesteld Wordt De priester is toch door
zij de mens en zyn me em ns ,

.

mm diemm. en slaa roepmg herder in dienst van het volk van GOD. De beslissende
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vraag is dus deze: Welke priester vvil DE HEER voor de Kerk? ‘

Zeker, de herder is er voor de kudde, niet omgekeerd. En toch \ dat hij hem goede gedachten ingeeft, die Overeenstemmen met
._ He herder met door zijn kudde benoemd en gevolmachtigd ‘ de bereidheid tot gelovige overgave, om ze dan langzamerhand
mam, IN de Kerk DOOR CHRISTUS; en onmerkbaar naar het verkeerde te leiden. Dit normaliter ge-
fprésence et Dialogue, 3_10_1969_ cainoufleerde en vaak voor de betrokkene niet doorzichtige han-

delen is tegenwoordig zonder twijfel zeer Werkzaam: van de ge-
Hermann zener SJ" Innsbruck, rechtvaardigde afweer van manicheische elementen in de sexuele
over hat primaat van de Waarheid_ ethiek tot het beslist onchristelijke van een nieuwe moraal, van

‘* het noodzakelijke engagement in de Wereld tot het rein humanis-
,EI, bestaat geen twijfel aan’ de mateloze’ luidruchtige Ontken_ tische Christendom, van de zegenrijke impuls tot -nieuvve bree-
ningen, die als epidemieén Om Zich heen gril-pen, zijn Ziekte_ derschap tot aan de overname van aan de Kerk wezensvreemde
vormenh, maatschappelijke modellen, van de levendige deelname aan de
Tn de tegenstemng van Onze Opinies en interessen kan aneen godsdienst tot aan de willekeurige productie, van het begrip van

,, - d - - ---le el.ken_ het kerkelijke ambt als dienst tot aan de ontbinding in ver-vaenuit objectieve rnachren rust komen: uit e principie »

ning Van Onvoorwaardehjke normen Van de Waarheid en hat Wisselbare deelfu-nktle, van het bewustzijn van de,rn0ndigheid

goede - en dat betekent tenslottez uit de erkenning van God.’ van de chnsten tot aan de poging tot autonomie tegenovef de
eisen stellende God.’’Entschei6.ung’. 11.69.

Alfred Kardinaal Bengsch, Berlijn, in een rede gehouden in
00st-Berlijn, mei 1969: Over de onderscheiding van de geesten. DE IN INDIA

"Cmdat het een werk van de Geest is de aarde te vernieuvven,
houdt men veelvuldig 00k het omgekeerde voor gerechtigd, dat D_e hlerarchle V3}? India 'E’_eS‘aat tegenwoordlg voor bijna 80 %

overal, vvaar vernieuwingen plaats vinden, reeds de Heilige mt geb(_)ren Indlers’ en Z13 Verdraagt een Vergelijking met de
beste, die men elders kan vinden.

G-eest werkzaam is.’ __

Spitsvondigheden Voortdurende misleidingen in Voerty De De Wereldligke en religieuze clerus is bemerkensvvaardig t0ege-

’Dan kan het gebed door arbeid en inzet afgelost Worden, of het nomen gedqrende de 10 1"?atSte jlaren‘ D.e roepilingen hebben Zich
wordt een formulering van de momentele Wensen. Aanbidding verveelvuldlgd Op éen bmtengewone W1jZe-

Godsverering Worden Omgefunctioneerd in de richting Van 1958 tot 1968 1S het aantal priesters gestegen van 5.860 tot

de zuiver horizontale Godsontmoeting in de mens, en de zen- ~'* 8'680' (47 dat Van de broeders Van L339 tot 2-136 (59 %), dat
ding van de Kerk ziet er bijna uitsluitend uit als kritische func- Van de reh_g1eu_Zen Van 16'369_ tot 30305 (85 %)-
tie ten aanzien de maatschappii, De hoedanigheid en de kwalificatie van 00k de leken vorderen
De kardinaal prijst de steeds geldige analyse de hei_ sneli zoals‘-men kan beoordelen naar het Jaarboek van het ka-
lige Ignatius vervolgtz tlnolieke laicaat en naar de hausse van het effectief in de bewe-

’Ignatius zegt daar, het hoort tot de aard van de boze geest, te- gmgen van de Kathoheke Akfue’ Z°Y"e1 als door de participatie
gen de geestelijke vreugde te strijden daardoor, dat hij rationes Van de leker} aan recente Stud1e_SeSs1es'

.. De deelneming van de leken in de verschillende sectoren van
apparentes’ Subtitates en assiduas fanacias (schllnredenem het christelijke leven is v01 beloften, ondalnks enkele ernstigespitsvondigheden en voortdurenae misleidingen) in voert. De .

overweldiging van de mens door een reuzenaanbod aan argumen- fjfrtraglpgen’ lacunes en handlcaps’
taties, analyses, differentiéri-ngen en motiveringen hinderen de e Christ au monde’ december 1969'

ontvankelijkheid voor het werken van de Geest Gods.’
’De boze, 20 heet het daar, begint zijn werk in de mens daarrnee,

i
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Flitsien Van de geest Kardinaal Wojtyla van Krakau
1' over vrijheid en onvrijheid

Vele priesters schijnen onder hun priesterschap gebukt te lopen.

Het is overduidelijk, dat zo’n christendom als van geslagen hon- DVNL 61269:

den niets aantrekkelijks heeft voor de jongeren en men vraagt
zich af hoe zij ervoor in geestdrift zouden raken. Daniélou. g ’In Polen wordt de Kerk door het regime in haar vriiheid be-

lemmerd. Een atmosfeer van spanning tussen het regime en

Zeker Wij moeten onze fouten erkennen. Wij stellen er een eer de kerk is das vanzelfsprekend. Maar toch heb ik na myn

in dat te doen. Maar de fouten liggen niet waar wij christenen bezoek aan enige westel'y'ke Zanden, 0.a. in West-Europa en

zijn; wel, vvaar Wij het onvoldoende zijn. Nu Wil men echter het Canada, de indrak gekregen dat in het Westen de vrijheid van

Christendom zonder meer in staat van beschuldiging stellen. de godsdienst nog sterker wordt belemmerd door de mate-
(Idem) rialistische zacht naar welvaart en rijkdom.’ i

Dit vertelde ons de aartsbisschop van Krakau, kardinaal W0j-

Een der subtielste vormen van een bepaalde moderne perversi- tyla, in Rome. De kardinaal had geen rooskleurige indrak van

teit van het verstand, is dat averechtse te werk gaan om het het westen opgelopen. Volgens hem is de menselyke vryheid

zedelijk goede als een soort van sociaal conformisme aan te die- een waarde die beslist niet vanzelf spreekt, maar die iedere

nen. Z0 zal men wie maar het tegendeel kiezen van de gangbare dag opnieuw moet worden veroverd en verdedigd. ’En in het

vvaarden, tot helden van de dag maken; die daarentegen deze Westen,’ zei hi}, ’dreigt een overdreven vryheid deze mense-

waarden eerbiedigen zal men uitmaken voor lieden, die het man- ljjke vryheid te vernietigen.’

gelt aan authenticiteit. Op die wijze hebben de farizeeers Jezus Gevraagd naar de crisis onder de priesters zei has ’In Polen

van satanisme beschuldigd. Zij stelden het goede voor als kvvaad, hebben we beslist geen tyd om ons bezig te houden met der-

en het kwade als gQed_ (Idem), gelijke intellectualistische problemen, die méér een gevolg zyn
van de invloed van ’n technologische maatschappy. Misschien

Ik wik mijn woorden: het is tijd om onze woede te luchten. Er is het toch wel waar dat een katholiek beroofd moet zijn van

is een manier van alles maar lijdzaam te ondergaan, die op een zyn volkomen vryheid om de waarde van net priesterschap te

zeker punt zoveel als zelfmoord gaat betekenen. Het is wel leren erkennen en te begrypen. De priesters kwamen vroeger

eigenaardig, dat wij in a11e domeinen van het sociale leven de vooral uit boerengezinnen. Nu komen ze voor meer dan 70

w0ede'accepteren,beha1ve hier. (Idem). procent nit arbeidersgezinnen en uit de kleine burgery. lk
voor my zie daarin een bewys van Gods voorzienigheid, want

Kard.Danié1ou Tests (v. Inn Lier Belgié) (ned. vert.). priesters nit het arbeidsmilieu kunnen zich gemakkelyker
£ aanpassen dan priesters die uit een landelyk milieu komen.’

Sprekend over de bisschoppensynode zei kardinaal Wojtyla:
’de bisschoppen van Oost-Europa en van Afrika hebben zich
op de synode verzet tegen de neiging, de mentaliteit van het
westen in de hele kerk ingang te doen vinden en op te leggen.

En het feit dat wy hierin eensgezind waren bewyst dat we
ons zowel in Oost-Europa als in Afrika in een soortgelyke
sitaatie bevinden. W_i] hebben gebrek aan vriiheid en we Ii]-
den nog onder armoede en daarom zien we in een te grote
decentralisatie een gevaar om in een isolement te geraken.
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Uit eigen ervaring weet ik wat net primaat van de paus be-
tekent voor de bescherming en het behoud van het geloof.
Dat primaat wordt door ons ervaren als een wezenlyke kracht
van dc kerk als een principe van vitaliteit als een garantie ft
voor de vryheid en de eenheid van de kerk in de wereld. Een ’]_3_e grote dmgen’ Welke de A_1machtig,e an haar gewrocht hee ’. ..

- L . dverzwakkmg mm hat pauselyk gezag Z0“ V00, de kerk een z13n n1eLs mlnder, dan dat Z1] gevvorcen 1s de Moeder van G0 ,

ramp Zyn’ om welke reden haar zulke voortreffelijke en grote g0ederen'ge-
geven zijn, dat ze het begrip van Wie 00k te boven gaan; want

Kardinaal Wyszynski van Warschau jdens hieruit volgt al hare eer en zaligheiid, dat in het ganse mense-
de Synode van Rome over de kerkcrisis lijke geslacht, zij de enige persoon 1s noger ian talgin, Iaanldwée
Men mag onder geen voorwaarde de gewetens van de gelovigen niemand gelijk is-’ (yerklaring Val? het Mag?‘ lea ’ da;1a1Lls_0 _,in de War brengen. Heel bijzonder niet in landen, die onder in- Zang» Luc- 1346"56- Der erste Then aller Bucher un C rl en
vloed van het atheisme staan Men behoort 0p te houden met de Van DR MAARTE1\I1LUTHER* anno 1521)‘
voortdurende discussies over religieuze problernen. In onze tijd, (I5 Christus God) Qan m0et Maria het reinste> 1?‘? Volmaaktite
een tijd van de grootste onrust, Willen onze gelovigen deze zin- Vrouwelijke Wezen zijn, omdat God haar Waard1i1a1ev0n<11 Z1Jn
loze discussies en dialogen niet. Onze gelovigen spreken met eengeboren Zoom te ham“ Werd d‘aarOm,ZO el lg? as eenverontwaardiging van die theologen, die veel zvvetsen en weinig mens maar Worden kan’ en W13 behoren Ons dlep te bulgen Voor
onderrichten. De volkeren, die door het atheisme op de ergste die reine, die verhevene.’ C.’ANDEqRSEN, ibefaamd Deens (en
Wijze Onderdrukt Worden’ Willem’ dat hum bisschoppen Onv0Or_ Luthers) sprookjesdlchter 1n Samlece Skrlften, Kopenhagen
Waardelijk in liefdevolle eenheid met de heilige vader leven en 1876'
dat de synode in Rome een teken van deze eenheid dient te zijn.
Deutsche Tagespost 24.10.1969.

1, e

Experimenteren met kleuteronderwljs *,

1»

We zagen onlangs een Duitse t.v. documentaire met ten dele ver- ‘
Werpelijke pedagogische experimenten, die onpedagogisch Wa- ‘ Priesterliche Existenz im Umbruch der Zen
ren. Het ging over een geheel ’nieuvve’ opzet, die in feite anar-
chistisch dWaS' Wat Onsd tffli ‘gas’ dat Opdeenk gzgeven moment I De bisschop van Aken heeft met Allerheiligen een brief aan zijneen van e verantwoor e 13 e ‘ames zei, at in eren uit mini- , - H" b1'kt d ' Ok 0Orui’E naar het einde- pnesters geschreven. 13 1 aarm 0 vgezvnnen et1§en1i1Jk heel vaak gemeenschapsgevoel, soclale s011- Van het jaar en naar het nieuwe begin
an e1 on ra

Y .. . - - - -' W hebben u1t de brlef van deze orthodoxe b1ssch0p W111en c1te-Uiteraard weten ouders van grote gezinnen en verstandige pe- reg. (We hebben er van afgeZien)_ Deze brief is Z0 rijk, dat W13‘
dagogen dit a1 lang. Een van de nuttige functies van een groot hele lange citaten Zouden moeten geven
gezin is dit aankweken van Sociale Solidariteit

‘ Een handboekje voor elke priester! Een vvegwijzer ook voor deJe kunt fundamentele dingen wel afbreken maar dan breek je leek
de gerneenschap af tot schade en schande. i
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L7 H‘ ' ' ‘ Als het maar lang genoeg duurt en de verwarring groot wordt,
gaat deze amorfe massa zich onplezierig voelen. Zij willen Wel

eens weten waar ze eigenlijk aan toe zijn en wiar ill;->1; allemaal
heen gaat. Ze Worden van onverschillig een bee je ang.

>1;/L ’5tava5t’, maandblad van het Qud-$¢yyde;»5-Legi0en publi-_ Het doet allemaal denken aan wat zich voltrok toen de frote
ceert de heer P. Driebeek (Wassenaar) het hierna volgende massa in Nederland het ging schemeren dat er toeil neg We lets

artikel, waarin h'y' een parallel trekt tussen hen die tiidens anders aan de hand zou Ilfunnen zlin dan een ‘vlldelllke, 103e-

de 2e wereldoorlog kozen voor de ’middenweg’ en de kath0- naamd militair-noodzakelke bezettlng van Nederland door de

Zieken van thans die menen er goed en wijs aan te doen Oak Duitse legers op doortoeht aan het begin van de oorlog.
de middenweg [jg kiezgn dooy zich 1/léch als ’py0gye5Sief, néch D Nederlandse Unle WG1‘d opgerlcht en deelde speld_]es lllt. le
als ’cO;/lseyqgatief’ op‘ te Stelle,/,_ lelen‘s7pe1ldjle olpprikte werd van toeschouwer ineens redder van

et a er an .

Katholiek Nederland heeft de kans gezien om in een paar jaren Doodeenvoudig-
uiteen te vallen. Het kent nu een groep, die onder het motto van Zij Sloten zich we] niet aan bij de ’b1-andweer’, want (131; was ge_

vernieuwing, alsmaar bezig is vele kinderen met het badwater vaarlijk en bovendien irriteerde die maar de bezetter. De massa
weg te werpen en afbraak te plegen, grondig. had geen behoefte de peultjes uit het vuur te halen, zij Wilde
Iedereen is daarvan op de hoogte want de stemmen van deze alleen maar rust.
revolutionairen klinken luid en voortdurend. Zij hebben n.l. - Dus gingen ze met de bezetter ’praten’, die beslist niet zo slecht
gewoon volgens het boekje, dat iedere revolutie altijd begint kon zijn als de brandweer beweerde. Vandaar dat de laatste
met zich meester te maken van de communicatie-middelen - dit weinig vleiende woorden te horen kreeg.
systeem gevolgd ‘en brengen de daarbij behorende giftige her- Echt waar, en het is allemaal te vinden in de archieven van het
Se11SP0eliI1g in praktijk. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Doodeenvoudig.
Nederland kent verder een groep, die - en dat is ook volgens het / De’ bezetter begreep - hij had al meet met het biiliiie gehakt -
boekje - door de eerst genoemde het etiket ’c0nservatief en niet dat hij een spelletje kon spelen met die brave borsten die hun
bij de tijd’ werd opgeplakt. spel niet doorzagen en hun vingers niet Wilden branden. Het
Stommelingen, die ’de nieuwe orde’ maar niet willen begrijpen. grapje ging natuurlijk niet blijvend op, maar de bezetter profi-
Deze groep, verre van conservatief, maar dat past niet in de tee!-de er toch geruime tijd van om zijn salami-tactiek te prak-
kraam van de eerste groep, probeert te redden wat nog te red- tiseren. Hoe het afliep? De thans gesmade Amerikanen en Brit-
den is. Net als de brandweer of Het Verzet, tijdens de laatste ten haalden Nederland uit de S0611-

00l‘10g- Terug naar Katholiek Nederland 1969.
En omdat een brandweer, die iets wil bereiken bij de tijd moet Koppen in de kranten.
zijn, heeft deze groep er voor gezorgd steeds beslagen ten ijs te De amorfe massa W01-(11; wger een keer opgeroepen. Niet om de

k°men' Realissch strijd ‘aan te binden voor het behoud van wat het Hoofd van de

Zij luistert eenvoudig naar Wat dc baas te Vertellen hee» het Katholieke Wereldkerk zonder ophouden allen komt vertellen,
Hoofd van de Katholieke Wereldkerk, om diens aanwijzingen wil er nag sprake zijn van Katholicisme, 0, neen, maar om de_
volgend, efficient te werk te gaan, terwijl deze tevens rappor- genen die onder hun neus revglutie plegell en totale afbraak, te
tee“ hoe het met de brand st”-at gaan verzoenen met degenen die de gevaren onderkennen en er

D°°deenV°“dig- dan naar handelen.
De derde groep is de groep der toeschouwers. Zij zijn verbaasd, De derde Wag _ ook a1 volgens het boekjq-3,
verontrust, ten dele afwaehtend, ten dele onverschillig, ’niet ge- De lijn van de minste Weerstand, 'geéngageerd .. niet g‘eé11ga_

engageerdy’ “als dat in eigentijds jargon heet geerd’ en hoe heerlijk, ineens Worden allen die het veiliger von-
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den langs de kant te blijven staan redders. Massa’s redders, let 1'10g
maar op! ,

Maar waarvan?
Het is net alsof men op een schip, dat alsmaar water maakt de-
genen die het gat in de bodem boorden rustig hun gang laat ’gaan
:1 en de§<_%f1eI1, die het gat proberen te dichten vuil aankijkt. En

an met 1]dele praatges, zonder te pompen, de partijen bij elkaar
gaat. praten. Zoiets van: toe nu, jongens, doe nu niet zo verve-
lend.
De Nederlandse Unie kon niets bereiken omdat deze de kop in
het zand stak en zodoende de vijand in de kaart speelde om ¢en_
slotte zelf van de kaart te worden geveegd.

Degenen die nu ineens de amorfe massa, in stede van op te roe-
Den om te pompen, met fabeltjes zoethouden, dat het allemaal
niet zo veel om het lijf heeft, doen precies hetzelfde.
Het resultaat zal dan ook precies hetzelfde zijn:
Katholiek Nederland moet kennelijk weer van buiten af Worden
gered, waarna dan de paar blussers een verdiend schouderklopje
zullen krijgen: Well done, jongens, tot de volgende keel-_

Naar aanleiding van het artikel overhornosexualiteit in het
novembernummer van dit tijdschrift, ontving ik van een h0og-

geacht jurist in Limburg een brief Waarin hij er mij op Wees, dat

als art. 248bis van het Wetboek van Strafrecht zou Worden af-
geschaft, er nog altijd art. 249 overblijft. Dit biedt de m0ge1ijk-
heid om strafrechterlijk op te treden tegen diegenen die ontucht
plegen met minderjarigen die aan hun zorg, opleiding of waak-
zaamheid zijn toevertrouwd. Ik neem hiervan graag notitie en

breng het ter kennis van de lezer, de briefschrijver dankend
voor zijn aanvulling.
Deze geeft echter maar gedeeltelijk soelaas; ik, vrees dat na

eventuele opheffing van art. 248bis, het aantal gevallen waarin
tegen art. 249 zal Worden misdreven, zal toenemen. De vraag
lijkt mij zelfs gewettigd, of art. 249, in zijn tegenwoordige vorm,
nog veel zin zal hebben na het schrappen van art. 248bis. Het is

immers duidelijk dat juist daarom velen aandrang uitoefenen op

het We nemen van dit artikel uit de strafvvet, omdat Wat daarL’histoire se répéte, de Nederlandse Unie wordt herboren in een //— ' 8
ander pakge en met andere ’leiders’, maar met dezelfde taktiek; ontucht Wordt genoemd in hun ogen geen ontucht is. Maar Waar-

kop in het zand, vooral je vingers niet hranden.
Doodeenvoudig.

Maar verschrikkelijk gevaarlijk, speciaal VOOR DE JONGE
(EEENERATIE, DIE IN DE STEEK WORDT GELATEN.
V311 Pure pluriformiteit (of is het hoogmoed, die voor de val
pleegt te komen?) is Katholiek Nederland bezig het:
’Ik ben de Weg, de waarheid en het leven’,
te vervangen door:
’Wij Z13? de Weg, de waarheid en... neen niet het leven, Want
dat schleten ze er zeker bij in.’
Is er dan geen taak voor de grote massa. Jawel, een historische
zelfs en we hebben er een spreekwoord aan ontleend ’Nood doet
bidden’. ’

Geen _w.o0rden dus, maar daden, niet door de knieén maar op
de knieen.
Doodeenvoudig.

P. J. M. DRIEBEEK, M.B.E.

Oud-Engelandvaarder
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om is het dit dan Wei Wanneer een _]€Llgd1€1d€I‘ of een leraar het

doet met aan hem toevertrouwden? Als het goed kan zijn dat een

minderjarige tot homosexualiteit Wordt ’opgevoed’ door meer-
derjarigen, Waarom mag een leraar of jeugdleider of kapelaan
die met jongens op stap is dit clan niet? En vvelke ouders, voor
Wie de christelijke moraal nog geldt, zoals die door H. Schrift
en Kerk steeds is geleerd, zullen hun kinderen nog met een ge-

rust hart toevertrouwen aan personen van Wie zij Weten dat zij
met minderjarigen ontucht plegen? De vraag kan ongetwijfeld
beangstigend Worden. Men is hier bezig met het uitrukken van
een der fundamenten van de christelijke maatschappij.
Hoe ver de afbraak der christelijke moraal al is doorgedrongen
bij de jongeren en hun leiders, bij Wie priesters, blijkt uit enkele
bladzijden van het aan de redactie van Confrontatie toegezon-

den nummer van JONGE KERK, jongerentijdschrift, Jaarg. 53,

No. 11, Nov. 1969. Het blad staat onder redactie van Jac. van
Rooy S.J., en voorts van Peter Steffen, Paul Beerkens, Ed van
Eerkel, Karin Daalderop en Annemiek van Dijk. Op de eerste

bladzijde staat daar onder de kop ’On1 te beginnen’ het volgende
fraais:
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. We Winden 91" geen doekjes meer om. Schoonheid mag ge- schreven: Is it the same Church? (is het dezelfde Kerk?)_ Zijn
zien Worden... Seksualiteit is geen ’verb0den terrein’ meer. antwoord luidde bevestigend, Inaar als men afziet van de kerk-

O De seksualiteit is Wat 1) losgekoppeld. van het instltuut hu- rechtelijke en formele vraag (men wil in Nederland niet for-

Wehjk meel met Rome breken en de zijden draad doorknippen), moet

Q Seksualiteit is niet alleen prokreatie, maar ook rekreatie. het antvvoord voor Nederland eerder ’neen’ luiden. Voor de op-

. Seksualiteit betekent echter ook weer niet een ’vrijbrief’ pervlakkige toeschouwer kan het lijken alsof het nog dezekfde

om Inaar zijn gang te gaan. Met seksualiteit is nauw verbon- Kerk is. Er zijn nog scholen, organisaties, een pers, een politieke
den het begrip ’verantwoorde1ijkheid’. Vele taboes mogen partij en nog veel meer, die alle nog, zoals vroeger", de naam

rustig omvergeworpen Worden, maar zo:nder normen is ’ge- ’katho1iek’ dragen, orndat ze de regelrechte voortzettizng zijn van

Zonde Seksualifeit’ Onmoselijk. Wat in het verleden uitdrukkelijk als katholiek Was begonnen.

U Seksualiteit is niet meer iets Wat met ’vies’ betiteld vvordt, Daarom lijkt het voor de oppervlakkige toeschouwer alsof het
rnaar gewoon iets ’jns’. Seks kent geen kompleks... nog altijd dezelfde Kerk in Nederland is. Maar het is niet zo.

Q Seks zonder kornpleks wil gaan over een verlantvvoorde be- In feite hebben tallozen een ander geloof, een andere moraal, in
leving van de seksualiteit, die elke mens in zich heeft, en de plaats geschoven van de katholieke, en dat zo dat een groot
waaraan ook elke mens behoefte heeft. deel der massa er zich niet bewust van is, het niet beseft. Er is

1) IS dit iwat, soms toegevoegd door een censor? De Zin loopt ’vernieuWing’, ja, dat weet iedereen, en die moet er ook zijn,

niet, denkt men, Wij leven immers in een heel nieuwe tijd (die zes of

zeven jaar geleden plotseling is begonnen). En men wil natuur-

Op blz. 194 van hetzelfde nummer wordt zelfs een pleidooi ge- hjk wrogressief’ Zijn’ met Zijn tijd meegaan Wat men daarbij
houden voor Zelfbevredjgjng door jolngeren Deze is aan te ra_ niet beseft is dat geloof en moraal in wezen veelal anders zijn

den, Want ’In het spel met zichzelf leert men zichzelf en zijn ~ ».€,?W°Yden: in Zover men andere dan de Vroegere krijgt Voorge‘
verlangens kennen Jujst deze verlangens Z1]-n Oorzaak van een / /' houden. Onnadenkend en te Weinig geinteresseerd als velen (de

t '7 " beseft men niet dat een verregaande vrijzinnig-
groei naar een samen-beleven van seksuele gevoelens’. Maar, /I mees en‘) Z13“,

heid de plaats heeft ingenomen van het oude geloof, Welk laatste
zegt de schrijver, en daarmee (in een dergelijke principiéle zaak)
00k Jae, Ed, Peter, Paul: Karin en Annemiek’ de J-Ongens en regelrecht is en wordt afgebroken, tot op de fundamenten.

meisjes mogen dit Diet doen als het uitmondt in ’eg01'5me’, neen, Deze afbraak blijkt ook uit cijfers. Het Kaski heeft medegedeeld
d 1d I f 'twant het ’ik’ moet Worden tot een ’Wij’. dat het kerkbezoek de laatste jaren met 13 % is ge aa . n e1 e

Van katholiek standpunt bezien zijn zulke bladzijden niets an- Z1111 die 13 % el" 20, 31$ men maali‘ 80841 felt Het percentage is

ders dan een aansporing tot immoraliteit en jeugdbederi Zij immers berekend, niet op een wtaal van kerksansers, maar Op

laten zien hoe ver Wij a1 gekomen zijn. Want de ’katho1ieke’ een totaal Van ka'¢h°1i@keYl- Drie 3331" geleden beZ0¢h'EeY1 I‘-Og

pers staat niet vol van vlammende protesten hiertegen, integen- 54 % daafvan <3-9 Zondagsmis, I111 110% H1881" 51 %; het VeI‘$¢hi1 is

deel. Vroeger leerden wij, in de oude katechismus: ’De katho- 13 %, het vijfde deel van 64 %, dus 20 %. Zulk een achteruitgang

lieke Kerk iS de Vereniging van gedoopten die Qnder Qpper.. is eenvoudig katastrofaal, daar doet het protest van het PINK,

- -- ' ' ' 1 f.l\/I <1" 20715gezag van de Paus van Rome de ware leer van Chnstus 10911]- in het bekende Jargon opgesteld, niets aan a aar 1e 0

den (ik citeer misschien niet helemaal letterlijk, maar zo onge- met eens een eindresultaat, het is het Tesultaat V311 een Peiling
veer stond het er). Nd wordt op de meest uitgebreide schaal in Van een bewegiflg die 110% steeds V00I‘tgat-

vvat eens katholiek Nederland was noch het ware geloof, noch Een bekend katholiek uitgever vertelde me dezer dagen dat de

de christelijke moraal onderwezen. Wie, zoals Confrontatie, ornzet van zijn katholieke boeken in één jaar met 60 % Was ge-

daartegen protesteert, Wordt onmiddellijk als ’extremist’ ge- daald. Een belangrijke en zeer bekende publicatie, door hem ver-
brandmerkt en pers, radio en televisie zijn er in geslaagd deze zorgd,‘is in een nieuwe uitgave de grootste strop geworden die

leugen aan de massa (hoe groot die is, weten wij niet) Wijs te hij ooit heeft gehad; de belangstelling voor katholieke 1ittera-
maken. Sheed senior heeft enkele jaren geleden een boek ge- tuur daalt dus nog katastrofaler dan het kerkbezoek. De men-
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sen vvillen geen stenen voor brood. Veel vrijzinnigheid die men
bun ongehinderd en straffeloos preekt heeft met geloof 'niets
meer te maken. Men trekt de conclusie.
Men houde het mij ten goede dat ik vaak moet denken aan de
woorden die God tot een profeet sprak over een volk dat zijn .

ondergang door ongeloof en zedeloosheid tegemoet ging; Op 28 oktober 1965 vaardigde het tweede Vaticaans Concilie een

Vervet het hart van dit volk, decreet uit over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de

verstop zijn oren en verblind zijn ogen, Katholieke Kerk. Naar de beginvvoorden heet het ’Christus Do-

Het mocht soms eens zien met zijn ogen, minus’, en begint aldus:
héren met zijn oren, /”
verstéén met zijn hart, ’Christus, de Heer, de Zoon van de levende God, die ge-

zich bekeren en genezenl! (Isaias 6, 10). /// komen is om zijn volk te redden van zijn zonden en alle
_/,_/» mensen te heiligen, heeft zijn apostelen uitgezonden zoals

Is dit niet op katholiek Nederland en zijn leiders van toepas- Hij 00k Zelf C1001” de Vader geZ011de1"1 Was, en heeft hen
sing? Men leidt de Kerk in Nederland naar de ondergang en geheiligd door hun de heilige Geest te schenken, opdat ook

Iaat zich erheen leiden, als was men blind en doof voor haar Zij Zelf 5-6 Vader OP aafde Zouden Verheerlijkén en de men-
leer, voor het vermaan va-n Pausen en Concilies, ja voor het Sell Z0b1d6l’1 reddefl "E0’C Opbouw Van het Lichaam Van

woord van God zelf. In somrnige publicaties zwéait men met het Chfistus’, dat de Kerk i5-

vvoord ’evange1ie’, men heeft er de mond en de pen van vol, In deze Kerk van Christus, heeft de Paus van Rome als

maar blijkbaar zonder het te lezen en de inhoud ervan in zijn opvolger van Petrus, aan wie Christus zijn schapen en

gehéél in zich op te nemen. Want het evangelie leert niet, om lammeren te vveiden heeft gegeven, door goddelijke in-
rnaar één aspect te noemen, dat men op de wereld is voor de stelling de hoogste, volledige, onmiddellijke en algemene

wereld; men is er voor een andere wereld. Sint Paulus heeft macht in de zorg voor de zielen. Hij heeft dus . . . de h00g-

duidelijk geleerd dat vvie ontucht bedrijven ’het rijk van God niet Ste g€W0ne macht Over E1116 Ke1"'k8I1-

zullen beérven (Galaten 5, 20-21) en elders zegt hij dat degenen Maar ook de bisschoppen, aangesteld door de heilige Gees‘:

die kwaad doen (vvaaronder ontucht, speciaal homosexuele), ’de nemen als zieleherders de plaats in der apostelen en heb-

dood verdienen’, en ondanks dat het toch doen en het bij anderen ben de zending om samen met de Paus en onder zijn ge-

toejuichen (Rom. 1, 24-32). zag, het Werk van Christus, de eeuwige Herder, te besten-

Dit alles mag ons echter niet terneerslaan of ontmoedigen. Wij digen- - --

heblcen in onze kerkprovincie, in ons godsdienstig leven, goede Dit bisschoppelijk ambt, dat de bisschoppen hebben ont-

tijden gekend; onze eigen verdienste was dit niet, God gaf ze, vangen door de bisschopswijding, oefenen zij, deelgenoten

ze Waren een geschenk. 1\/Iaar dan moeten Wij ook zeggen met in de zorg voor alle Kerken, uit in gemeenschap met de

Job: ’Als wij het goede van God hebben aanvaard; waarom dan Paus en onder zijn gezag, allen verenigd in een College of

nu niet het kwade?’ (Job 1, 10). En zoals van het oude Israel dat lichaam met betrekking tot de gehele Kerk.’
blind de ondergang tegemoet liep een ’rest’ (profetische uitdruk-
king) overbleef, Waarop de toekomst werd gebouvvd, zo zal dit Dat de kerkvergadering zich met het ambt der bisschoppen zou

zeker ook in de katholieke Kerk van Nederland het geval zijn. bezighouden stond van te voren vast. Het eerste Vaticaans Con-

Hoe groot deze ’rest’ zal zijn, hangt geheel van onszelf af, a11er- cilie was ‘er niet aa-n toegekomen omdat het door de verovering
eerst van onze gezindheid ons geheel en a1, met wegcijfering van van Rome in 1870 vroegtijdig moest Worden afgebroken. Het lag
onze persoon en persoonlijke belangen, in te zetten voor het Rijk dus voor de hand dat het 2de Vaticaans Concilie de zaak zou

Gods. aanvatten waar het eerste die had moeten laten liggen. Het eer-
J_ P’ M‘ VAN DER PLOEG OP‘ ste heeft de plaats die. de Paus in de_ Kerk inneemt duidelijk

omschreven en dogmatlsch vastgelegd 1n een dogmatlsche Con-
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stitutie ’Pastor Aeternus’, die over de Kerk en haar hoofd han- 1964, was al over deze materie gehandeld, en opdat het daarin

delt. Zij werd goedgekeurd, na een emotioanele geschiedenis, op bepaalde niet verkeerd zou Worden verstaan, heeft Paus Paulus

18 juli 1870; op 20 september van hetzelfde jaar vie1 Rome in VI, een zeldzame maal gebruik makend van zijn oppermiacht,

handen van Garibaldi en de zijnen en moest het Concilie Worden de bekende Nota Praevia doen toevoegen, waardoor degenen

afgebroken. Bekend zijn vooral de canon Waarin de oppermacht die zouden menen het Concilie, of de bisschoppen, tegen de Paus

van de Paus in de Kerk Wordt bevestigd en gezegd Wordt dat hij Q

te kunnen uitspelen, bij voorbaat schaakrnat Werden gezet.

gewone (ordinaria) en onmiddellijke rechtsmacht heeft over alle /.1" Het is beslist met Voor het eerst dat bisschoppen er in de Kerk
’kerken’ (d.W.z. diocesen of grotere delen der kath. Kerk), hun /1 Over hebben gedacht het pauselijk gezag te beperken te hunner
herders (d.W.z. de bisschoppen) en hun gelovigen, en Wel de v0l- / gunste. Tijdens het z.g. Westerse schisma der 15de eeuw, toen

heid van de hoogste machti dus met slechts een taak Van inspec‘ / tegenpaus tegenover Paus stond en zelfs gecanoniseerde heiligen

tie of leid-mg geven Ook Werd de pauselijke Onfeilbaarheid Vast/4 aan weerszij den stonden, heeft het ter oplossing van het conflict

gelegd Dit alles Werd als dogma afgekondigd? degenen die het bijeengeroepen Concilie van Konstanz (1414-1418) de superiori-

tegenspreken moeten buiten de Kerk Worden gesloten teit vazn het Concilie boven de Paus afgekondigd in een uit-
Maar als de Paus zulk een macht heeft, Waarom dan nog de spraak die door een Wettige Paus nooit is bekrachtigd; zij Werd

bisschoppen der hele wereld in concilie bijeenroepen? Hun uit- gedaan toen het Concilie (16de alg. kerkvergadering) niet meer

spraken zijn alleen dan van besliste Waarde voor de Kerk als de wettig Was. Op het Concilie van Basel (geopend in 1431) werd de

Paus ze onderschrijftg dus lijkt het of het geen verschil maakt conciliaire theorie weer opgenomenz de Paus ontvangt de macht

of de Paus met of zonder Concilie besluiten neemt, vvetten en van de Kerk, dus van onderop, hij is haar dienaar en dus onder-

dogma’s afkondigt. geschikt aan de algemene kerkvergadering, die de Kerk in haar

Dat hier een moeilijkheid ligt, is duidelijk, maar wie de ge- gehéél vertegenwoordigt. Aan het Concilie namen behalve de

schiedenis der concilies bestudeert, ook van het laatste, kan de bisschoppen, 00k lagere geestelijken deel, vooral doctoren en

0D10SSiI1g geveni het 001161118 iS Steeds een bllite11gBW0I1e aange— professoren in de theologie; zij vormden zelfs de meerderheid,

legenheid, om buitengewone redenen samengeroepen, om zéér tegen alle wetten en gebruiken der hele Kerk in. Men stelde

dringende redenen die het vvelzijn van heel de Kerk betreffen, alle middelen in het Werk om de vvettige Paus Eugenius IV tot

zodat de besluiten daarvan op heel andere, veel dringender en aftreden te dvvingen; hij vverd met afzetting bedreigd als hij ‘met

indrukwekkender manier tot stand komen, met goedkeuring van Z011 toegeven; Op 5 november 1439 kozen drie en dertig leden

de Paus, den Wanneer deze die op een andere manier had vo0r- van het Concilie, waarbij één kardinaal, een tegenpaus, die aan

bereid. K
zijn keuze Weinig vreugde heeft beleefd. Toen Eugenius IV in

Maar hiermee leek toch nietlalles gezegd, men Wilde nauWkeu- 1447 Stieff had hij Z1111 Zaak Z0 goed 31$ gewonnen; de ¢0?1"1Ci-

riger omschrijvingen en zo heeft het 2de Vaticaans Concilie af- liaire the0I‘ie had het Ifloetefl aeggén tegen <19 leer Van het

gekondigd (maar niet dogmatisch, met banvloek) dat de bis- Pauselijk PTiIT1<‘ia’-

schoppen der Kerk als een ’c011ege’, een ’1ichaam’ bijeenhoren. Daarmee was zij echter niet verdwenen. Zij kwam tot nieuw

Zij zijn geen verzameling individuele herders van diocesen, maar leven in Frankrijk in het z.g. Gallicanisme (17de, 18de eeuvv) dat

vormen samen een lichaam, dat met de Paus als hoofd, de Kerk vooral van zich liet horen onder Lodewijk XIV en Napoleon.

kan besturen, en het ook doet wanneer het als eenheid handelt Twee der belangrijkste stellingen, door theologen verdedigd en

met de Paus als hoofd, of liever, het decreet ’Christus Dominus’ door bisschoppen overgenomen en aangehangen, Waren: een uit-
legt hierop de nadruk, ’0nder het gezag van de Paus’. Voor dit

spraak
van de Paus is alleen door de toestemming en instemming

collegialehandelen moet de Paus dus normaal gesproken het ini- der Kerk onherroepelijk; het algemeen Concilie saat b0veI1 de

tiatief nemen, of hij moet het, als hoofd der Kerk, tot het zijne Paus. Het Gallicanisme vverd veroordeeld in 1690 (Denzinger

maken. Dit laatste staat aan het slot van no. 4 en is daar over- 2281vv.=1322vv.).
genomen uit de Co:nstitutie over de Kerk (’Lumen Gentium’), no. In 1786 kwam te Pistoia in Italié een diocesane synode bijeen,

22, laatste zin. In deze constitutie_ afgekondigd op 21 november waar verklaard werd dat in de Kerk het gezag bij de gemeen-
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schap berust en door haar aan bisschoppen en Paus wordt mede- uitspraak gewraakt, maar de bisschoppen hebben hier Slechts

§e,?;;1d' gecfs ?n1a;dere stelhngen Zijn in 1794 door Pius VI als hun zwijgen tegenover gesteld; hun onderwerping hebben zij
Q S V I‘ IYQEG . . . -- ‘ _

Veel eerder had Marsilius van Padua in zijn in 1326 gepub1i- nlegbijgugii Z: ;gt:€;?§m1Z€a:ge::; E€:il(iZ1: iiicsézsgrget E_§g:Luig1:t_

ceerde boek Defensor Pacis (’Verdediger van de vrede’) geleerd‘ i/Tier wen in 1969 een nieuwe bisschop Van Gromngen in
dat de macht in de Kerk bij het Volk berust; dit kiest priesters ‘ een tentoonstellingshal vverd geconsacreerd onder 0rnstandighe-
en bisschoppen’ Paus’ bisschoppen en priesters hebben Volgens den die men kent heeft deze nagelaten de in het nieuwe ritueel
6'6 instemng Van christus gen]-k gezag en gehjke macht De voorgeschreven belofte van gehoorzaamheid aan de Paus uit te
Paus heeft alleen maar de decreten van een concilie uit te voe-‘ k h e hi. de Voorgeschreven Woorden

rem’ De keizer hee de hoogste macht' ’ sprer1:ir'l’ hi: rjuselijkl gezag wordt erkend door de vvijdeling
A15 men dit aues beziet _ en neg Veel meer _ ik grijp uit al hgé ilealj/anigen dogr een Weinig zeggend. ’in eenheid’ met de Paus en
materiaal slechts enkele der belangrijkste punten ~ is het dni- de andere bisschoppen te Willen leven Dat Wilde Ze1fS,MarSi1iuS
delijk, dat onze ’eigentijdse theologen’ niet bijzonder origineel P dua de S noden van Basel en Pistoia met echter een
zijn, maar op eeuwenoude stokpaarden komen aandraven en nog Van .2 F d Py d. erstaat de vkathofieke Kerk maar
Wel als hadden zij die zelf in elkaar gezet. eenhel Z021 S 1? auslct le V ’ ’

In Nederland hadden genoemde theorieén ook aanhangers onder Zoals Ze at Ze Opva en.

de geestehjkheid en de Belgische theoloog Bernard van Espen Wanneer men kennis neemt van de litteratuur die dagelijks over
rnaakte daar rond 1700 aan het Utrechtse kapittel duidelijk, dat Wordt uitgestort en Van Wat de luidsprekers van radio en
het zonder en tegen Rome een aartsbisschop kon kiezen. Hierna televisie doen horen is het duidelijk dat Velen bij OHS neg
voltrok zich een schisma. De schismatieke bisschoppen van Verder aan Véél Verder en Van de Paus in feite niets meer
Utrecht en hun volgelingen Wilden echter de verbinding met de Willen fretegl Treffend éverd dit ge-1-Hustreerd door een klein
algemene Kerk niet- afbreken en hebben lang volgehouden de Voorval in he't Kolpinghuis te Nijmegen Daar kon men bij een
keuze van een nieuwe bisschop aan Rome te melden. Die Werd bijeenkomst leuk Spelletje Spelen’ dat Volgens een p1aatSe_

dam geéxcommuniceerd’ Zodat men in de lgde eeuw Ophield dit lijke krant veel belangstelling trok. In een pyrarnide stonden
soort mededelingen aan Rome te doen. N11 zou men er weer mee buS.eS e1kaar_ drie Onderaan twee in bet midden en een
Willen begirnnen (volgens persberichten). bovenog‘ Daarop standen namen vgn bnrechtvaardige structu_
Hiermee was de zaak in Nederland helaas niet afgelopen, want fen’ die men met een bal omver moest Werpen: c0rnmuniS1T16,
nadat het lste en het 2de Vaticaans concilie het primaat van de kapitaligme, en ook: de Pans. (zonder kritiek, met foto, in De
Paus en zijn gewone en onmiddellijke macht over de hele Kerk Geldelqander van g9_9_1969)_
en al haar delen, a1 haar diocesen, al haar bisschoppen, priesters
en gelovigen heeft verkondigd, komt de in 1966 in opdracht van 5% <)1>

de Nederlarndse bisschoppen uitgegeven z.g. Nieuwe Katechis- <21»

mus op blz. 432 verklarenz ’De bisschop van Rome is. . ., de ge-
zagvolle voorzitter van het bisschoppencollege. Hij is niet gesteld (nvermijdelijk kwam Op het laatste Vaticaans Concie de vraag
haven de bisschoppen . . .. Misschien dat de Geest de Kerk weer riaar hoe kan de bisschoppen]-ke macht in de Kerk W-Or_

eens Voert naar een grotere * plaatselijke zeggenschap Onder den verstenkt anders uitgedrukt: hoe kunnen de bisschoppenvoorzitterschap van de paus’. Weliswaar Worden dan nog allerlei deel némen in het bestuur der gehele Kerk als Zij als
fraaie dingen gezegd van de Paus, 0.a. hoe hij als ’eerste en 11 h t hoofd daarvan Staan-; Anderen hebgen het Wat
richtinggevende’ toch weer boven de bisschoppen staat, maar dit iieligglegiiler euitgedrukt: hoe kunnegl de bisschoppen de Pans
maakt niet goed Wat eerst zonder meer was gezegd: hij staat niet bijstaan helpen in het bestuur der hele Kerk? Men koos

b0V.e:n de bisschoppen‘ .. . . . hiervoor heel bijzonder het middel der bisschoppensynode. Z0
G-e11Jk bekend heeft de pause11Jke kard1na1encomm1ss1e ook deze lezen in hfdst_ I. van ,ChriStus Dominus, nO_ 5 het volgendez
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Een ‘aantal bisschoppen, die uit de verschillende delen van aan de besluiten en afspraken te houden of met, gemeensChap_

de Wereld Worden gekozen Op een Wijze en volgens een pelijke herderlijke brieven te onderschrijven of niet. Hierin heeft

procedure door de Paus Vastgesteld of vast te Stenen’ men op het Zde Vaticaans Concilie verandering Willen brengen.
staan de Opperherder der Kerk op meer efficiénte Wijze D001. Sommige bisschoppen en theologen is gepoogd de biS_

ter Zijde in een Raad’ die bisschoppensynode Wordt g9‘ schopsconferenties te doen zien als manifestaties in één land

noemd‘ AIS Vertegenwoordigster Van het gehele katholieke van de door het Concilie vastgestelde collegialiteit der bissch0p-

Episcopaat brengt deze synode tevens tot uitdrukking dat pen. De conferenties zouden ’n ’gedee1te1ijke concretisering’ zijn
alle bisschoppen in een hiérarchische gemeenschap mede // van die collegialiteit. Dit zou aan die conferenties een heel bij-
de Zorg dragen Voor de universele Kerk" " zonder gezag geven, zodat men zou kunnen zeggen dat de ge-

/ deelten der Kerk bestuurd Worden door de respectievelijke
Voor de samenroeping en samenstelling der bisschoppensynode bisschopsconferenties aldaar. Verdedigd door een kleine minder-
zijn door de Paus regels uitgevaardigd; van de twee eerste heefi heid, heeft de voorbereidende comrnissie en later ook. het Con-

hij zelf de agenda opgesteld. Zij is bedoeld als raadge/vend cilie deze opvatting van de hand gevvezen. De bisschopsconfe-
lichaam, reden Waarom de beraadslagi-ngen niet in het piibliek renties zijn vrije instellingen van kerkeliik reht, de individuele
rnaar achter gesloten deuren hebben plaats gevonden. bisschoppen komen er bijeen die ieder persoonlijk verantWoorde-
Het tweede Vaticaans Concilie trof in zijn besluit over de bis- lijk zijn voor de maatregelen die de bisschopsconferentie treft.
schoppen nog een andere maatregel. Na het oude instituut van Er is maar één uitzondering, en die betreft de besluiten die met

plaatselijke synoden en concilies te hebben aanbevolen, een in- 2/3 meerderheid zijn genomen en door de H. Stoel uitdrukkelijk
stituut dat in de codex van het kerkelijk recht is vastgelegd zijn goedgekeurd. Zulke besluiten krijgen pauselijk gezag en

(het Nederlandse z.g. ’pastora1e concilie’ behoort daar opzettelijk zijn daarmee ook bindend voor de bisschoppen die het er even-
niet bij, het is géén officieel kerkelijk instituut) heeft het de in- tueel met mee eens zouden zij:n. In het z.g. schema, d.W.z. de

Stelling V311 bisschoppenconferenties beV01e11- De bissflhoppefl lijst van ondervverpen van de laatste bisschoppensynode, is nog

V311 eel’! land, @611 kerkprovincie, een streek, moeten zich ver- eens uitdrukkelijk aan de vrijheid en verantwoordelijkheid der

enigen en samen de belangen van hun streek behartigen. Zulke individuele bisschoppen herinnerd, behoudens het zojuist gezeg-

’c0nferenties’ bestonden a1 lamg, maar hadden geen fundament de_ Di’; was rnaar goed ook, want op deze manier kan geen en-

in het kerkelijk recht. De codex kent ze niet. De eerste is opge- kele bisschop zich aazn zijn verantvvoordelijkheid onttrekken door

richt in Beieren en door een apostolische breve van Pius IX op zich achter de bisschoppenconferentie te verschuilen, in een

18 augustus 1864 goedgekeurd. Daarna volgden verschillende an- zaak waar de Paus niet uitdrukkelijk achterstaat. Hij kan b.v.

dere; op de vooravond van het 2de Vaticaans Concilie stonden niet zeggen dat hij het geloof niet kan verdedigen omdat c'.e

er te Rome 51 ofcieel genoteerd. Gelijk bekend vergaderden de anderen dit ook niet doen.

Nederlandse bisschoppen a1 Vela jaren lang regelmatig’ Zeker Juridisch zijn de conferenties dus een nieuwe instelling. De be-

eens per maand’ echter Zonder dat de naam ,biSsCh0pScOnferen_ tekenis, functionering en bevoegdheden van zo’n nieuwe inste1-

tie, Werd gebruikt‘ Op 2 november 1954 beval Pius XII de regeb ling zijn in het begin vaak niet duidelijk en dat is hier ook het

matige Samenkomsten en berfaadslagingen Van bisschoppen Van geval. De neiging van a11er1ei bisschoppen hun macht te ver-
een land of landstreek bijzonder aan. In 1947 gebruikte een ca- groten heeft er bovendien toe geleid dat de conferenties hun
nonist a1‘de naam ’conferenties’ (zie L. Carli, Le Conferenze bevoegdheden te buiten gingen Dit is Op Zulk een mamer ge_

Eplscopah nazlonali, 14, 15; ook M. Costalunga in Periodica de beurd dat Paulus VI zich op 14 Oktober 1968 gedwongen achtte

re MOMH’ canonica et liturgical’ 1968’ 217'280)' zich ernstig te beklagen, niet alleen over de liturgische wan-
Al deze conferenties Waren vrije bijeenkomsten van bisschop- Orde die in Sommige delen der Kerk is gaan heersen en die hem

pen’ maar Zelfs in het geval dat Zij pausemk goedgekeurde Sta“ van ’niet Weinig vrees en droefheid’ vervult, maar ook over de

tuten hadden’ hadden Zij tech geen kerkrechtelijke betekenis mentaliteit ’waardo0r velen al datgene Wat uitgaat van het
Elke bisschop was in theorie vrij er heen te gaan of niet, zich kerkelijk gezag of Wetg Wordt Voorgeschreven mam. moeihjk
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oefent, dat een soort verlengstuk van hernzelf is. Deze curie moest
kunnen verdragen. Z0 komt het dat zelfs blsschopsconferenties dus Ook aanwezig zijn bij de beraadslagingem Wanneer de 5a-
Op eigen gezag Optreden en daarbij veel Verder gaan dan juist menwerking rnaar verzekerd zou zijn, zou er verbetering in de
is’ (AAS 1968’ 735)‘ toestand van de Kerk kunnen komen, dacht men. Het gedrukte
Voorbeelden van het laatste karn men o.a. in Nederland vinden. schema’ vvekte de indruk dat dit het geval zal zijn Wanneer ieder-
Met bisschoppelijke goedkeuring is voor 1969 een kerkelijk ka- een de anderen H1331‘ volkomen vertrouwt, het gezag van de
lendarium Verschenefl, W881-"111 bijlla H118 heiligenfeesten Zijn af- Paus erkent en onderling zoveel mogelijk gegevens uitwisselt.
geschaft en regels voor brevier en vieren der sacramenten Wor- In het begin is Op de Synode V981 gesproken en weinig bereikr.
den gegeven die sterk afwijken van Wat geoorloofd is. Bisschop- Tegen het einde hebben de leden Zich in verschjllende groepen
pen nemen deel aan liturgische plechtigheden Waar liturgische Verdeeld, Waar Op één uitzonderimg na met meer Latijn, maar
voorschriften der Kerk met voeten Worden getreden. Op 20 maart een moderne taal Werd gesproken; er Waren twee Engelse gree-
1968 Werd de nederlandse vertaling goedgekeurd van vier ca- pen twee Frame’ een Duitse (Waarbij kardinaal Alfrink), twee
Hones’ die teen neg met mochten gebruikt Worden en Waarvan Spaanse, een Italiaanse en een Latijnse (hierbij lieten zich o.a.
de laatste op de eerste bisschoppensynode te Rome is afgekeurd. Oosterlingen inde1en)_ A1 deze groepen kwamen’ met eigen
De ’vertalingen’ verdienen heel vaak die naam niet (zoals wan- Voorstellen’ men zou kunnen Zeggen; met een eigen ver1a:ng-
neer Beata Virgo Dei Genetrix Maria, de H. Maagd, moeder van hjst Uit deze hjsten Werden tenslotte een aanta1 V()Q]_‘$te11e1’1 ge-
God Maria, Wordt weergegeven met ’Maria de moeder van Chris- distmeerdj die in Stemming zijn gebracht en a11e met grote tot
tus’). De goedkeuring van zulk een soort vertalingen door het

d zeer"/grote meerderheid zijn aangenomen Bij sornmige vo0r5te1_
Ned‘ Episcopaat’ achter in de uitgave Vermeld’ meet Wel de in‘ W/len Waren de niet-voorstemrners enkele rnalen bijna een derdedruk vvekken dat zij ook voor gebruik zijn goedgekeurd, terwijl Van de aanwezige stemgerechtigden (143); de meegten van dezen
bovendien is nagelaten de goedkeuring van Rome te vragen, gaven echter een placet juxta modum, d.W.z. zij Wensten enkele
vvaartoe de bisschopsconferentle VBI'p11Ch12lS. Veranderingen aangebracht te zien. Tegenstemmers Wafen er

maar Weinig, in één geval echter 25.Dit ZIJI1 slechts enkele voorbeelden. Ieder van ons Weet dat het
met de kerkehjke discipline Op het Ogenblik Slecht gesteld is’ De dertien voorstellen waarover gestemd is, Waren van drieér-
met ‘auéén in Nederland’ Ofschoon de Ongehoorzaamheid bij ons lei aard. 1. Het eerste gold het beginsel der subsidiariteit, waar-
massaler schijnt te zijn. Zij is in elk geval massaal. De Paus; die Over in het Schema gesproken WaS_ Men Vraagt te bestuderen
tot dusver steeds heeft afgezien van strenge maatregelen om de (letterlijk: betel. te bepalen) Welke de competentie der bi5g¢hop-
overtreders tot de orde te roepen resp. te straffen en hen in zeer pen in hun eigen diocesen is met betrekking tot de problemen
emstige gevauen buiten de kerkehjke gemeenschap te sluiten’ die het bestuur daarvan direct raken en welke de rechten zijn en
is Over dit anes bezorgd Ik houd het Op goede gronden voor Zeer competenties der bisschopsconferenties met betrekking tot pro-waarschijnlijk, dat de geruchten die het vorig jaar circuleerden blemen die Om een uniforme oplossing vragen in het gebied, Tot
met betrekking tot het spoedig verschijnen van een encycliek de Paus behoren Op Speciale Wijze de kwesties die betrekking
over het pauselijk leerambt en gezag op Waarheid hebben berust. hebben de bescherming van het geloof en de ,cOmmum-LO,
De encycliek heeft verrnoedelijk klaar gelegen, maar is om on- (vaag Woord, Waarvan de betekenis niet duidelijk is), en die vra-
bekende redenen niet gepubliceerd. In plaats daarvan heeft de Gen die naar het Oordeel Van de Paus’ een uniforme regeling in
Paus een buitengewone synode bijeengeroepen, waarin de ver- ge he1e’Kerk Verlangen Ik merk hierbij Op dat men dug niet
houding van Paus en bisschoppenconferenties, en die van de bis- is klaargekomen met de meest prmcipiéle vraag waarom de
schopsconferenties onder elkaar zou Worden besproken. Op deze Synode was bi]-eengeroepen Zij was niet rijp voor een oplossing.
synode waren de voorzitters der bisschopsconferenties uitgeno- Er is door afzonderhjke bisschoppen voorgesteld de zaak te ver-
digd naast een groot aantal anderen’ Waaronder Op de eerste wijzen naar de internationale theologencommissie, Daniélou
plaats een aantal curiekardinalen. Dat laatste was vanze1fspre- dacht aan de Congregae voor de Ge100fS1eer_
kend, omdat de Paus zijn gezag door zijn curie-apparaat uit-
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2. De tweede serie verlangens, zes in getal, waarover afzonderlijk
is gestemd, betreft het fimctioneren der bisschopsconferenties in
hun verhouding tot de H. Stoel. Zij bieden aan de Paus hun me- ?dewerking aan en vragen dat hij die aanvaardt, hetgeen een
vriendelijke wijze van uitdrukken is van de vraag dat de Paus
voortaan meer rekening met hen zal houden; men vraagt hem
o.a. dat hij geen belangrijk document zal opstellen betreffende In het zaterdagse bijblad van ’de Tijd’ van 22 en van 29 novem-
het geloof of de algemene kerkelijke discipline zonder hun oor- ber 1969 schreef dr. N. G. M. van Doornik een dubbel artikel
deel te hebben ingewonnen. Alle besluiten van de H. Stoel zou- naar aanleiding van de laatste bisschoppen-synode onder de
den eerst aan de bisschoppen rnoeten Worden meegedeeld a1vo- algemene titelz ’De pausfiguur na de synode’. De strekking van
rens ze in de pers verschijnen (gedacht vvordt hier aan de Acta beide artikelen wordt geillustreerd door enige ondertitels of
Apostolicae Sedis en de Osservatore Romano), krantekoppen: ’De Paus heeft zich gebonden aan bisschoppen-

college’ en ’Pau1us buiten de muren’. A1 zullen deze koppen wel
3. Dan vraagt de synode in zes punten, waarover wederom af- niet van de Schr. zelf afkomstig zijn, ze geven toch woordelijk
zonderlijk is gestemd, dat haar eigen positievverbeterd wordt. een stukje tekst weer.
Zij vraagt om herzieriing van haar eigen structuur, opdat de Dr. N. G. M. van Doornik heeft als directeur van het Una-
collegiale zorg der bisschoppen voor de hele Kerk er beter door Sancta-werk in Den Haag een aantal bekende en verdienstelijke
tot uitdrukking komt. Haar secretariaat, tot nog toe haast zon- werken op zijn naam staan, die dagtekenen uit de pre-conci-
der betekenis en met een zeer klein apparaatje, moet worden liaire tijd. Zo ’Het geloof van de katholiek’, een katechismus-
uitgebreid en permanent gemaakt; het zou ook de bevoegdheid verklaring, die verdieping beoogt van het geloof van de vol-
moeten hebben toe te zien dat haar door de Paus goedgekeurde wassen katholiek (1953). Het bevat ook voor onze tijd nog
besluiten Worden uitgevoerd. Zij zou een orgaan moeten zijn dat waardevolle uiteenzettingen en is een gedeeltelijke omwerking
functioneert tussen de H. Stoel en de bisschopsconferenties, eens van de ’Triptiek van het Godsrijk’, a1 eerder verschenen onder
in de twee jaren moeten bijeenkomen, zelf voorstellen kunnen redactie van v. Doornik, Jelsma en van de Lisdonk. Grote be-
doen voor het opstellen van de agenda en theologische experts kendheid verkregen de tweelingboeken ’Pe1grims naar de Una
moeten kunnen aantrekken. Sancta’ en ’Gij zijt niet langer pelgrims’ (1948 en 1950), heden-

daagse belijdenissen en ervaringen van convertieten voor en na
In zijn toespraak aan het eind van de Synode heeft de Paus ver- hun intrede in de Kerk. Dr. v. Doornik, die ze bijeenverzamelde,
klaard al deze voorstellen ijverig te zullen bestuderen en zijn voegde er als nabeschouwing een waardevolle studie aan toe.
mening kenbaar te zullen maken. Maar hij heeft reeds ingestemd Tenslotte ’De Kerk buiten de muren’ (1956), een overzicht over
met de voorstellen aan de synode een permanent en krachtig a11e facetten van binnenlands apostolaat voor buitenstaanders,
secretariaat en een raad van 15 bisschoppen te geven, haar eens dat eindigt met een warm pleidooi voor open katholicisme.
in de twee jaar bijeen te roepen, terwijl de bisschoppen onder- Het was de tijd van groeiende openheid. En deze bries van
werpen mogen opgeven die behandeld kunnen Worden. openheid is na het Concilie geleidelijk tot een stormwind aan-
Hiermee zijn de Vaders naar huis gegaan. De toekomst zal moe- gezwo11en_ Ook v. Doornik heeft de huik naar de wind gehangen.
ten leren welke de betekenis is geweest van deze synode. Dat Hoe derlkt hij Zelf 1111 Qvel" Zijfl Vmeger Werk, met flame Z1111 Hit-
er geen andere kwesties zouden behandeld worden, was van te QEQZ/éttillgefl 0Ve1" het Pau$d0m in de Kerk? Het klopt met meer
voren bekend. De synode is een raadgevend lichaam, Waarvan de met de verschraalde pusfiguur, Spreekbuis Van 016 biS$¢h0DD@I1,
agenda door de Paus wordt opgemaakt. die hij blijkbaar in de toekomst ziet.
Een ’rondvraag’ aan het slot en een raad van 15 bisschoppen is er .

onbekend. Het tweede van de bovengenoemde artikelen in de Tijd begint
J_ P_ M_ VAN DER PLOEG O_P met een vrij lange tirade op het hedendaagse profetisme, dat de
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c'an toe meer op de achtergrond was gebleven - dat het Were1d-
Schr. met enthousiasme begroet. Het Wordt een stuk lyriek, dat épiscopaat als geheel mede_VerantWO0rde1ijkheid draagt bij het
nu wetonderhand afgezaagd mag heten. Dat onder het volk Goos algemeen bestuur Van de Kerk Op gelukkige Wijze naar veren

_ hetzu pnesters of ,1eken ' in ane jden het charisma Van de heeft gebracht_ Na enige stormachtige zittingen vond men later
H' Geest Werkende ls geweest en nog is’ dat hebben We altijd in rustiger sfeer de evenwichtige formulering. Men zou dus in-
aangenomen en nemen We nog zonder aarzelen aan, en het laatste derdaad kunnen Zeggen, dat Wat het algemeen bestuur def Kerk

conclhe heeft er ons Op gelukkige Wijze aan herinnerd Maar er betreft het torso van Vat. I tot voltooiing werd doorgetrokken.
is ook talent, dat niet in dienst van genade staat, en het is vaak Het is am:-Id de gewoonte Van de Pausen geweest de leer Van de

met gemakkehjk te Onderkennen Wat met recht of Wat ten On" Algemene Concilies door te voeren en trouw te verdedigen. Men

rechte charisma Wordt genoemdI_De j°?nn"’i§°he Waarschuwing behoeft daar de Kerkgeschiedenis maar voor open te slaan. Z0

(1 JOa' 4’ 1) geldt voor onze mden met mmder dam voor de doet ook paus Paulus met betrekking tot het laatste Conci1ie.Ee-
apostolische tijd: ’Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Cnder- dachtzaam maar met Zekere hand voert hij dit dOOr_ Hij Zeeht

" - Izoekt c.e geesten, of ze wel van God komen, want onder hen dle naar een Organisatorische Wag om de medewerking Van het

tot de Wereld Zijn uitgegaan Zijn Veel valse profeteni Ook Pan" Wereldepiskopaat met de romeinse Curie in het bestuur van de

lus Stelt d? profeten onder apostolisch gezag (1 Ker‘ 14’ 3738): Kerk zo effectief mogelijk tot recht te laten komen, overeen-

’Wanne:?r 1em.and profesche of andere gaven meent te bezitten’ komstig de door Christus zelf gelegde Kerkstruktunr. Dat was

moet hm Ook mzien’ dat Wat ik u Schrijf een gebod deg Heren is‘ heel de bestaansreden van de laatste buitengevvone bisschoppen-
Wie dit Verwerpt, W°1"d'E Zelf V@l‘W01‘peI1~’ Het Veelvuldig befoep synode, ook het enig behandelde, maar zeer belangrijke thema.

0.p plpfetengave wept Onwiuekeurig in herinnering het prOfe' En het heeft er alle schijn van, dat een goede basis van vaste
tlsme 1n de geschiedenis van Israel, dat in kwade dagen zich in- samenwerking gevonden is dank Zij Ook de persoenlijke aan_
carneerde 1n hele scharen van valse profeten, die het de grote Wezigheid Van de Paus bij aue besprekingem En Veer de tee_
figuren van authentieke profeten zeer moeilijk hebben gernaakt. komst mogen We verwachten, dat de inspraak Van het universeel
In ieder' geval horen wij tot onze troost menigmaal onder ons episkopaat Op het bestuur der Kerk door de nieuw Opgeriehte of

een rustlge profqsenstem’ $8,213“ ¥“a??°‘“ met Zoekt in mid ge' op te richten organen doeltreffender zal verlopen; waarin We

gzsfdzf vitjefetrwlmdmaai (,3; m duiidehlke taal het goede en het voor het kornende tijdvak van de geschiedenis ‘een goede vrucht

Weet te waars§h33veifScE§111:? izndezee iiiiit c‘17iZOT<rj:;:ci]nVs,e§ie'n Van het laatste Concie mogen Zien.
' Jn M d Schr. nu insinueert dat de

ambt de belofte heeft van goddelijke bijstand, en hij alleen. Hem Dit aues is Waarj aar Watmeer . e . .

Zfn de sleutels a h t k - k --k - h d W-- centrale plaats, d1e de pausflguur 1n de kathoheke Kerk lnneemt,
J v n e on1n r1_] 1n an en gegeven. 13 moe- ,_ .

ten dus Wel met grote behoedzaamheid en met geest van onder- elgenluk of hoofdzakehlk daglkfnt V3? na 18130’ (18.1; Qoeg ii-
n1 1s v —

scheiding naar profetensternmen luisteren (en ook dit is charis- Zegd Worden’ dat de Vlotte $2 myer le Van cor ’
ma volgens Paulus) hoop ligt met de Kerkgeschledenls. De vele voorafgaande een-

. . _ _ ,_ wen hebben tot de Paus als Opperherder der Kerk altijd hoog

De Oorzaak van d.e hmdlge gezagscnsls Schunt Dr" Van Doormk opgezien. De zo gebruikelijke bewoordingen ’P1aatsbek1eder van
voorallte zoeken 1n hetonvoltooid zijn van het eerste Vaticaans Christus Op aarde, en Vader der christenheidv Zijn hens met na
C0nc111e_, toen dlt om u1ter11Jke oorzaken moest beéindigd W0r- 1870 Ontstaan Niet Zonder reden kwam Wlebrord tot paus

def} .(hlJ noemt ’een der diepere Verborgen Wortels Van de Sergius om directieven voor zijn. missie-arbeid. v. Doornik haalt
hu1d1.g.e geZagscnS1s’?.' Hij Spreekt Van het torso Van Vat‘ I‘ Dit zelf ergens de H. Catharina van Siena aan als grote profetes.
Conclhe heeft name11]k onder meer het primaat en de onfei1baar- Dat was Zij inderdaad’ en We denken aan ham. kinderlijke aan_

held Va? .de Paus afgekondigd’ maar is met toegekomen aan de hankelijkheid aan de Paus, die zij noernde ’dolce Christe in ter-
Omschmvmg Van de Staat en het gezag def bisschoppen Dit ra (de lieve Christus op aarde)’. Een Thomas Morus stierf de
laatste is waar. Het tweede Vatic. Concilie heeft het eerste voort- marteldood voor het primaat Van de Paus Van Rome, lane veer
gezet en voltooid. En we hebben er niet het minste bezwaar te- cut als dogma was afgekondigd, en hij antwoerdde’ dat hij de
gen te erkennen, dat het laatste Concilie een waarheid, die tot
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_ ' " d d n voorbereiden.Vaders goed had bestudeerd en er niets anders als de ge1oofs- Wereld €p1SkOp8.8.tHWeI‘kZaam z13n en’ e _syn0 6
. . . . De Paus spreekt z1]n vertrouvven u1t 1n dlt nieuwe instituut, datovertu1g1ng van de Kerk 1n had gevonden. Veeleer 1s dus het k 1 -11 be Oei-ken mam. de

omgekeerde waar, dat namelijk net dogma van Vat. I“uitdruk- :gi§O:;$eg(:;i1;u:7a‘;la1;§§S Iirwezriléggrindoey uitklomeil‘
kmg gaf en bekromng aan Wat 1n de Kerk van a11e t1Jden ge- d d P h t 01 ende toe (de Vertaling is
loofd was en gepraktizeerd. En ditzelfde dogma Werd door Vat. Hieraanhec11_1tle(r‘Z0e§. gle aus e V gII herhaaldelijk bevestigd; zo bijvoorbeeldz ’de paus van Rome, Van Kat O 1e Tc 1e '
als opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en

Z f t ien. . ’ '-~' " ' adnietvan ana ezfundament van de eenheld zowel van de blsschoppen als van de Mam’ mmddels Z5” we mtem r _, P .
, d demenigte van de gelovigen’ (Lumen Gentium, n 23) Zeker heeft Wm Onze Opdmchten en vemntwoordelykhedeg 16-(ms fp r. . .. - t Weheel het apostolisch college deel aan het algemeen bestuur van “houden Zyn gelegd (1.00? hat Charisma Wm. e pnmaa -

l d,de Kerk, maar als college dat zijn eenheid ontvangt van Petrus, de Kerk’ dat domi Chmsws Zelfmaa? Pet”; ZS V57 6?-1 htwleni
nedemge dock ware opvolger wy zyn, en oor e p zc W166

dat almd meet Zun met en Onder leldmg Van Petrush dun het recht om dit primaat getroaw uit te oefenen. Want
Dit alles zij gezegd om bepaalde beschouwingen rondom de be- de paus moet in de umversele Kerk m zekere zzn wordden ver-

handelde kwestie recht te trekken. Maar nu staan We voor de geleke” met het hart» dat tot wak heeft de ‘wide’ 26 Wm
eigenlijke vraag: heeft de Paus zich aan het bisschoppen-college het hart uitgaat 5” "am" he? hart zelf *”“€'““’”’ door 1: G.”-
gebonden? Of: in hoeverre heeft hij zich aan het bisschoppen- deren voort te stuwen en hy moet ook €7‘l1g67‘7’l:|-£11516 62?} T24115-

college gebonden? Welke is de pausfiguur na de synode? Punt Worden ge”0emd_ Wm de wegen mm de _h_ef e’ 1; a .6"
Zieen We de gang van zaken. Zoals bekend is, heeft bij de a1- Ommt en “He” b‘_3mmt' Want Zoals de helhgé Amt-7051;?
gemene vergadering een derde van de synodeleden (52) in te- schryft: ’T0en Chrlstus ten hemel werd opgennowrena ,1etE y

genwoordigheicl van de Paus zich uitgesproken en een oordeel Ons Petrus achter als plaatsvervcmger van zyn lzef e ( X1).

gegeven. Er bleken meerdere stromingen te zijn. De meesten 566' L”c' X 175)‘
Waren voor een meer actieve en daadwerkelijke samenvverkin ;

er waren er, die niet alleen een raadgevende, maar ook een 105- De Paus erkent Vervolgens *e“_"‘?11e’ Wét de .1Oca-1-e kerken be-_ ' ' _ 1 f damen-shssende stem Wensten 1n meer ernstige doctrinaire en discip1i- treft> het Zogenaamde Subsldlantelts begmse m Zun un
- " t :naire zaken. Daarna ging men tot onderlinge bespreking van de tele betekenls Maar hm Voegt er veelbetekenend aan Ge

stof in negen taalgroepen uiteen uit Welke Werkgroepen con- . .* » - dtcrete vvensen en voorstellen naar voren kwamen, Waarover ten- Mm” het 15 ”°l“,’e'<‘ °”‘°el“f‘t;’““’2’. “I”? filtt b;'€nS:€O:;(Orde
slotte werd gestemd Eindelijk heeft paus Paulus (nadat hij al in verward met de ms may een P um lsme a e g ’1 . . ' . . . -;~ acramenten, de0.e baslhek van Mar1a de Meerdere een openbare h0m111e had Zedenwet en de V0 ‘naamste vormen Wm de 5..
gehouden) in een slottoespraak zich tot de verzamelde syn0de_ liturgie en de canonieke tucht, waardoor by voorkew‘ d6
bisschoppen gericht noodzakelyke eenheid in heel de Kerk wordt bewaard, schade

toebrengt’.In deze slotrede verzekerde de Paus, d-at hij gaarne ten volle
rekening zou houden met de uitslag van de gehouden stemmin- Ziedaar de gang van Zaken en he’; pauselijk besluit. Heeft de
gen‘ Aueen zou deze uitslag neg een gewetensvone studie Vra' Paus zelf niet een alleszins duidelijk en afdoend antwoord op
gen, omdat een Iantal stemmen was uitgebracht als ’p1acet iuxta Onze Vraag gegeven’ dat a11e twijfel uitsluit?
modum’ (Waarbij dus de stemmers de bedoeling van hun reserve
nog nader moesten verklaren). Maar de Paus gaat alvast ak- Zonder twijfel is de pauselijke aanvaarding van een quaSi_pe1~_koord mer de wens, om de twee jaar of ook in bijzondere om- t ntact met het gezamenhjke biSSchOppen_cO11ege een. . .. manen co
Ztandlgheden een b1SSchOppenS.y1.1.9de bueen te roepencok Wenst belangrijk feit in de geschiedenis der Kerk. Daar Irer de ~vru<.:hte Paus een permanent en efflclent Werkend secretarlaat van de is het Algemeen Concie’ mogen We er de 1e1dmg m Zlen
synode, dat zal bestaan uit bisschoppen die in de geest van het \\ 8180



van de H. Geest voor onze tijd. Ook de preconciliaire praktijk
kende veelvuldige uitwisseling van gedachte tussen centrale
kerk en lokale kerken (men denke maar, buiten concilies om,
aan het verplicht bezoek van alle bisschoppen ad lirnina, aan de

niet zeldzarne briefvvisseling, waardoor Rome het oordeel vraagt
van de regionale bisschoppen-bijeenkomsten in zake punten van
geloof of discipline). Maar onze tijd met zijn dynamisch ge-
groeide wereld-eenheid vraagt meer. De periodieke synode geeft
aan het gezamenlijk episkopaat nieuvv initiatief, en aan de mede-
verantvvoordelijkheid van het apostolisch college ruimer kans en
nieuw accent. Binnen de bestaande Kerkstruktuur van het apos-
tolisch college als geheel heeft een ontwikkeling plaats gehad,
die de verhouding Rome-bisschoppen volkomen bijtrekt. Om het
nogmaals te zeggen: Vat. II heeft Vat. I voltooid.

Einnen de bestaande Kerkstruktuur. Want het is bepaald onjuist
te zeggen (zoals in genoemde artikelen geschiedt), dat ’de Paus
een oude structuur heeft doorbroken’. De Kerkstruktuur, die Wij
als door Christus gelegd gelovig aanvaarden, blijft in zijn we-
zenlijke waarde initakt, zoals uit de pauselijke vvoorden duidelijk
blijkt. De Paus heeft het primaat van Petrus’ opvolger zeer uit-
drukkelijk veilig gesteld. Hij moest dit doen juist als opperste
hoeder van de Waarheid, juist als drager van eigen opdracht en

verantwoordelijkheid. Daarom zegt de Paus dan ook dat hij zich
de beslissingen voorbehoudt, niet zozeer als een recht maar vee1-
eer als een plichtz Want het Evangeliewoord aangaande het Pe-
trus-ambt behelst niet alleen een belofte, maar ook een opdracht
van Godswege: ’Weid mijn schapen’ - ’bevestig uw broeders’.

Heeft nu de Paus zich aan het bisschoppen-college gehonden?
Vanzelfsprekend heeft hij zich door volle aanvaarding van het
nieuwe kerkelijke orgaan gebonden om de Wensen en v00rste1-
len, die daaruit naar voren komen, gewetensvol in studie te ne-
men met het oog op eigen beslissingen. Het pauselijk charisma
veronderstelt nu eenmaal raadpleging (vooral van. bisschoppen),
studie en gebed, Want de Paus bestuurt en leraart binnen de

Kerk, en niet 10s van de Kerk. Maar hij heeft zich niet aan het
bisschoppen-college gebonden inzake eindbeslissingen. Hij heeft
de vrijheid van. het primaat uitdrukkelijk voorbehouden: de vrij-
heid van beslissing in heiligdom van eigen geweten.
Het bisschoppen-college is dus niet een parlement, Welks moties
of beslissingen het algemeen bestuur bepalen, a1 kan het de Paus
vvaardevolle hulp en voorlichting bieden. De Paus is niet louter
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’de mond van de bisschoppen’. Hij komt niet buiten de Kerk te

staan, wanneer eventueel zijn beslissing van de mening van een

aanzienlijk deel van het bisschoppen-contingent zou afwijken.
Want - om het nogmaals met de vvoorden van het laatste Con-
cilie uit te drukken -: ’de paus van Rome is het blijvend en

zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid zowel va_n de

bisschoppen als van de menigte van de gelovigen’. Daar kunnen
ook de pausen zelf niets aan veranderen: de opdracht van Boven
is hun niet voor eigen persoon gegeven. Het is dan ook een

onklare suggestie, als de pauselijke aanvaarding vvordt gezien

als ’een eerste voorzichtige stap op een onbetreden terrein’.
Uiteraard is iedere toekomst in nevel gehuld; maar het scheepje

van Petrus koerst in een lijn van con.tinu'1'teit, die zichzelf niet
opheft of tegenspreekt.

Maar laten We de huidige ontwikkeling veel liever benaderen in
geest van geloof en vertrouwen, zoals ook de Paus zelf die be-

nadert in gelovige collegialiteit (de persoon van paus Paulus
wordt ook door Dr, van Doornik gekenschetst als een ondanks
alle kritiek nobele en integere mens, aan Wiens loyaliteit men

niet zal twijfelen). De verhouding Rome-bisschoppen is niet
kwestie van machtstrijd. Zij vormen het éne apostolisch college,

dat in zijn geheel de verlichting en bijstand heeft van de H.

C-eest, die de Kerk leidt in geloof, liefde en eendracht. De bis-
schoppen zijn gelovige herders, die de plicht en de begrenzing
van eigen verantwoordelijkheid kennen. We kunnen het niet
genoeg zeggen, dat ons geloof in de Kerk niet is blind geloof
in een instituut, maar gelovige en gehoorzame overgave aan het
mysterie, waarvan de diepte nooit beter is uitgedrukt dan door

de Heer zelf, toen Hij zeide: ’En zie, Ik ben met u alle dagen tot
aan de voleinding der eeuwen’.

H. BODDEKE C.ss.R.

Amsterdam

.\\

\\ \
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Geestelijke munitie.
Voorstel voor speciaal fonds.

PROF. H. SANDERS VAN DE THEO-
LOGISCHE HOGESCHOOL, HEERLENz

t ’We kennen ze langzamerhand allemaal wel, de mensen die een
Een onzer Zeer trouwe en zeer meelevende lezers, een leek, die Christendom projecteren, dat Volslagen Onverdraagzaam is’ dat
in het buitenland woont, stuurde ons deze brief.
Geachte Redactie,

maar één theologische visie heeft. Ergens anders groeit volgens
hen geen gras, Als zij gesproken hebben, is het rondom slechts

Met L‘°eZ91"gdhei<1 13$ ik dat er tfmjfel bestfaaft ‘aangaande C_1e een dorre Woestijn. Met deze mensen is inderdaad geen samen-
voortzettmg van het maandblad Confrontatie en dat, naar 1k Werking meer mogelijk en Ook geen OpbOuW_ Ze zijn nag in het
meen, de voorvnaamste moeilijkheid een financiéle is. Zijn er dan allereerste stadium van dat ze gekerstend moeten Worden.’
niet voldoende echtgeaarde en rechtzinnige katholieken, die de ,Ze mogen dam nog Z0 knap Z1]-n7 mam. ze kennen de eerste be_

n°d1ge__ge1den kunnen Opbrengen voor de Voortzetting Van deze ginselen van het christendom niet, n.1. dat je naar het voorbeeld
essentiele taak? De ’pr0gressieven’ hebben toegang tot Welhaast Van Christus meet leren Om te gaan met mensen die anders Zijn’
alle publiciteitsmedia, schreeuwen steeds luider en agressiever met gediscrimineerde personen. In plaats van ’ziet, hoe ze e1kan-
tegen Rome’ en Verkondigen’ Schijnbaar Ongestra’ je reinste der liefhebben’, wordt het ’zie, hoe ze elkaar om de ’oren s1aan’.’
ketterij. De rechtzinnigen daarentegen krijgen meestal geen ge- »De mens als gemeenschapswezen Z31 altijd de gemeenschap nodig
hoor of zwij gen. hebben en ook religieuze bezieling, rnaar dan anders als dat vroe-
Zou het mogelijk Zijn een intekenhjst in blad te Openen of ger geweest is. Die gemeenschap kornt in o.nze moderne cultuur
te doe? clrculeren voor fondsen ter verdedlfglrtg ‘fan ons Rooms in velerlei vormen je huiskarner binnen. De mens van nu Wordt
kathohek geloof? voor de eerste stoot shut lk In een cheque voortdurend door de gemeenschap beinvloed. Daarvandaan dat
van f 1000,-—. die typische kerkse beinvloeding in het kerkgebouw, die inder-
Deulaatste Jaren heb 1k_ vele malen zowel mondeling als schr"if- daad een gemeenschapsbeleving is, een veel kleinere T01 Speelt
te11]k tegen het modernisme geprotesteerd, rnaar een protest van dan in het verledem Vmeger had je mats anders dam aneen de
een leek heeft maar weinig effect; ’t moet geburen door perso- kerk Dat Was tt gemeenschapsgebeuren Dat is nu Op tauoze

Hen die dOOr__hun theologische en philosophische Studies beter andere plaatsen en tijden aan de orde in onze cultuur. Dat werkt
loeslagen ten 13s komen. Een gedegen kennis van de godsdienst Ook voor een groot deel gOdSdienSt_ en mensvormemi
1S veel, maar n1et voldoende, ofschoon het geloof hier een grotere Aneen zit je dan Hog met een grout vraagteken Over dc zgn_
rol speelt dan de Wetenschap. verticale lijn sec: de eer aan God, het toezingen van het ’sanctus’.
En, er moet ook geld zijn om de nodige outillage aan te schaffen Dam, Weet ik geen mad op in hoeverre dat in de toekomst een
en een organisatie op te bouwen. blijvende behoefte zal zijn. Je hoort steeds het verwijt, dat onze

Ik bid U’ maak een begin met UW nanciéle Campagne' Ik hoop tijd te horizontaal is en denkt. Maar het is allemaal moeilijk om
U te kunnen blijven steunen, rnaar de tijd is kort.
Hoogachtend,

V1]FT1G GULDEN

in termen van horizontaal en verticaal te spreken over de twee
geboden van Christus, die maar één gebod zijn. Die twee angst-
vallig uit elkaar houden, herinnert weer te veel aan het oude.
Evenmin als er een afdoende antwoord op de vraag is, of er in
de toekomst b.v. verenigingen en clubs zullen bestaan, die zich
uitsluitend met poézie bezig houden, valt er iets te zeggen overEen abonnee, die zich niet permitteren kan naam en adres bekend d f

te maken, zond ons f 5O,—— in een envelop met een briefje erbij. Ze de Vraag In h°“%"‘=‘“e en h0_e In 1980 e rehgle beee end Z31 Wor-
zijn goed overgekomen. Hartelijk dank bij deze.

Intussen heeft een tweede nederlandse in het buitenland Wonen

den. Trouwens 1e hoeft nu 1n 1970 00k nog niet te Weten hoe het
in 1980 zal zijn’
Dat Was dan het zelfportret van Prof. Sanders in het DvNL van

de leek ons spontaan f 1000,-— overgeboekt. Zeer hartelijk dank. 27'12'69-

84
/ ss



Uosterhuls speelt op een grove manler vals Pomograe,

Ziehier enkele citaten uit de Volkskrant van 24.12.69. In een -

interview stelt Auwerda vragen, maar plaatst ook suggesties en t€k€n Van CCH QQCUOZQ Onb€SChaV1Hg
insinuaties, een slechte methode als men goed interviewer Wil
zijn.
Men bedenke, dat de vrijzinnige, verloofde priester, bestuurs-
lid van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, zijn liedjes De Tijd 13-12.69:

desondanks via kuddeachtige en kollaborerende pastoors nog
steeds in de heilige Missen gezongen Worden... Sovjet-auteur:

In de Romeinse liturgie gaat het niet om de betekenis-van ’We5';e1~se cultuur gekenmerkt door pornografie’
net W001"d, Ineal" Om de Inelgisehe, beZWe1"ende, 0nVe1"$te~an- MC SKOU, 13 dec. (Reuter) - De hedendaagse Westerse cultuur
baa1“‘heid, die Ve1"WijSt Heel‘ een enteegankelijke, Vee1ei5en- Wordt gekenmerkt door sexuele stoeierijen en pornografie. Dit
5-e G061 zei deze Week Sergei Mikhalkov, voorzitter van’ de afdeling
Het Letijn Wes eens de neeal en in heel de Romeinse Moskou van de Russische schrijversbond, op een bijeenkomst

litnrgie Werdt de feodale Sit”-atie “it de 99 en 106 eeuw van Russische intellectuelen en partijfunctionarissen in Moskou.

gefeprndneeerdi <18 heel‘ en de Slaven, de Pfiester en de Als voorbeelden noemde Mikhalkov de internationale pornogra-
misdienaartjes, kruipende engelen. fie-tentoonstelling in Kopenhagen en de Broadway-show ’Oh,

Men W11 de kleinen Zeef henden deer hen Inet Teligie te Calcutta’, vvaarin ’acteurs van de mannelijke en vrouwelijke
impregneren. Daarom ook wil men zich aan het oude pa- sekse in adamskostuum spelen’.
troon houden en ligt het voor de hand, dat men mensen ’A1gehe1e striptease, dat is een van de leuzen van de moderne

W11 binden in nun Ineest kwetsbafe geveelens in nun 5ek- bourgeoiskunst’, aldus Mikhalkov. Hij drukte tevens zijn bezorgd-

Snele 1eVen' heid uit over de Russische jeugd, die meer onder de indruk is

A15 men bepeelde nitspreken Zeer Wereldvreefnd f01"1nn- van de westerse tendenzen in literatuur en kunst, en deze ook

leert, dan suggereert men duidelijk, dat er tijdeloze pro- beter kent, dam de eigen literatuur en kunst.
blemen aan de orde gesteld Worden, problemen, waar de
gewone mensen nog niet aan toe zijn. Men speelt de vra-
gen Weg. Men speelt op een grove manier vals.

De Nieuwe Limburger 19.12.69:

Sex

De Belgische minister van Justitie, Vranckx, heeft zich W0ens-

dag in de Senaat in Brussel fel gekeerd tegen Wat hij noemde

In november bezocht ons een Brazilié-missionaris twee maal. De ’5eX-ZWende1aa1‘5’-
laatste keer kwam hij afscheid nemen_ ’De Ware vijanden van de jeugd zijn zowel de puriteinen, die

Hij 1egde honde-rid gulden op tafe1 en Zei half ernstig, half gum- elke evolutie op het gebied van de zeden willen remmen, als de

lachend, met zo’n pij:n1ijke glimlachz zogeheten sex-revolutionairen’, zei hij.
’Hier zijn honderd gulden en een lijstje met 12 geschenk- De minister noemde exploitatie van obscene gevoelens enkel en

abonnementen. Het is van mijn missiegeld. Wie had kunnen alleen uit commerciéle overwegi-ngen een P1338 die V°°I‘a1 de

denken, dat Nederland nog eens een missieland zou kunnen Wor- jengd bedI‘ei8'E- Het £1-"Ote bedreg Wes V001?1I5 Velgens henn, det

den! Het is hier nodiger dan in mijn eigen missiegebied.’ ""*PeYn°€1‘ae Werd gebrnikt 31$ inlet in de Strijd V001” de gees“?-
lijke vrijheid.
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WIIZE RECHTERS OVER PORNOGRAFIE P U I N H 00P
Centrum. 19.11.69:

AANSTOTELIJKHEID: zo rekbaar als elastiek
’Het Woydt tyd dat We het sein op mod Zetten te en de g€es_ De generale synode van__de Nederlendse Hervormde Kerk pubhceerde

8
telgke 1,¢;»Ont,~ei,¢igmg_ A15 dit gemeengoed wordt Creérm we laatst een OfflC1€61 SChf1_]V6I1 waarln 0.a, het volgende te lezen staat.

een geslacht van hoeren, souteneurs en slampampers.’ Aldus
de Utrechtse politierechter mr. Klaver onlangs tyalens een W14 “””e”~'- met verzwygen’ dat onze Z073 jmst gewekt

k h Z krechtszitting, waarbij twee mensen veroordeeld werden we- wordt door em veynieuwingsdmng W” moms" at O is 6”’
gens overtreding van het zogenaamde pornografie-artikel. Dit met name Wm “Z6 Jongeren’ Waarby de grmzen W556” Evan‘

. . . Z

artzkel, art. 240 Wetboek van Strafrecht, stelt het tonen of‘ gel“ en humamsme drelgen te ”e""‘1€5"- V00’ ve 6" is Jews
dg veygprgiding Wm 3,00,» de eeybaayheid aanstotelgy mate, Chrzstus mets anders dan het relzgleuze genre, dat znspzreert

rigql 5trafbagy_ tot verantwoord zedelyk handelen. Er zyn echter meer per-

Mr. W. Ellens, officier van justitie voor kinderzaken in Arn- 50”“ in de Wereldgeschiedenis die d‘1<11’t0@ kwmen i"5Pi'
hem is van oordeel dat pornografie wel degelijk schadelyk is 7676"] ‘ --

lvoor ]<im1e;»m_ ’Doo,» de verkoop mm Pomogmfie am ionge wy hebben veel respect voor de bewogen ernst en de radica e

mengen we te swan, bestaat de mogelykheid dat Z6 Op een offerbereldherd dze het optreden van veel jongeren kenmerkt.

dwaalspoor komen. Ze krygen een beperkt gevoel voor nor- Tod‘ 15 de Synode W” mem”8- dat me" lungs daze W63 6"‘
men. Ik zou geen concrete gevallen kunnen noemen, maar ze kend 6" hcmdelend gemakkeliik komt wt 66% eenzijdigheid,
zgn er Wei 1/Lam‘ my” gevoelf die het Zicht van het Evangelie verdonkert, nZ. Gods barm-

hartigheid, die ons geopenbaard is in het kruis en de op-
standing van Zijn Zoon Jezus Christus. De verzoening tussen

Paus Paulus V| bekrachtigt opnieuw de mensen en ale volkeren wortelt in Zyn verzoenende liefde
prieste|~|ijk ¢e|ibaat jegens ons. Ons recht mag een weerspiegeling zyn van Zyn

gerechtigheid. De eenheid die wy als christenen zoeken, mag

Op 15 december 1969 verklaarde Paus Paulus VI als antvvoord een uitdmkkmg Zy" van de eenheid mm de Vader en de Z00”-
op de kerstwensen hem doorhet H. College en lie Kurie aan- W9 Z?” er vast Wm Overtuigd’ dat Werkelyke Samenwerkmg
geboden, O_a_ het vO1gende; met Rome met moet plaats vznden op grond van humamtazre

’De afval van een k1e1n - ofschoon toch a1t1]d~ mdrukmakend - Overweglngem mam’ OP M515 W" het Emmgelw Nlet et
deel van priesters en kloosterlingen die de heilige verplichtingen nieuwe Zonder me” brengt Ons Verde? in de Oecummee mam’
welke zij voor Christus, voor de Kerk en voor hun eigen ge- de bereidheid steeds terag te keren tot de bron van ons be-

weten plechtig, vrijvvillig en met liefde op zich hadden genomen, swan-' het gewigenis Wm Profeten 6" aP95t@l@"- 1)

ontrouw Worden, vormt onze doornenkroon.
....Wij achten het opportuun bij deze gelegenheid onze ap0st0- Tussen de twee aangehaalde passages in staat eerlijk vermeld, dat
lische plicht en pastorale vastberadenheid te bekrachtigen om genoemde afwil-king geen T-19 m0nOP01ie 15, en Z0315 men merkt» 88'
de wet van het gewijde celibaat in de Latijnse Kerk Onaange_ neraliseert de generale synode niet: zij weet, dat niet alleen kath0-
tast in zijn totale schoonheid in stand te houden, en Wij spreken lieken Z0 zijn, ze weet ook, dat niet alle kathoheken zo Z1_]I1. Indet-
de levendigste verwachting uit, dat onze priesters, de jongeren daad hggen de Zaken Per P53159011’ Per Parochie enZ- 1108911 V91'5Chi1'

niet minder dan de ouderen, er met Christus’ genade altijd de lend, Om niet te Zeggen Chaotisch '

onvergelijkelijke geestelijke, morele en apostolische Waarde van De ,We1'kgemeen$ChaP Van Kerken’ in Breda heeft 9P 23 I10V- 1969
zullen Weten te verstaan, te verdedigen en in het licht te S1;e1_ een document voorgelegd aan de Predikanten en Priesters, Scriba’s
1en’.... x van de Kerkeraden en Centrale Commissies van de Pastorale Wijk-
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Erkennen we elkaars kerkdiensten als legitieme gestalten van
beraden Leden der Dekenale Pastorale Raad, de Werkgemeenschap christelyke erediensw

vanKerk eTh1'hOt ' ’ ' ._ _

is P."La§<X, Eiifiiifde ‘§,m§rité§?e§i§eV§1‘§§1l ZEHSZZLZZEZZ De term Wleme’ ee.“ e Worden Opera? es ’%*“t%1@11.ee<@f- me“
deken Van Breda zou Zijn. Desgewenst Wende d€ lezer Zich hem het verslag op. Kennelgk geeft men deze vertalmg niet u1t angst

Om een exemplaar Van de hier besproken Verslagenv voor vreemde woorden, maar eventueel u1t schicntigheid voor alles

Men koestert in deze kringen het plan, op 18 en 25 januari 1970 bij was Ywttlsch’ Wemg of wettehjk zou kunnen Sfzhllnen

elkaars kerkdiensten op bezoek te gaan. Een van de kwesties die Unamem meende men’ elkaar Zonder meet het 1a-Woord Op genOem-

daarbij rijzen, is volgens het verslag: de Vraag te kunnen geven , _ , _ _,

De argumenten voor deze volmonchge ruimhartigheid zgn een klucht

.. . . . 'h1f. thl" b " ,d" k" ff""1d -

we -1 Z0 Mwe elkaars kerkd' t l l 't' ' " . ’ . . ' '. . .

eredl-Bust b eschOjZin?nZZ;ateg(;e1ezfeltlzmeneziili 6322:6125; Kan het Tzveelde V1at1caa131se1Col1;rtc111e’. Dat IS weer eens een h1stor1s<:h-

zyn dan- ,-ems Zien hoe de anderen het dam’? Geldt dit voor Namdlietniczgrsg evzrihlgeneeeilicdocumentatie-stencil B" elkaav op be-

de predlkmg reeds m wder Opzicht? Geldt dit Ook voor AvOnd' zoek met deilname Eerst tracht men dan vergegfs te bewijzen
maul/Eucharisee? ’ ‘ ' ' ’

1
dat Vaticanum II de pretentie van de R.K. Kerk als enige ware Kerk

Volgens het verslag van besprekingen binnen de groep Theologische zou hebben gerelaviveerd‘ Het beroep Op de tekste%1.ZegF mats: hie‘:

Ontmoetingen’ op 20 okt. 1969 zou daar gebleken zijn dat de 11 zou Ook een. Vmemde Zaak Worden’ als een (foncllge uitdrgkkehjk
deal , 1 , . , . . ’ ,_ geen enkel meuw dogma wou presenteren, en an n. . b1} wgze van

nemers O a a Z0 Vet Waren In Oecumgmsch begnp voor elkaar ' dogmatische nouveauté reeds bestaande dogma’s ging tegenspreken!

voor de R_K_ deememers mm het gesprek is Wat betreft Toch komen er enkele waardevolle bekentenissen in het stencil voor.

de reformatorische prediking geen enkele moeilijkheid. Ook Men trekt op pag 8 Van lee? tegen het..deCreet Over het °e°“men?Sme

van de zyde der Hervormde breeders is er het nodige ver- Van Vatlcanum H’ Omflat C.ht (n' 22) bu P‘°‘?St.a“‘°“ de au.thent1ek.e’

Uouwen in de R_K' P,,ed1~kmg_ ongeschonden Wtklljkhéld van het eucharistisch mysterle afwez1g

acht wegens het ontbreken van het wijdingssacrament. Ook het

Blijkens een verslag van een latere bijeenkomst maken ook luthersen, Dwectomum voor het Oecumemsme Vmqt mén met Oecumemsch ge'
-

- noe ( a . 13, 15v.), en men wenst er Z1Ch niet aan te houden
doopsgezinden, ereformeerd e t t d 1 g P g '

g en n remons ran en ee mt Van de Iets anders zal althans de gedegeleerden van Mgr. Ernst wel zwaarder
theologische-ontmoetin en- ‘. W d‘ 20 k. I

~-g groep aren le Op - O t a lem-gal hebben ewo en: ’er is in feite ’n erkenning gegroeid, a1 is dit theo-
bsent? I 1k I ' 'k h‘ 8 g

a n e geva Zun We O0 naar un Oordeel bemeuwd’ dat 11]kt logisch misschien nog niet allemaal vastgelegd’. ]a, dat kennen we'-
me goed oecumenisch. - Wat de hervormde gesprekspartners betreft: . . . . .. .. .

wanneer 1ets 1n felte gebeurt, althans in onze tgd en bl] mensen d1e
hun ’vertrouwen’ lijkt verder te gaan dan het krediet dat de her- .. .. d.

vormde synode heeft voor het Nederlandse katholicisme (en/of voor OHS gehlk geven’ dan moet het t0_Ch wel goed Z1Jn' De Woof Jes
’misschien’ en ’aIIemaa1’ zijn de moeite waard, en ’nog niet’ doet 00k

de hele R.K. Kerk van nuP). Men zou kunnen hopen, dat de stad . ._

suggestief aan zo van: Wl_], als mensen van de toekomst, weten zeker,
Breda een christelijke oase is in de Nederlands-katholieke w t" ’

maar hoe graag we Ook Vertrouwen Zouden Wlen gavel}, eenogzrggi dat alles eenmaal zo kohmt vast te liggen als het volgens onze Iaatste

invallen zou moeten. Dlt soort profetlsch charlsma moet wel lndruk
Iijke hoop was toch iets te veeI voor het E nst-R - '

r uygers reglma maken. Vooralsnog zet ik er een sceptisch vraagteken bij. Het zou
De nog functionerende herder en de ex-herder die we noemden, zou- . .. . . . ,

wat inconsequent Zljfl, wanneer modernisten ooit 1ets als wel vast-
den het trouwens maar een twijfelachtige homma ' dge v1n en, door , . . ..

OHS als dergelijke spelbrekers te Worden besChOuwd_ . gelegd beschouwen. D€“h16f getuigende profeten bhjken het heden

en het verleden met aIt1Jd zo zuiver te lnterpreteren; wat voor ver-
Bij de ’Theo10gische Ontmoetingen’ van 10 nov. 1969 waren volgens . . . .

het verS]ag_BaCkX 34 personen aanwezig De reeds Vermelde Vraag trouwen moet 1k dan hebben 1n hun zelfverzekerde toekomstvisies

werd als eerste agendapunt aan de orde gesteldz .
en 'ViSiOenen'p
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Overigens, de feitelijkheid Van de gegrneide, en voornl Onk gefabn- De Breclase ’barmhartigheidsoverwegingen’ zijn wel wreed. Als men-

ceerde, wederzijdse legimiteitserkenning laat volgens hetzelfde ver- sen inderdaad ’hee1 goed weten waarom het gaat’ bij de heilige

Slag W61 het nodige te Wensen over, aangezien ’ve1e gelovigen nog communie, en als zij geloven in de Verlosser om wie het daarbij gaat,

niet zo ver’ zijn. Men lette Op het herhaalde ’n0g niet’, dan moet hen toch ook bijgebracht zijn, wat de ene ware Kerk van

HOE ver het ’al wel’ bij anderen dan deze gelovigen is gekomen,blijkt Christus leert over hun recht en hun plicht, zich te laten dopen. Ik
volgens hetzelfde verslag, als de vraag ter sprake komt, of men ook wil niet oordelen over het geweten van ongedoopten die ter com-

niet-gedoopten mag laten communiceren bij een (gepretendeerde en munie gaI1'(W@ kuflne 011$ 'Elf0UW@I1$ afvfagell, Of de betfokke
geprojecteerde) eucharistie-avondmaalviering. Daarbij wordt het vol- priesters nog de vereiste bedoeling hebben om te consacreren). Die

gende geconstateerd: ’ niet-gedoopte communicanten kunnen te goeder trouw zijn, misleid
Uit barmhartigheidsoverwegingen warden na intensieve als ze werden door toedoen van een bisschop die volgens de burger-
voorbereiding en terwijl betrokkenen heel goed weten lijke stand nog wel rooms-katholiek zal wezen (ik schrijf dit op 23

waarom het gaat, 00k niet gedoopte kinderen in de tucht- dec. 1969).
school tot de communie toegelaten met toestemming van Het is duidelijk genoeg, waarom De nieuwe katechismus het Z0 moei-
de Bisschop van Breda en de Kerkeraad van Ginneken. lijk heeft met de kerkleer over kinderdoopi en erfzonde 3). De

achtergronden van dit spreken en zwijgen over de‘ sacramenten-
Volgens het verslag is ’gewo0ntevorming belangrijker . . . dan de be- leer wordt voor veel mensen nu pas helder, al is men genoeg en

staande kerkorde’, denkelijk ook als de te vormen gewoonte ingaat vroeg genoeg gewaarschuwd.
tegen datgene wat in het kanonieke recht staat vastgelegd. Vermoe- Voor ons bovennatuurlijk geluk zijn we aangewezen op het doop-

delijk werkt men hier dan weer met de immorele moraal van het vol- water (dus alleen wanneer we buiten onze schuld ongedoopt blijven,

dongen feit (Tamoralisme du fait’). Maar dit nu daargelaten. Het zal een bewust of onbewust verlangen naar dit sacrament voor ons

gaat ons hier om de volgende schriftelijk vastgelegde feitenconstate- voldoende zijn.) Om te kunnen consacreren, om het heilig misoffer
ring: ongedoopten mogen van de Bredase bisschop ter communie te kunnen celebreren, moet iemand geldig tot priester gewijd zijn, en

gaan. de bedoeling hebben ,te doen wat de Kerk in dit offer wil doen. An-

Ik heb Mgr. Ernst a1 eens eerder publiek vragen gesteld, n_l_ over ders viert men niet het sacrament dat door Christus is ingesteld.

zijn houding jegens het credo van Z.H_ de Pans 2), Ondanks alle Nu zijn er allerlei graden in de afwezigheid van de vereiste intentie.
oecumenitis en dialogitis heeft hij daar nooit publiek op gereageerd Zoals hier reeds eerder uiteengezet is 4), kan een ongelovig ge-

- en privé evenmin, althans niet bij mij. worden priester de bedoeling hebben, te doen wat de Kerk met haar

Even zo vrolijk vraag ik maar weer: gebeurt dit inderdaad met n1ede- leerstellig en disciplinair gezag van hem eist. Maar goed, we stellen

weten en toestemming van monseigneurP Men begrijpe mij goed: het eens, dat twee personen, een protestant en een vrijzinnige ex-katho-
kan mij niet schelen, dat het hier om een tuchtschool gaat, dit speelt liek, én het geloof van de Kerk en de vereiste intentie missen. De een

geen enkele rol; voor mijn part betrof het studenten van een high- zal bijv. niet geloven aande transsubstantiatie maar Wel aan de ver-

society-college. Wel is het relevant, sinds wanneer men het recht zoenende waarde van ]ezus’ kruisoffer, de ander aanvaardt geen van

heeft, iemand ter communie te laten gaan zonder dat men hem door beide. Wat dat betreft, lijkt het mogelijk, dat een calvinistische
de doop in de Kerk heeft opgenomen. Maar ja, als men de vastge- avondmaalsviering heel wat dichter bij de heilige mis en haar gel-

legde, vaststaande katholieke leer over erfzonde en verlossing, over digheicl staat dat een zogenaamd eucharistische maaltijd van moder-
de sacramenten en de Kerk niet meer gelooft . . . nisten. Voorzover ik kan zien, noopt het geloof ons tot dit nederige
Ik ben gelukkig ’nog niet zo ver’ dat ik dit geloof wens op te geven. oecumenisme.
En als het ooit zo ver mocht komen, laat Zijne Satanse Majesteit dan Dit zijn zo een paar achtergronden en consequenties van de ontstane
zoveel intellectueel en moreel respect voor mij tonen, dat hij me noodsituatie m.b.t. ’intercommunie’, gemengd huwelijk etc. De ver-

openlijk ,consequent laat breken met een Kerk die niet alleen ge- antwoordelijke leiders zullen wel weer vragen om vertrouwen, ver-
hoorzaamheid vergt aan haar kanonieke recht, maar die ook dog- trouwen en nog eens vertrouwen in de juistheid van hun maatregelen.
matisch al zoveel onherroepelijk heeft vastgelegd. De enige houding die ik t.a.v. al hun experimenten redelijk vind, is
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en steunpunten vormen voor de zuiverheid van het geloof.
eze: in e- geva OpH16UW zu en 21] moe en aan onen, a un ric - A15 deze ve1.dw-- d d ll ~ d dt 1-ynen, an wor t a es een, maar an wor a

lgnen en gedragingen met botsen met de normen van Rome. De leg Ook slechts één pumhoop (Omma 1/mnmtm, quidem, Sad

b€W1_]Sp11Cht rust op hen. En als ze mets kunnen of willen b€W1_]Z611, solummodo in mmam) 8).

dan weigere men iedere vorm van gehoorzaamheid en van medewer-
king. Zelfs tegenover bisschoppen mag men alléén volgzaam zijn in Arnhem Dr_ P_ den Ottolander

gevallen waann 21] met tegen de Paus rebelleren.
Pius XII heeft ze zo goed doorgehad, de oecumeniakken (ik las dit mi;
satirische woord voor het eerst in het weekblad Hervormd Arnhem,
- -- -- - 0 hdi cta R -Kth01'ek Kk.I—Ir'"t'gen
Jaren ge1eden)'VA1s men hem helhg Verklaart’ hopehlk Spoedlg’ moge 1) a1:l;Zl'v:::n3:arggdo:r dee Gegzgie gynode der lzrederlaigggegsfvirmde
men hem tot doctor Ecelesiae uitroepen om het vele dat hij voor de Kerk’in haar Vergadering Van 17 juni 1969 (.s_GmVenhage’ 1969) 67“

kerkleer heeft gedaan, met alleen door woorden, maar ook door da-
.. . . . .. . . 2) Zie mijn artikel De Nederlandse blsschoppen en het credo van Z. H. de

den. In z1Jn encvcliek Humam generrs stelt 1'11] tie modernisten van mus, in Confmntatie M 3839, a_ug__Sept| 1968’ b1Z_ 6340’

nu a1 zo prachtig aan de kaak. Men heeft op d1t document gerea- kardinalen
. . . - g. anvu mg 13 e 1euWe -

geerd met achterbaks gefluister, met gezochte interpretatiepogingen, Commssie Samengesteld door Ed‘ Dhanis Si en J. Visser C_SS_R_ (Z_p_,

met de aansporlng om toch vooral geen namen te noemen van theo- Paul Brand_R°men 8, Zonen 1969) 14-34, 67v_ Bljjkens pag_ 83-92 wenste

logen die hier veroordeeld werden etc. Ondergronds werkte men ver- het Nederlandse episcopaat in september 1961 geen Wijzigingen in dezen.

def in heterodoxe Zin 5)_ Zie ook V. M. Kuiper 0.P., Hauptsiinden des holléindischen Neuen I{a-
Men Wekte daarbij de Schijn dat Zoveel barm_ ruimhartiger techismus (Ziirich, 1967) 36-'75. Philippe de la. Trinité O.C.D., Les points

’ de vue du P. Rondet et du catéchisme hollandais sur le péché onginel,
was dan de H. Vader. Die werd er dan van beticht, dat hij concrete in Doctor Communis 21 (1968) 345-366. ‘

6mensen opofferde aan abstracte "wlaarheden ). Men vergat of 4) J_ P_ M_ van def Ploeg OP" Geldige consecmtie’ in Confmntatie m._

ontkende daarbg, dat d1e aantgglng zelf ook weer een po- 53, 01¢ 1969, b1z_ 23-35

ging lnnoudt tot een bepaalde abstracte. waarheid, nl. ‘over de 5) F_ Malmberg Sly Waar zijn Wij am me?’ in Bijdragen 29 (1968) 423 er_

verhouding concreet-abstract en de verhouding mens-waarheid. Wahr kem het geitemke bestaan van deze ‘gndergrgndge’, maar daarom nog

ist, was dem Menschen nutzt, dacht men. Maar men zag over het niet de heterodoxie ervan_ Vgl, zijn minder gnneiig oordeel over de

hoofd, dat men toch een maatstaf, een abstracte maatstaf, zou moe- e“°Y°11“~‘k °P P- 429-

ten hebben, om na te gaan wat waarljjk nuttig is v0Qr de men5e11_ 6) Zulke valse tegenstellingen vindt men in de meest uiteenlopende lite-
B 1 5

En men bedacht niet, dat in bijv. wijsgerige en theologische kwesties mire genres‘ Mamix Gijsem Het b°ek Van J°“‘°him van “by “T <2
’s—G1"-avenhage, 1959) 146v Rolf Hochhuth, Der Stellvertreter (Relnbek

gent: dem Menschen ntzt nut’ was Wahr ist 7' Z0 ginger‘ af' ioei Hamburg, 1963) 242, vgi. 155. John A. T. Robinson, Honest to God

valhge kathoheken met andersdenkenden op weg naar een pseudO- (8 London, 1963) 116, 118, 12o_ Enige kritiek in mijn artikel Personali-

oecumene, waarvoor ze steeds vrijzinniger partners kozen. Het sering of depersonalisering van de mora.alfilosofie‘?, in Algemeen Ne-

bederf Van het beste is het Slechtse en daarom Hjken de eX_ derlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 55 (1962-1963) 95.

katholieken niet altijd de meest waardevolle ingrediénten van de Y) Vgl. Pius XI, encycliek Mic brennender Surge <14 maart 1937) a1. 49 over

neo-sectarische eenheid. Het moge duidelijk zijn, dat we hier, zoals de “azmeus 'Re°h" ‘St’ was dem V°1ke nutz“
steeds, niet oordelen over de waarde van bedoelingen, maar van 8) Pius XII, encycliek Humani generis <12 we 1950) al. 12.

theologische standpunten. Hun portret tekende Pius XII al ruim 19

jaar geleden in een passage die men als volgt zou kunnen vertalen:

. . .bruisend van onvoorzichtig ’irenisme’, schynen som-
migen als hinderpalen voor het herstel van de broederlyke
eenheid datgene te beschouwen wat gebaseérd op de wetten
zelf en op de beginselen die Christus heeft kegeven, en op
de instellingen die door Hem zyn gesticht, of die bolwerken

I
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bonden heeft: Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de vraag of
het, op het emde van deze 2Oe eeuw, in deze ontredderde, verwarde,
vervallen wereld, waarin eros zijn klauwen uitstrekt, opportuun en

evzmgelisch is, dat probleem in de publieke opinie te Zaten ontstaan,
Dezer dagen kwam ik, bij een plechtigheid, naast een orthodoxe Om het even of die gelovig of ongelovig is.
Russische bisschop te zitten, een lid van het Moskouse Patriarchaat.
Deze bisschop zei me: ”Bij ons wijden we soms getrouwden, maar Die opinie is altijd geneigd om zich te verheugen als een eis lager
Wij staan niet toe, dat een priester trouwt. Wij staan 00k toe, dat wordt gesteld, als het appel tot heldhaftigheid aarzelend begint te
een Priester in d€ fabriek Wefkt Om Zij k0Sf E8 Vefdieen, mlf hij klinken, als iets groots begint af te brokkelen. Ik ken heel wat argu-
moet eruit, zo gauw hij kan. En in de fabriek zal hij zich als priester menten voor het bestaan van twee soorten geestelijkheid, getrouwd
aandienell V001? 0115, R‘~15$e11, is het Priesfefschap een heilige funtie, en celibatair. Ik heb ze teruggevonden in de dialogen met patriarch
daarom menen Wij dat jullie, westerlingen, op de verkeerde weg Zijn Athenagoras die op dit ogenblik verschijnen. Ze zijn van gewicht.
door toe te laten, dat het kerkelijk celibaat als probleem wordt Maar hoe Stark Ze 00k zijn, ik zie duidelijk deze hogere waclrheidi
gesteld. dat het geloof in deze eeuw, die zo’n zware eisen stelt aan de be-
In onze Oosterse traditie hebben Wij sinds eeuwen de wijding van wijzen, quthgntieke getuigen nodig heeft, die er openlijk hun 1€V€n

enkele getrouwde Pefsoflen kunnen '1°e$taan> maar P35 OP! A15 U voor op het spel hebben gezet. Er valt me een preek van de jonge
in het westen het priesterschap losmaakt van het celibaat, zal alles Newman 15; “war heb je voor het geloof geriskeerd?”
bij U heel snel in de modder verzinken. Want het westen is niet
mystiek genoeg om dat zonder verval te ondergaan. De kerk van De mensen van onze tijd zullen hoe langer hoe meer gevoelig wor-
Rome (dat is haar eretitel) heeft die kerkelijke ascese meer dan dui- den V001‘ dat risic0_ Vandaar hun behoefte om bij hun h€rd€rS ‘E6

zend jaar gehandhaafd. Moge zij deze traditie niet in gevaar brengen zien: armoede - liefde en onthouding. Welnu, hoe kan ik stringenter
zonder lang en diep na te denken.” bewijzen dat ik waarlijk geloof in het diepste mysterie dan door vrij

en met een blij hart te verzaken aan Wat zo aantrekkelijk en natuur-
Ik dacht aan deze opmerkingen toen ik bezoek kreeg van een 0ud- lijk is: de bevrediging van hart en lichaam, vaderschap, het elke
leerling: een seminarist. Hij zei me: ”Mijn bisschop zal mij bij het avond teruggevonden gezin.
subdiaconaat vragen, mij absoluut en onvoorwaardelijk te binden. En
tegelijkertijd laat men toe, dat het priestercelibaat in de publieke Voortacm is het hoogste teken niet de liefde van mens tot mens,
opinie als een probleem verschijnt wat de veronderstelling rechtvaar- want de christelyke invloed heeft dat (als ideaal) overal verspreid.
digt, dat de Kerk misschien over 10 jaar het celibaat afschaft. Wat Hét grate teken zal het gewyde celibaat zjjn. De gezinnen zelf hebben
moet ik d0enP” die engelen, die celibatairen nodig. We mogen ons daarom niet laten
Ik zag angst op zijn edel gezicht. Ik weet dat het tegenwoordig niet afglijden; de anderen houden ons in de gaten, S01T1mig611 met een
meer mogelijk is om sommige discussies en vragen geheim te houden. tevreden glimlach, anderen, zelfs ongelovigen, met een zeker mede-
Maar men kan bij de mensen de gedachte niet wegnemen dat, als er lijden of bevreesd. Ze vrezen, dat er sterrebeelden aan de Europese
zich een probleem voordoet, het antwoord niet ondubbelzinnig is, hemel uitdoven, dat er minder houvast zal zijn in de moeilijke uren
zelfs als het gezag beslist. Er blijft een twijfel hangen. van de bekoring. Ze zeggen: "tot wie kunnen we nog gaan als we na
Daarom lijkt het me wenselijk, dat er zich in de Kerk eminente stem- de invoering van het priesterhuwelijk Op Z€k€1’€ dag 00k nog de
men verheffen, krachtige en kordate, rijk aan gezag en prestige, om priesterlijke echtscheiding moeten meemaken?
plechtig te verkondigen, dat sommige grenzen nooit zullen worden
overschreden. In dit geval, dat de Kerk nooit zal terugkomen op de J6-an Guitt0n,
vrije eed, die zij van haar toekomstige priesters eist. v. d. Académie Frangaise
Iedereen weet dat celibaat en priesterschap niet noodzakelijk met
elkaar verbonden zijn en dat de Kerk dus kan ontbinden Wat ze ge- (Ingezonden door de heer ]. Iaspers, I-Ieerlen)
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Het bankroet Van de neoikatechese populair Zijn. Er is niets tegen, als leerlingen dan hun twijfel of

afkeer uiten, integendeel. Dat recht van spreken hebben zij, ze

moeten het ook hebben in tijden die meer geloofszekerheid kennen

”]@ugd di geboren is na 1950 en dug Op School Zat in de jaren dan de onze. In zulke periocles en in onze dagen dient cle docent

1956 en Volgnde, heeft tijdens de 5¢hQ01jar@n geen enkele gerichte met argumenten te antwoorden, niet met machtsspreuken. Iedere

l l' h ft d b e clheid te en de onderwijzer cq leraar engodsdienstige vorming meegekregen. . . Het trieste is dat we thaws eef 1118 ee e e‘/0 2 l 3 - -

'
' " f " enin en.een groep ]eugd hebben — en ik vermoed tot in de leeftijd van 25 tegen de hele klas 111 te 83311 met ZU11 Vragen 0 Zlln m 8

iaf (1969) — die al totaal onbekend is met de basisbegrippen Van Maar ook de docent heeft rechten en plichten, als het op inspraak

verlossing, heil, sacramenten, gebed, offer, hiernamaals, boete. of tegenspraak Z1-lnerzijds aankomt
zicht op Jezus Christus etc.” Men ziet nu de glorieuze vruchten van de zogenaamde nieuwe,

U ZOU ZiCh Vergissen, wanneer u deze klacht afkomstig achtte uit frisse aanpak. Het evangelie is niet bij al onze nukken en wens-

een rechts-radicaal kankerblaadje. Peter Wols schreef het neer in dromen aan te P9155911 Pogingen daaftoe bhlken niet @6115 altild OP

De Bazuin van 14 december 1969. Titel van het artikel: Pas in 1984 Pills gesteld Worden Het is Zielig V001? degel“-en die het eeflilk

(OP 1,11 v1"0@gSt) wordt godsdienstige vorming wee,» mogelyk bedoeld. hebben, maar de conformisten en profiteurs: krijgen hun

Het is niet aan mij, hier a1 de mogelijke oorzaken van na te gaan, Verdlende loon-
. . .

‘X, ‘X?

en de ]u1sthe1d van deze zeer algemene bewermg te toetsen.
Wols klaagt‘ erover, dat de zondagse misvieringen niet aansluiten ‘X’

op de godsdienstlessen van de lagere school. Ik vraag mij af, of die 1

' W cl k ri'st de enen die ”bijven pogen de
lessen niet zouclen moeten aansluiten op de liturgie - voorzover De A Uegmep ere er P J g

die liturgie althans overeenstemt met de ofciéle Romeinse richt- evangelische boodschap OP eigentijdse Wijze en met gezag in een
' d 1 k t lten cloorklinken”, volgens haar advertentie

lijnen. Maar ja, op een chaos van particuliere initiatiefjes kan een Vemleuw 6 wt e a
in De Tyd van 9 december 1969 Prachtig. Maar door wie wordt

ondervvijzer kwalijk, gaan afstemmen. Zo’n ”aansluiting” wordt een "

aanflu1t1ng of op Zn best een 1<0rtS1uiting_ dat gezag gevormd volgens haar, hoe mterpreteert cl1t gezag d1e

1 h b cl h heeft dit eza ook iets te zeggen
Ik vrees dus, dat Wols de zaken hier omdraait. Docenten en leer- evangeisc e 0° SC _ap> en 3 g_

over de eigentijclse wijze waarop de Kerk vernleuwd moet Worden?
lingen hebben zich te richten op de leer en cle eredienst van de Kerk,
om d1e 1n_z1ch op te leren nemen. Men heeft de zaak op zijn kop P16 gefagsvraag zal mfn met kunnen °m_Z@11@¥1~ Peter Wols leg?
gezet, en 1s door de knleen’ gegaan voor de verwende mentaliteit Het hlkt me Onmogehlk Om Wat Zoveel laar ls nagelaten’ nog {n

1 E e"ele handreikin zou zijn om nog dit jaar, of zeker 1n
van lieden die Gods openbaring doodleuk afwijzen met de op- te Open enr e g

' ” " ' ” - ~- ' d l"k d k t chismus te komen, bestemd voor de
merkmg: Het spreekt 1’1’11_] met toe_ Dat laatste 1s mogehjk, maar 1970’ em e 11 met 6 a e

kinderen van de lagere school en keiharcl aan de jeugd in Neder-ligt het dan aan de openbaring of aan degenen die haar zo on- ’

be ri' eli‘k c. , Onjnfe egg t 'nden_> land een "standaard-geloofsuitrusting’ aan te bieden.”
8 JP J <1 I an V1

Zeker, men kan de Qns gegeven Openbarjng, men kan de kerkelijke Het klinkt nogal ouderwets, che keiharde aanbiedmg. Maar wie zal

d ff k P En wie zullen deze dan aanvaarden>leer en liturgie op een onduidelijke of saaie manier voorhouden. e O erte ma en" '

In Het Nieuwsblad van het Zuiden d.d. 17 oktober 1969 stond: “De
l)at is een andere zaak. Maar vast dient te staan: wij moeten er
lets voor over hebben, om langzaamaan enigermate door te dringen Nedeandse blssfzhoppen Z11? Vastbeslotel? een emde__te maken aan

d b t t n het odsdienstonderwgs op scholen
in datgene wat God ons heeft toevertrouwd. We komen daar nooit de Verwamng 16 fs aa __1 3

en aan volwassenen Bewgs daarvan: er 1s een nationale raacl van
klaar mee het zal met vallen en 0 -

, pstaan gebeuren, maar dat ma
g ' 'ht 1 M r. Moors. Jos Berkelmans, pr. noemt

toch niet zo verwonderlijk heten, als Gods openbaring een myste- Pnesters Opgenc 0- -V~ 3

l dit de Nationale Raad voor de Katechese 1), en vermeldt als voor-
rie is en a s wij zwakke mensen zijn.
Een godsdienstonderwijzer of -leraar moet dan ook Zoveel rug<Ye~ utter DIS‘ ThuiS= Vicans Van Den Bosch"

?
. .

b l d en oede herlnnermg: samen met pater
graat hebben, dat hij waarheden durft voor te houden die niet Ik he aan aatstgenoem e e 3

Van Kilsdonk, Mr. Leo Meyers en Prof. Dr. W. Luijpen vormden hij
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en ik een forum voor Eindhovense theologanten in de herfst van de Nederlandse tegenstanders van de NK intussen gerelschap

1968. Niets dan lof voor de vriendschappelijkheid waarmee men komen houden. Overigens kunnen we Z. Em. dankbaar zgn voor
mij ontving, al was ik dan het enige lelijke wit-gele eendje! Toen het compliment. De Bazuin vermeldt ook nog andere oorzaken: de

Van Kilsdonk en ik zeer eensgezind het Nederlanclse episcopaat be- nnbegrijpelijkheid van het boek. Nu weet ik best, dat verschillende
kritiseerden, zei Drs. Thuis iets waarmee hij misschien alle aan- schrijvers experts zijn op didactisch gebied. Zou denonduidelijkheid,
wezigen behalve mij wat geruststelde: ”]a, maar niet alles wordt de glibberigheid van de stijl ook niet hieraan te w1]ten zgn, dat Z1]

publiek wat onze bisschoppen doen. Dank zij hun bescherming iets onmogelijks probeerdenP Hun opvattingen botsten herhaalde-
worden hier allerlei mensen gehandhaafd die in andere landen al lijk met het geloof, maar ze proberen voortdurend het te laten
lang zouden zijn geélimineerd” (citaat is niet letterlijk, maar vele kloppen. Waren ze duidelijker geweest,zoals Schoonenberg 4) en

getuigen zouden de zakelijke juistheid van mijn weergave kunnen anderen het zijn in hun toelichting, dan had het episcopaat het
bevestigen). Ik vind dit, uit deze onverdachte mond, een welkome boek op tactische of andere gronden misschien niet kunnen accep-

aanvulling van de argumenten waarmee men zich van episcopale teren. Nu moest men zich vaak behelpen met verzwijgingen of
zijde vaak schoon heeft willen wassen tegenover verontruste gelo- dubbelzinnige formuleringen. Daarom kunnen hun bedoehngen wel
vigen. Men zei clan, dat de bischoppen in het verborgene zoveel eerlijk geweest zijn, maar ze probeerden een vierkante cirkel re

goeds doen, maar dat ze ook niet alles aan de grote klok kunnen construeren.
hangen wat ze als hoeders van ons heilig geloof presteren. De bisschoppen hebben dit gedekt, en ze hebben.no01t ongelgk

Door dit alles heeft het episcopaat zijn gezag nogal verspeeld. bekend tegenover de Paus. Daarmee hebben ze zichzelf en hun

Degenen die hun geloof hebben mogen behouden, zijn er — zacht autoriteit in een onmogelijke positie gebracht. _l_—Iet bankroet van

gezegd — niet zo heel erg zeker van, of de bisschoppen wel loyaal de neo-katechese is ook hieraan te wijten, dat Z1] en hen volgende

staan tegenover de Paus. En degenen die geen ambtelijke autori- priesters geen vertrouwen meer kunnen vragen voor de leer en de

teiten erkennen in de Kerk, "gehoorzamen” aan onze bisschoppen liturgie die ze brengen, omdat ze in opstand zijn gekomen tegen

alleen wanneer ze het met hun ”uitnodigingen” eens zijn of war,- het hoogste kerkelijke gezag.
neer ze hun sociale positie anders in gevaar zouden brengen. Dan
zal de ”aabieding” inderdaad ”keihard” moeten zijn. . .

De hemel beware ons voor weer een nieuwe catechismus, zolang
we er niet op kunnen rekenen, dat de bisschoppen hun plaats
weten tegenover de H. Vader. Eerst hebben de vrijzinnigen luid
larnenterend vrijheid voor zichzelf opgeéist binnen de Kerk. Maar
nu ze het establishment vormen, zijn ze ineens weer hevig gekant
tegen vrijblijvendheid: anarchie betekent geen afschaffing, maar
wisseling van hiérarchie, en revolutionairen zijn vaak tirannieke
managers 2).
Wols zegt over De nieuwe katechismus: hij ,staat als een monu-
ment van Nederlands strijdbare theologie ongelezen in de kasten.
Hij staat er als onbruikbaar, te moeilijk, voor jong-volwassenen
onbegrijpelijk, voor kinderen als ”grote-mensen-b0ek”.’ Volgens
een interview met karclinaal Alfrink is dat "ten dele een gevolg
van het wantrouwen dat is gezaaid.” 3). Sommige mensen noemen
openlijke kritiek die tegen hen gericht is, helaas iets te, gauw ver-
dachtmaking of wantrouwen zaaien, wat laatstgenoemde kwalijke
praktijken betreft, zijn Z.H. de Paus en een kardinalentmmmissie

\

Dr. P. den Ottolander

1) I. Berkelmans, De discussie over het schoolpastoracit, in Week-

blad voor leraren by het voorbereidend wetenschappelyk en hoger

algemeen voortgezet onderwys 19 dec. 1969, p. 577.

2) Zie twee artikelen van ]. Iaspers: 1De kathoheke school

gevaar in De katholieke kweekschool okt. 1969, overgenomen 1n

Weekblad voor Zeraren. . . 24 okt. 1969, p. 257-277. 2 Antwoord
op de open brief van Dr. Jansen, in Weekblad voor leraren. . . 19

dec. 1969, p. 577 v.
3) Dialoog met de kardinaal, in Katholieke Illustratie 1967, nr. 39,

p. 28.
4) P. Schoonenberg S.]., De meuwe katechzsmus en de dagma s, in
Verbum 34 (1967) 9~31.
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l\/IOnS€ign€11r Qp C011-Cilie afW€Zig De Volkskrant kwam er echter achter, dat Kardinaal Alfrink
verzweeg, dat in hetzelfde telegram de Pans de wens te kennen

HQ‘: telegram aan Kardinaal gaf, dat er geen discussie over het celibaat werd gehouden en

dat hij in datzelfde telegram de bisschoppen bezworen had met
' d 1

Op 22 deeember verzond Confrontatie het volgende telegram aan azfm he? Cehbafat te tomfn (Achteraf meek at te egmm een
ultvoerlg SCh1‘l]V8I1 te z1_]n).

Monseigneur Felici’ de pauselijke pmnuntius in Den Haag: Over deze Volkskrant-’indiscretie’ in Noordwijkerhout onder-
,, ,, _ __ _ K d’ 1, d t h 1; h‘ om een ’ rivé-
Wy vrezen dat Uw eventueel stzlzwygende aam/vezlgheid Vraagd’ antwqofdqe de ar maa a e tr d- h--p -_

corres ondentle glng tussen de H Vader en em, 1e 13 moel

als pauselyk vertegenwoordlger Op het pastomal Concllle _ lijk in de openbaarheid kon brengen. Trouwens, zei hij, ’dit is

Z1 dz ‘°§‘i,l,i“‘”""e” wordt U notabene gemngschikt °".def oak niet nodig, want iedereen kan weten, hoe de H. Vader denkt
et oof Waamemers van Europese blsschopconferentzes Wat h.. eigenlijk mu Willem,

. . 1;;

M de m(.iy.uk .Zal wfkken dd? de voorgenomen beslmten’ hoe’ Dit is Kardinaal Alfrink weer ten voeten uit.
wel posltzef m stryd met uztspraken van paus en het wereld- J_ A_

episcopaat, toch door de katholieke gelovigen kunnen Worden
aanvaard.

Zoals men weet heeft de pronuntius inderdaad verstek laten gaan.
De voorliggende besluiten waren dan 00k van die aard, dat de
nuntius zelfs de schijn moest vermijden, dat zij ’onder auspicién
van een pauselijk vertegenwoordiger werden genomen’.
In zijn inleiding zei Kardinaal Alfrink letterlijkz

"Tot myn grate spyt moet ik U mededelen, dat de Prommtius

Mgr’ Feud by deze Openmgsplechtigheid met mmwezig kan Zondag 1 februari as wordt in Sittard een plechtige H. Mis 0pge-
zijn. Ik heb herhaalde malen erop acmgedrongen, zowel by " d

hem als in Rome, dat Mgr. Felici als vertegenwoordiger van dragen Voor het behoud Van het Geloof en de goede Ze en‘

de apostolische Stoel deze C0"Cili@V@T£ad@1'i”£ Z0“ bywwenl De plechtigheid zal beginnen om 5.00 uur ’s namiddags in de Onze

zoals hjj dit ook by de voorgacmde plenaire zittmgen heeft Lieve Vrguwebasiliek te Sjttard,
gedaem. Ik kan U verzekeren, dat ik de Zaatste dagen alle E 50 N b ek
pogingen he}, gedaan Om de og resterende misveystanden Inhchtlngen bl] de heer P. Fnssen, Aldenho straat , te eer e

rond ons Pastoraal Concilie uit de weg te ruimen.” Beek (telefoon 04402 ' 2031)-

. _ Latijnse H. Missen door Zeereerw. Pater Dr. W. C. v. Boekel op het

Vlak daamp het de Kardmaal echter Volgenz Missiehuis, Bredaseweg 204, Tilburg om half elf:

"Tot myn genoegen kan ik U mededelen, dat de H. Vader Zondag 15 februari
my gisteren persoonlyk heeft laten weten, dat hy ons beraad ,, 8 maart
met zyn gebed en met intens meeleven volgt.” ,, Z2 maff

,, 5 april
De goegemeente moest daaruit de indruk krijgen, dat de Paus ,, 26 april
lzaeillfmiizggzh wel een beetje ander standpunt innam dan zijn pro- altijd inlichtingen krijgen Schauwburgweg 105, Tburg,

telefoon 35611.
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"De katholieken
Vals getmgems kennen hun aartsbisschop nog niet"

Uitspr. kard. Alfrink.

Op zeer bescheiden Schaal en Op eigen houtje hield pastoor Verschillende dagbladen hebben inmiddels een vertanng gepub1i-

Abeln van Zwaagdijk in de kop van N0m.d_H0nand under de ceerd van de 1n de Osservatore van 12-1 afgedrukte, zeer drlngende

' * - - d d . 1 d‘ 1A1f' k dkatholleke leken een enquete over de cehbaatskwestle. boodschap Van Pans Paulus’ Op 24 ec aan {at maa rm en E

In een regionaal blad (N.H.D.) plaatste hij een kleine adver- Overlge bi555h0PPen gelonden
tentie, waarin hij katholieke leken de Volgende vragen Stelde: In deze boodschap Worden de ontwerp-beslulten van het z.g. pasto-

raal concilie in zake de religieuzen en de afschaffing van de celi-

~ . baatsver lichting als strijdig met de richtlijnen van het hoogste
1 h z Z U - - .. P . .s e 110 gens verantwoord op d1t moment tegen de mt kerkehjk gezag Posmef afgewezen

drukkeZ"l<e wil van Paus ' ' ' ' . .. . .

Nederlazld Op eigen Zfieyeeéilggglseczp3212761122 fjetmig De Paus _zegt dat 1n de conclhestukken leerstelllgfi bewenngen voor-

koppeleny, " komen d1e hem 1n verbazrng brengen. H1] kan met nalaten daar 1n

voor komende dubbelzinnigheden te signaleren.

Past Ab I , b__ Hij wijst de bisschoppen op hun opdracht de katholieke leer volledig

.. our e n omvmg Una 4000 brlefkaarten en bneven’ welke te verkondigen en vraagt hun op de conuhevergaderlng zonder emge

:‘gl;eI:r3::1S0x1;:n4n?n: b'?a“‘W°°F°‘e‘l1- 2300 Van fleze brieven terughouding hun instemming te betuigen met de uitspraken van

d . 1700 Lian mm B1_S_Sc Op Zwartkrms Overgelegd de universele kerk. De Heilige Vader twijfelt eraan of de plenaire

e avenge mu In Noordwukerhout ter hand gesteld" vergadering van het z.g. pastoraal concilie de katholieken van Neder-
land vertegenwoordigt.

He‘ resultaat Van deze lokale ‘enqlléte m06$1? 10011 Qigellliiik V001‘ Kardinaal Alfrink en de overige bisschoppen hebben niet alleen deze

de bisschollllell W61 Opzienbarend Zijn en hen er minstens toe werkelijk niet "privé-correspondentie" totaal verzwegen, maar ze
brenaen om ook de mening van het gewone kerkvolk te laten Vglkgfnen g@negeerd_
enqueteren. Zij zullen dit ongetwijfeld niet doen, want er zouden Dat men in Rome de tijd gekomen achtte Om deze "PriVé_¢0rre5-
wel eens heel andere resultaten uit de bus kunnen komen, dan pondentie” thans maar in vele talen publiek te maken, lag voor de
die, welke de plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie hand_
als uitspraak de ’gelovige gemeenschap’ suggereert. Is kardinaal Alfrink eerlijk geweest door deze pauselijke boodschap
Qlfdanks 3116 mgelilike bewerillgell 611 bezweringe is die 1116- willens en wetens aan de plenaire vergadering te onth0uden??
nalre vergadering in geen enkel opzicht een reéle representatie "De kathoheken kennen hun aartsbisschep nog met”, lei C16 kar-
van de gelovlge katholieken Wie het tegelldeel beweerf makt dinaal op 4 januari. Maar bij tijd en wijle wordt er wel een tipie
zlch schuldig aan een leugenachtige voorstelling. van de sluier Opgehcht!

A15 Ka1‘di11aalAlf1‘iI1k Zegii, (lat de represetatie ’11a¢llH1‘liik’ Ilief Walter Goddijn, de inspirator, organisator en dictator van het
V°1ma-akt is Sllggefeert hij WilleI1§~e11 WBWHS at Zij W011 W61 het pastoraal concilie en de linkerhand van de bisschoppen heeft ge-

‘mlmaakte nbij komt. En niets is minder waar .. . . tracht de dreigende pauselke waarschuwing met een dooddoener
Alleen reeds het feit, dat van de 108 leden er maar 6 tegen op zij te schuiven. I—Iij beschuldigt Rome ervan een dialoog te voeren
stemden w1;|st in (bijna) volmaakt andere richting. Die uitslag is in de Vorm van een monoloog en hij trachq; daarmede te guggereren,
een aanlflacht tegen degenen die, tegen beter weten in, het valse dat de monoloog van het pastoraal concilie een dialoog met Rome

?e‘“‘g°“‘s gevfm dat dc plenaire Vergadering wel representatief was. Beter dan wie ook, weet Goddijn dat men in Noordwijkerhout,
ls voor kathohek Nederland' Rome voor een fait accompli heeft willen stellen. De bewoordingen

van de resoluties liegen er niet om.

J. A.
105

104



Aanbevolen en andere lectuur periodieke onthoudfng zou ik zeker meer waarderend spreken dan

op p.82v. gebeurt. Op pag. 91 vertelt schr. met rechtmatige be-

Wondering over een moeder die bij de geboorte van haar twaalfde

De woelingen in onze tijd vergen aandacht en strijdbaar engagement. kind stierf. Uiteraard onderschrijf ik de absolute veroordeling van

Maar het christelijk leven omvat meer dan dit. Onze Iectuur dient anticonceptie en rechtstreekse abortus. Toch kan men zich afvragen,

dus niet alleen te bestaan in polemieken over actuele kwesties, maar of in bepaalde gevallen het leven van de moeder met gespaard had

ook bijv. meditatieve geschriften te omvatten. Een bejaarde Vlaamse kunnen blijven, wanneer zielzorgers de p.0. dLlld611]k€1‘ en vroeger

franciscaan schreef onder de schuilnaam Toon de Mindere een soort hadden gepropageerd.
handleiding voor het godsdienstig leven, die hij De gave Gods noem- Expres ben ik op enkele punten wat ingegaan, zeker met om lezers

de. Ik vermoed dat vooral veel oudere lezers zich dit werk ten nutte kopschuw te maken, maar om samen verder te komen. Ik heb a1

kunnen maken. De taal is weelderig zuidelijk, de stijl is die van een aangegeven voor welke gebieden en leeftijdsgroepen het boek pri-
vorige generatie en van volkse predikanten. Als iemand het boek mair bestemd 1s. Voor anderen bieden grote gedeelten ook prachtige

doorleest en zich niet door alles aangesproken voelt, kan hij zijn
historische zin oefenen, wanneer hij zich afvraagt, waaraan hij zich
stoot. Z0 kan iets nog wel juist wezen, als het in een andere ter-
minologie wordt gehuld dan wij gewend zijn. En het is ook mogelijk,
dat wij bepaalde waarheden ontwend raakten.
Schr. steekt het niet onder stoelen of banken, dat hij afkerig is van
onze vrijzinnige vijfde kolonne. Hij kreeg een imprimatur van het
bisdom Gent. Ik ben benieuwd, of Mechelen en Brugge ook zo
toyaal waren geweest. Over Nederlandse curies zullen we het he1e~

maal maar niet hebben. Overigens vertelt de auteur, die kwistig met
voorbeelden strooit, een stichtend verhaal waarvan ik niet weet,
inhoever het historisch is, maar dat lering bevat voor episcopaten
die hun plaats niet weten t.o.v. Rome: toen de H. Vader een boek
veroordeelde van de Franse bisschop Fénelon, onderwierp deze zich
publiek (53; vgl. 74). - Er staan toch ook nogal wat dingen in
waarbij ik een vraagteken wou plaatsen. Over het gevoel zou ik Wat
positiever denken (contra 42v..'81), en over het ongeluk wat minder
moralistisch spreken (contra 35v., 53). Het antropocentrisme wordt
duchtig en terecht gekraakt (63), maar m.i. mogen en moeten we
onze medemensen wel degeiijk om henzelf liefhebben (contra 69),
a1 zijn zij en andere schepselen niet het enige of hoogste voorwerp
van onze iiefde. De beschouwing over liefde en leiderschap (70) en
over Iiefde voor vijanden (102-106) lijken Wat te idealistisch. Oud en
nieuw testament verhouden zich vooral niet als ,,het Verbond van
de vreze des Heren” en ”het Verbond van de liefde” (contra 93). —

Gelukkig wil schr. achter de huwelijksleer van de Kerk staan, ook
m.b.t. contraceptie. Maar geslachtsgemeenschap heeft m.i. ook naar
haar lichamelijk aspect waarde in zichzelf; daarom is het gevaarlijk
dubbelzinnig, te zeggen, dat ze slechts een middei zou zijn om te
komen tot een toestand van geestelijke veteniging (contra 82). Over

106

meditatiestof. Het boek telt 296 blz. en is per aangetekende zending

portvrij verkrijgbaar voor f 17,-, die men dan m.oet sturen naar

pater Bockaert, Oude Houtlei 70, Gent (Belgié). In dit werk spreekt

iemand die ons de weg wil wijzen naar een leven waarin Ood het

voor het zeggen heeft, en zulke lectuur verschijnt er al te weinig.

De anglikaanse theoloog-filosoof Prof. Dr. E. L. Mascall kw'am’a1

verschillende keren ter sprake. Kort geleden pubhceerde hi] Z1]1'1

Theology and the Future (Darton, Longman & Todd Ltd., London

W4, 1968) 183 b1z., 16s. Deze geleerde kent het oudere en het

nieuwere denken, hij probeert tegenover beide kritisch te staan, en

verder te komen. Voor opvattingen van Teilhard, Rahner en Kung 15

hij m.i. te vriendelijk, maar de kritiek op bijv. Harvey Cox (162.-167)

is schitterend. We doen er goed aan, It/Iasca1_1 in eerste instantie als

gids te nemen bij een kritische kennismaking m.et Angelsaksische

wijsgeren en theologen. - Schr. wenst zich met aan voorspellmgennte

wagen, maar vindt een vooruitziende blik wel gewenst en mogehjk.

Het laatste en beste hoofdstuk raakt hetzelfde thema aan als The

Secularisation of Christianity, dat enkele welverdiende herdruk_ken

beleefde bij dezelfde uitgever, ook als pocket 1n de serle Libra

Books”. Ik beveel het hele oeuvre van Mascall, maar vooral laatst-

genoemd boek, nog eens van harte aan bij theologen en filosofen.

Bij de rel om het smeekschrift en De nieuwe katechismus in novem-

ber 1966 belde mij 0.a. het Algemeen Dagblad op. De welwillende
journalist vroeg zich af, waarom de critici niet even hadden gewacht

op het Pastoraal Concilie: daar kon men toch met al zijn bezwaren

terecht in een open dialoogl Ik nam en neem het hem niet kwahjk.
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dat hij ons contact met de Paus toch maar voorbarig bleef vinden STUDIE IN DE THOMISTISCHE WUSBEGEERTE

" -' " ' ‘ ” ' ‘l h" C ée”. Daar
(vgl. AD van 24 nov. 1966). Pater G0dd1_]1'l en Z1_]1'1 staf hebben de In P8115115 15 Opgerleht het_ Instltut de Phl °$_°P 1e em?“
image van hun pastorale beraad n1_ Zgrgvuldig (_‘,pgeb()uwd_, en er kan men een schohng knjgen 1n-de systematlsche wnsbegeerte en in

k ' t alleen Fransenzullen stellig nog heel wat mensen te goeder trouw denken, dat het, de filosofiegeschiedenis. Als docent tre t men n16

klopt. Nog in december 1969 wil men ons wijgmaken, dat elke Vsgf/6- aan, maar ook geestverwanten uit het buitenland. In Nederland aal

ming een reele kans krijgt op het pastorale concihe. In die waan zou een der8e11Jk breed Opgelet thomlstlseh lnltlatlef VOOr1OP1g wel met
d' ‘ 't t voor de enen

men versterkt kunnen worden door een boekje dat Katholie1€Archief haalbaar zijn. We vestigen de aandacht op 1t 1n‘st1 uu g

' rnenwe k‘ er d C t 1 Commissie van het/P C uit af die in de gelegenheid zijn een semester in P21t1_]S te gaan studeren.
1n sa rmgm e enrae .. g -

Over de vierde plenaire vergadering van begin april 1969. Men vindt Adres van de administratie: 11, Rue Pierre Cherest, 92-Neu111y-Sur-

daarin twee rapporten, een discussienota en allerlei andere schrifte- Seine. Frankfijk
lijke documenten plus een bloem1e2ing(!) uit de mondelinge opmer- Rd-O"

kingen, speeches etc. die in Noordwijkerhout zijn afgestoken.
Vlak voor de lenaire ver aderin heb ik no a1 bezwaar gemaakt THEOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT BEDAKRE15P S 8 g
tegen de manier waarop het standpunt van p, Maltha en mij ujt een De Rundbrief van deze werkgemeenschap clrculeert al weer enkele

1 ti t llen bladzfdenrapport was gemanipuleerd (zie Confrontatie no. 44-45, febr.-maart Jalfell V001? DM 3," Per maand kFiJgt men Ve e en a J

1969, p. 21-25 en no. 46-47, april-mei 1969, p_ 35), Onze nota is dgm in offset-druk, met documentatie, kritiek en achtergrond-art1ke1e_n.

Foch nog in dit b061<j6 ter@Cht gekomen (p. 107-114), niet in, maar De Beda-Kre1s onderhoudt goede betrekklngen met de Bewegung fog
" b ements e1

na het rapport van de commissie, al verwijst dit er wel naar (p. 27, Papst und Kirche. Sinds enige tijd kan men zgn a_ on g

48). Ik hoop, dat hierdoor allerlei nare misverstanden enigzins Worden (DM 36,—— per jaar) ook storten op een Nederlands glronumrner, nl.
‘ d d ' ' t tie: D-78, Freiburg

voorkomen of genezen. 1945792, t.n.v. Beda-Kre1s. Adres van e a m1n1s ra
4 Ad de redactie:

Een enkele opmerking nog over het verslag van de mondelinge ”ge- i. Br. (Duitsland), Emmendingerstrasse 1 . res Van

dachtenwisselingen”. Allereerst was het prettig of althans leerzaam Dr. Fritz Feuling, 68 Mannheim 51, J0$ef'B'=1ue1?'5tYa55e 37-

geweest voor de lezer, te weten, wanneer, hoe lang en hoe hard ge- P~d~O-

applaudisseerd werd. Dit was ongemeen karakteristiek voor de hetze-
s eer. Er worden in dit versla trouwens allerlei andere scher e kan- . - -

ten van het gesprokene afgeslgepen. 1O april begin ik mijn intgrventie Pr1elfiter$ee1dD‘]O1%}enS Xlatékagn Op Zgek gjglitig? ‘rgzdiré Iflflllzsxég

’s middags met een kanonnade op de oncollegiale houding van de E/Eire’ G:IifOtS1é'hapera e ec er SSC ’ V

Neeederlandile blsschoppeiq tegenover de Pans ' mam; daar lef?“ men Dit artikel is thans verschenen als kleine eenvoudige brochure.
g n woor over. Na mzgn vraag aan Mgr. Zwartkrurs over zgn even- h .k I . t d amkel dezelfde Schrfver

tuele gehoorzaamheid aan de H. Vader inz;~ de celibaatskwestie zei de Aan at at?‘ 6 15;, 0115. g 4 8 69 J ’

voorzitter, dat hij vragen aan bepaalde personen niet juist vond - V‘*“.S°h?“e“ E3 V0 Va‘? ' C Met K nm Albertstraat
maar dit wordt niet weergegeven. Z0 moet de argeloze lezer op p. Inhchtmlen $11 e eerwaar ];,Here1;nS ‘ Dot Sgstrgat i7 Sleidjn e

244-246 en 248 wel de indruk krijgen, dat pater Van Dijk en ik ons éggfgigf O ( e g') en J08 am ’ P ’ g '

gerust en tevreden gesteld voelden door Mgr. Zwartkruis’ oedko e

dubbelzinnigheden. Enfin, de rest over deze kwestie kan nfen lezgn
in de brochure van Dr. H. I. van Dijk S.C.]., Noordwykerhout-IV. Aanbevfen <16 b1”0¢huFenfeek5 POSITIEF, uitgegeven <_i001" hei

Schijn en werkelijkheid (1969) 33v. en in mijn artikel voor C0nfron- Thomas More-genootschap, Kasteeldfeef 5, 13915916, Be1gié-

tatie no 46-47, april-mei 1969, blz. 32-34. We zullen in jan. 1970 Brochures kosten Bfrs. 15 P. St Overschriiving OP D0S’¢he¢k-
R J Vlerick Kasteeldreef 5 Belsele.

misschien eens merken, hoe gehoorzaam de bisschop van Haarlem rekening 224 307 Van eV- - J ,

en zi'n colle a’s o dit unt we1zi'n 'e ens Z.H. de Paus. Belgié. Als laatste verscheen 1n december ’Portretten van deze
J 8 P P J lg

tijd’ door Dr. G. de Becker sscc. (Jaarabonnement 1970 Bfrs. 60,

P,d_O_ buitenland Bfrs. 80).

108
109



‘ ‘ 1 De liefde van de mens die tot God opstijgt is het antwoord op

Gods liefde. Zij bezielt alle christelijke deugden. In de heiligen
bereiken de deugden een uitzonderlijke graad van zuiverheid en

kracht, een ’he1dhaftige graad’ volgens de canonieke uitdruk-
Uit Qrante nOv_ 1g69_ king. Daarom is de heiligheid een liefdedrama tussen God en de

/// mens; een drama, Waarin God in persoon het initiatief neemt en

EEN AFSTRALING VAN CHRISTUS meewerkend optreedt. Geen enkele geschiedenis is boeiender,

Het eerste aspect is de erkenning Vyafi de aanvvezigheid Van rijker, dieper en zo v01 verrassingen als dit liefdedrama van de

Christus in de ziel van de heilige. Wij ontdekken in haar de ge- 1119115 1119 G011 benadertt
lijkvormigheid met het beeld van Gods Zoon. Daartoe heeft God Wii moesten dan wk, Zoals de christénen van vroeger, vol

haar voorbestemd en geroepen. En Sint Paulus zegt in zijn brief nieuwsgierige bewondering kunnen toekijken op dit betoverend

aan de Romeinen (8, 30): ’Die Hij riep heeft Hij gerechtvaar- verschijnsel van de heiligheid. Het laat immers doorschemerenz

digd en die H11" heeft gerechtvaardigd heeft Hjj verheerlijktj de wonderbare Werking van God in een bevoorrecht menselijk

Door de heiligheid van een menselijk schepsel te huldigen lcren- leven, zodat de meest verborgen en diepste mogelijkhedenntot

gen vvij dus eer aan God zelf. Wanneer Wij de heiligen vo0rste1— 01"1'tp100ii1"1g ROIIIEH En d00rZinderd Worden met goddeligke

len aan de verering van de Kerk, huldigen wij in hen de uit- 1<1"ac111~

straling van Christus, het enige licht van de Wereld d-at in die
heilige zijn luister en schittering vindt. Is het ook zo niet in de
natuur? Het onzichtbaar licht Wordt zichtbaar als het een voor- OVER HET HUMANISME
Werp treft en erdoor vvordt Weerkaatst.
De cultus van de heiligen in de Katholieke Kerk ontneemt dus (110.69):
niets aan de eer die God alleen toekomt en aan Christus, ’het
beeld van de onzichtbare God’. De cultus van de heiligen is dus Het numanisme is ons niet voldoende, omdat het de verheffing
geen bijgeloofz de Kerk zoekt en vindt er de bron in van alle van de mens niet erkent, die ons door de Goddelijke Voorzienig-

heiligheid. heid geopenbaard en meegedeeld werd. (vgl. Eph. 1, 18-19); en

omdat het tenslotte niet capabel blijkt, zichzelf te verWerke1ij-

WAT IS HEILIGHEID? ' ken; het faalt in zijn inspanning, de vorm te bereiken, waartoe

Een tweede aspect is de echtheid van. de heiligheid. Maar Wat is 1191 Z1C11 geroepen V0811 (vgl Rom‘ 1’ 24 vVj?1_er ontbreekt die
heiligheidq Hjeraan kan men breedvoerige beschouwingen W1]; voltooiing van kracht en Wijsheid aan, die W1] in de orde van de

den. Daarom is het zo moeilijk om er een definitie voor te vin- Ver1°5511'1g kunnen Vinden
den. Wij kunnen nog best onze toevlucht nemen tot synoniemen.
Heiligheid is gelijk aan volmaaktheid en in haar hoogste en ab-
solute graad vinden wij haar slechts in God alleen. God is v01- OVER DE ROZENKRANS
maaktheid, God is heiligheid.
In begrensde schepselen, zoals wij zijn, kunnen vvij dus zeggen (9-10-69):
dat heiligheid is: het benaderen van die goddelijke v01maakt- _

heid. Z0 is volgens Sint Thomas heiligheid het moedig en trouw H0011 dug naar onze uitnodiging tot 1111 gebed’ gehefde Zonen en
belijden van de godsdienSt_ En Wij Weten dat de grondslag van dochters. Want door de keten van Zl]1'1 herhaalde en tot naden-

deze godsdienstige volrnaaktheid op de eerste plaats bestaat in ken aanzettende aanroepingen Versterkt het ons In de hoop’
de liefde, die ook weer van God komt, naar het woord van. Sin‘; maakt ons Op Christus gemkend en gee ons het geduld’ dc

Paulusz ’Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest. Vrede en de Vreugde Van Christus Moge de Moeder Gods deze
die ons Werd gesCh0nken_’ (ROm_ 5, 5)_ ' onze wens en onze apostolische zegen vverkzaamheid verlcncn.
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