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Mededelingen
Niet ondertekende stukken zijn van de redaktie.

CORRECTIES
In het februarinummer Van Confrontatie is Op b1Z_ 4’ bovenste Paasmorgenl Hoe b111, hoe feestelijk klinken vandaag de klokkenl Ze
regal’ een storende drukfout ges1open_ Er swat: ,Wat het 1O_ Worden n1et moe het uit te jubelen over stad en land, over berg en

f. h en theolo isch Onderwijs betreft gegeven aan daze in_ dal, over de hele aardbol. En waarom zouden ze niet jubelen en klin-so 1sc g ' ,

stituten heeft men de indruk dat het geen volledige breuk is met ken? Ze hebben lmmers een gr0te= bhlde bOOd5ChaP te Verkondlgen,
’ . - - ’ , - d b d h ‘d " " h 1< ' h 1< "de theologische tradltle van het verleden. .. Diet moet natuur- F O0 Sc ap Van E Overwmmng Van et nus’ Van et 13115 Over

lijk zijn: ’. . . dat het een volledige breuk is met de theologische hlden en dood en graf-
traditie van het verleden’. ,_ _ Dlt onwankelbaar geloof, deze vaste hoop en deze heilige, blijde
Het door IJ1‘0f- H- Van Straelen aangehaalde Stuk Van prof‘ V811 1 geestdrift, die ons de paasklokken verkondigen, m0gen’ons steeds
der Ploegz ’Evo1ution et crise du catholicisme aux Pays-Bas’ is F‘ op onze aardse pelgrimstocht begeleiden.
de tekst van een voordracht in de Franse ‘Baal 11001" hem OP 13 E Moge in de goede vrijdag van ons leven altijd de rnorgenzon binnen-
mei 1969 gehouden in het Institut Néerlandais te Parijs; de tekst stralen van de paasdag. Zo Worden en zo blijven wij bemoedigd om
is gepubliceerd in het tijdschrift ’La Pensée Catholique’, 1969, | te lijden.
122, blz. 63-81. De schrijver heeft geen overdrukken meer; het
tijdschrift Wordt uitgegevell bij Les Editins du Cédre, 13, Rue Ia. verheugd om te lijden zullen wij de kruisdragende goddelijke
Mazarine, Parijs. Lijder volgen, fdat wij weten, dat ook na onze goede vrijdag, de

In het voorgaande nummer van Confrontatie hebben vvij pastoor paasmorgen Za. Ome1?I . _

C. Roeleveld, secretaris van de St. Willibrord Vereniging, aan— Eggstdgfleéuggglf/$1?smgidgtrigfg Ochgsatglns ifllgeslzeg krghséeslagen
geduid als pastoor te Bilthoven. Hij is echter pastoor in Varik, Hdén in Zfn heerlfkheid bignen éanp, an ms us met

' ' ' ‘ . A1- J .. J .. J g
n.1.aar meld een..pred1ka.t1e H? de kerk Van O L' Vroyw Van Alle 11_]d6I'1 gaat V001Ibl_]! Het kruis overwint! De goede vrijdag wijkt!t1;|d-durende B1]stand 1n B11thoven. In het paroch1e-blad van D . I . . ,

deze laatst genoemde parochie lichtte hij die preek toe. Die toe- e paasmorgen schlttert Chnstus ls Verrezen Anelulal
lichting Inamen wij in Confrontatie over (pag. 18 e.v.). U Ude_ In de Hjdensschool de goddehjke Lijder)

In het februarinummer viel een klein deel uit over de hand-
communie: p. 106:
Aan het maandschrift van de Congregatie van de Eredienst,
NOTITIAE, Nummer 50, (pp 41-43) ontlenen wij het volgende:

Men leze het verslag over ’Culemborg’ op pagina 36 van dit
nummer.

2
3

Over "Culemborg" 1 I



A1l"“dt 'dbk' t.
HET WIDORD I5 AAN DE PAUS aafndiuinirlinaigdeeirliirigene ifiiiiiiif iailaiieg

k 7 H P lug V1 ,,) gen: gisteren keerde de mens zich naar God toe, vandaag keert hij
Enkele gedachtem “it de eersw Wswnlmlc mm " ' W zich naar de mens toe: in de cinema, in de kleding, in de literatuur,
I11 het begin Vam Z1111 Wesprilak °"d°"5"°°l’“‘ d“ P‘“‘5 dc geestghjkli enz Moeten wij ons dan geheel en al aanpassen? Moeten wij ons
Voordelen Van met Vasten’ v00.r.al in dc” bucuuu-id). on dc POO Z521 losmaken van onze bindingen met God?
Zigh re Qnthoudjen of te bevrgden van dc S1ilVL‘t‘l1l_] dcr L1llIW€l'1 rge

611 materiéle bgahoeftell Vervolgens nodigdc hij “Hen “it Om Zich Niet aldus spreekt de Kerk ons in deze boete-tijd toe. Wij moeten
met de Litufgie‘ Van deze Vastentijd te bcmnncn up dc visic Yam de ons veeleer bewust plaatsen onder de lichtkegel van Christus. Ons
Kerk op de mensi op zijn besgaan en jn bteS_E<?I12ili1:i111t§-Ilglfl Zgglattrbaif bekeren, niet tot de wereld, maar tot onze Heer.

glSCh.e geschledomls en Op GO S tussendomsi ml 1, -k ‘ cl J Ondanks alles geloven Wij dat de christelijke volmaaktheid 110g mo-
Ontwlkkelde de H‘ Vader O'a' de Yolgen e gcfac “Ln gehjk 1S. De he111ghe1d 1s geen utopie. Het 1S een 1'Il0€111]k te be-
1- Hat dramawan de mew‘ ' WU Z11“ m bluven can beeld van 503’ reiken niveau ja, maar het is geen illusie: het is een realiteit die wij
een afstraling Wan zijn oneindig wezen, zijn wijsheld en schoon e1 . in Onszelf mO’eten Scheppen‘

Hadden Wij 01153 kunnen handhaven Zoals Goddons heiflt uitgedliglgé Waar het op aankomt is: terug te keren naar het Kruis‘Wij moeten
(18111 Wafen WiJ I1°g steeds Zijn tmuwe afbeel ingen' am er“ ons realiseren dat de Heer ons niet heeft gered door een slag met
Zi¢1'1 een gewewlg drama Voorgedaanz de mens kwam ten Val’ bl] brak een magische stok, maar door zijn bloed, door zijn liefde, door ons
in zichzelf de Sllpiegel, waarin Zich Gods leven Weerkaatst; als Gods- anes

beeld viel hij inn stukken uiteen door de zonde.

sindsdien is de Zonde een gmte realiteit gebleven; doch de modeme 3. De verzoenende kracht vim het lyden. - Herinneren wij ons in
1116115 13 Bf 511“ Zeer aan gewend geraakt’ de Zonde te Ontmoeten deze boete-tijd ook het woord van St Paulus' ’Thans verheug ik mij
binnen Zich em bfliten ZiCh' Z0 b.e1eVen Wij pit.§g%1b1ik' “éaanég dat ik mag aanvullen in mijn vlees-Wat aan Christus’ lijden ont
111611 °P5ta1"1d 5°‘3h1Jnt te Ve,re_enZ§1V1gen met VH1 3 ‘k Oe gmdei d breekt, ten bate van zijn Lichaam, de Kerk’ (Ko1.l,24).
Olluitspfekelijkaif de beledlgmg ls’ des te meet en t men a e tevoren. Gij weet in weike condities de Kerk zich thans bevindt.
1116115 Ziihlelf rheeft herwonnen 1 b Zeker, er zijn bemoedigende tekenen van ijver en vernieuwing" maar
Hier is een i11‘W@“_dige revolue nodigkwij moeten het Yer Oren en de Kerk bevindt zich ook in een ernstige crisis. Hoe dikwijls ver-
Sef V311 de Zonme 1“ Ons hervmden“ W15 stenen Wel de dlagnose Van baast onze waakzame blikr zich over ongehoorde dingen, die thans
al onze ziektem, wij bezitten uitstekende medicijnen, maar Wi] be- in de Kerk Voorkomem

ginnen de Waamheid Omtrent Onze geestelijke lotgevanen te Vet‘ Daarom heeft ook de Kerk van node dat zij gered Wordt door iemand
Setell _ d t..d .euw te binnen hoe de menS_ die lijdt, door iemand die Christus’ Passie in zich draagt. Het lijden
ROEPBI1 W1) 0115"V°°ra11n eze 11 Opm h H.. b. van de Heer vraagt om een aanvulling in ons lijden Onze bijdrage
heid OP haar “mg dO0r.de eéuwen chkisws Ontmoet’ oe 1] In‘ zal klein vzijn, maar als wij de kunst van het 1i'den.1eren, dan zu1~. . _ J
nentfeedt 111 (lime geschledems’ hoe H13 tot Ons komt Om het ge len ook wij iets aan te bieden hebben voor de verlossing van de
wicht van ane abefraties Van eel de mensheid Op.ZiCh t? n€.:men' wereld. Maar deze kunst wordt alleen in de school des Heren e-

3~ Onze Ontmoetig met Chmtus‘ ' Z0 goit ghrgstuskbljeeiltsts leerd: weten te lijden voor de verlossing voor het herstel van gde
d . oc 00 .. V ’

de Wéldoener’ d€.Ver10SSer Van e-mens el - d 11$ n§0d- g0dde11Jke rechtsorde, voor het brengen van het leven waar de
Soonlljke Qntmmetlng met Chnstus 1s voor eeme er van o , dood is.

Zakelijk, nOOdZ‘l}3ke1ijk€f zelfs dan de lucht, die wij inademen. Maar

hoe Ran Z0’I1@I111t111°eting tussen christus en de modeme mens tot Beleeft daarom deze vastentijd zo goed mogelijk, juist voor de H.
Stand l<0111@11? Kerk, opdat zij de verlossende kracht van Christus in zich moge

#) Gehouden Q1] L1 febr, j_1., in de basiliek Santa Sabina te Rome; uit erva-rem
,L,OSSerVatOmROm_ Sam», van 19 d_a_v_, p_ 1_ (Vertalmg P. Dr. A. Emmen, 0.f.m.)
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- - De Bijbelse zin van het
D16 goele ouwe

I ’AIgemeen Priesterschap’ der gelovigen

NIBUWB KElt€Cl1lSIl1US F en van de uitdrukking ’V0lk Gods’

‘ In de jaren voor het Zde Vaticaans Concilie is door allerlei theologenProf, Schillebeeckx schreef k01‘t Ha <16 Verschijning Van De en schrijvers aandacht geschonken aan het ’algemeen priesterschap’Nieuwe Ned. Katechismlls, (lat 11616 Ila een Paar jam‘ téch weer der gelovigen. Sommigen gaven de raad deze uitdrukking maar lieververouderd zou zijn. En hij kriigt 110$ gelijk °°k! Men leze‘ niet te gebruiken omdat zij tot misverstand aanleiding kon geven. Het
J bezwaar was niet geheel zonder grond, zoals vooral nu duidelijk is
I gebleken. Toch heeft het Zde Vaticaans Concilie in zijn dogmatische

,1" d6 middagzitting Va” de Haa"Zem5e DiOC- Raad kwam het constitutie over de Kerk erop gewezen dat ook de leken deel hebben
I MPPOIT W" de Md? dat 66" Werkgroep "it de Paorale mad J aan de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van Christus (no

01/61‘ het 0Yld@'"W@'"P 7<at@¢7’Le5@ heeft Samengestem Dill 1"1PP°'"t 3l;34). In de eerste van twee nieuwe prefaties voor de zondagen van
din in Wli 557157136 bewoofdingen 66" 161115 bmk V00’ de gods" I het kerkelijk jaar die geen eigen prefatie hebben, en die onlangs door
di@"5W1’iih@id W665 de Ni@14W@ K6lf6Chi5"W5 611$ ba5i$ V001‘ de

; Paulus VI zijn goedgekeurd, heet het dat het hele Christenvolk ’eenmoderne katechese af.
I uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat
L God zich heeft verworven’ kan worden genoemd; men wilde deze
‘ waarheid blijkbaar naar voren brengen. In het volgende zijn enkeleDe ’veilige gids’ iS V001‘ I16 Prgressieven dus 66k 31 nifat Veilig bladzijden gewijd aan de bijbelse oorsprong van uitdrukking en be-meer. Wat kan een simpel woordje toch in een paar Jaar een grip, Waarop nag enkele andere beschouwingen VO1gen_

geheel andere betekenis krijgen.
'

Wat die ’g0dSdienSt-vrijheid’ betre, de P1‘°8T°55ieVen W°1'den Wanneer in de katholieke Kerk wordt gesproken van een ’priester-zoetjq-35 aan Z6 duorkneed in hun vak (’ik spreek nogal veel met
‘I schap’ der leken, beter gezegd: der gelovigen, d.i. van alle leden derjonge geestelijken, maal‘ Wat mii Opvalt’ ' lei °n5 een ‘hminee Kerk, alle gedoopten, dan gebeurt dit in aansluiting bij 1 Petrus 2,5-9- ’is dat ze Z0 Weillig Wte Van-thB°1°gie en Va" de Schrifwa l (aangehaald in de bovengenoemde prefatie) en Openbaring 1,6; 5,10;dat Z6 Hit Dllre katechtische Wi-lsheid mt Zelfvernietiging °ver' I 20,6. Deze teksten weerspiegelen wat in het Oude Testament wordtgaan. Zoals de vogel Phoenix - die het overigens maar om de gezegd in Exodus 19,5-6 en Jesaja 61,5-6. Beginnen wij daarmee.500 jaren deed, E11 Ilit Om (16 Paar 39-a1* Israel heeft altijd in de overtuiging geleefd een heel bijzonder door

\ God uitverkoren volk te zijn, ’het’ uitverkoren volk. In het Oude Tes-
tament blijkt dit op allerlei plaatsen, en het wordt heel sterk naar

'1' A' voren gebracht in het boek Deuteronomium (in het bijzonder in de
toespraken die Mozes daar in de mond Worden gelegd). Maar daar
niet alleenz het hele boek Genesis dient ertoe om te laten zien hoe
het in de geschiedenis van het door God geschapen mensdom tot
deze uitverkiezing kwam.
Het doel der uitverkiezing is in het Oude Testament niet het schen-
ken van rechten of voorrechten, maar: het dienen van God. ’Uitverkie-

.5
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zing' is voor ’dienst’. God ’dienen’ wil zcggen: zijn wil volbrengen.
Deze wil is voor Israel neergelegd in dc Wet (tornh). God, zo lezen

wij in het boek Genesis, probeerde het eerst met het eerste mensen-
paar. Zijn wil lag uitgedrukt in een enkel uitdrukkelijk verbod: niet
eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Wat men hieronder
moet verstaan is niet zonder meer duidelijk; volgens een veel aan-

vaarde verklaring is ’goed en kwaad’ de samenvatting van ’al1es’, en

de kennis ervan de kennis van alles zoals alleen God die heeft. De

eerste mens greep naar deze kennis, hij probeerde ’als God’ te zijn,
hij weigerde in alles ondergeschikt te zijn aan God, hij diende hem
met.

God op bijzonclere wijze te ’naderen’, te dienen, d.w.z. offers op te
dragen, zo was Israel, vergelijkenderwijze gezegd, uit alle volkeren uit-
verkoren om voor Gods Aanschijn te treden, tot Hem te ’naderen’,
Hem te dienen. Daarmee was Israel niet in zijn geheel geroepen om
typische ’priesterlijke’ dienst voor de andere volkeren te verrichten;
hieraan dacht men niet. In Iesaja 52,13-53,12 staat te lezen dat de

’dienaar van Iahwe’ lijdt voor de anderen, en hierin heeft men in het
Iodendom een uitdrukking gevonden van de gedachte dat Israel ’lijdt’
voor andere volkeren, maar van priesterschap is geen sprake bij deze
uitleg.

Men is in Israel nooit verder gekomen dan boven is uiteengezet en

daarom heeft zich in het Oude Testament of in het Iodendom nooit
De zondvloed kawm en opnieuw werden enkelen uitverkoren: Noe en een ’theO1Ogje’, van het ’a1gemeen priesterschap van het volk’ Ont-

Z11-Y1 fami1ie- Mae! 09k nu kwam uit dele famine geen memheid V00“ l wikkeld. Priesters kunnen volgens de Wet alleen de afstammelingen
die G0d ’di@I1d@’- Damm Werde Abraham, Isaac en iawb uitVef' van Aaron zijn. Wel wordt op twee ver uiteenliggende plaatsen ter-
koren om de stamvaders te zijn van een enkel volk, niet eens een l hops en Op Overdrachtelyke Wijze gesproken van een ’prieSterSChap’

groot volk, Israel, dat uit alle volkeren der wereld uitverkoren zou ‘ van geheel Brag}, tel; aanduiding van de bevoorrechte plaats die het

zijn om Jahwe. de God van Israel en van de wereld, bijzonder en

trouw te dienen. De uitverkiezing geschiedde niet op grond van ver-
dlcnsten of hi_l'1.nnderc kwaliteitcn. maar door de vrijc en souvereine
wll vnn God.

In dit volk werdcn pricslvrs aungcstcld voor dc offcrdienst. Zij had-
den mvcr lc ulncn dun ulleun offers op Le dragcn, maar dit laatste
wns lnrh hun vcrslc plichl en uitsluitcnd rccht en voorrecht. Zeker,
hvl privslvrsclmp hccft in het Oude Testament een ontwikkeling door-
gclmmlq, on wat zojuist is gezegd was niet vanaf het eerste begin in
vollc omvang duidelijk, maar zo is het tenslotte in de priesterlijke
wctgeving van de Pentateuch vastgelegd. In de boeken van Mozes
wordt verhaald hoe God de stam Levi uitkoos voor de dienst in het
heiligdom, waarbij de typisch priesterlijke functie (het opdragen der
offers) voorbehouden bleef aan bepaalde priesterlijke families in die
stam.

Om dit priesterlijk dienen aan te duiden, gebruikt het Oude Testa-
ment het woord qarab dat ’naderen’ betekent. De priester ’nadert’ tot
God op heel bijzondere manier: hij nadert tot zijn altaar, terwijl de

anderen zich op een afstand houden. Het van qarab afgeleide woord
qoerbaan (korban), qoerbana, is in de syrische kerktaal zelfs de spe-

ciale uitdrukking voor ’offerande’, ’ofier’, het H. Misoffer geworden.
Groot was de waardigheid van Gods uitverkoren volk, nog groter die
van zijn priesters. Zoals de laatsten uit het volk waren uitverkoren om

,

heeft onder volkeren.

In Exodus 19,5-6 lezen wij: ’Daarom, als gij wilt luisteren naar mijn
(=Gods) stem en indien gij mijn verbond onderhoudt, zult gij on-
der de volkeren mijn geheel eigen bezit zijn; mij behoort de hele aarde
toe. Gij zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk. Dit is wat ge (=Mozes) tot de Israelieten moet zeggen’. De be-
tekenis van deze woorden is duidelijk: Israel is Gods uitverkoren volk
en daarom Gods bijzonder eigendom. Zeker, de hele aarde behoort
God toe, maar Israel op een bijzondere manier. De woorden ’konink-
rijk van priesters’ en ’heilig volk’ staan in de aangehaalde tekst paral-
lel en vullen elkaar aan. De priesters zijn op bijzondere wijze ’heilig’,
d.i. aan God toegewijd. Ook het volk Israel, vergeleken met de andere
volkeren, is ’heilig’, maar op een andere en meer algemene manier
dan de priesters. Dit wettigt de vergelijking: zoals de priesters zich
verhouden tot Israel, zo verhoudt zich Israel tot de volkeren. Geen
priesterschap dus in eigenlijke, specifieke zin, maar in overdrachte-
lijke betekenis, gefundeerd op de werkelijkheid van uitverkiezing en
(daarop volgend) verbond. Een eretitel, die zijn grond heeft in de rea-
liteit.

In de Griekse vertaling van Exodus 23,22, aan het slot van wat de
bijbeluitleggers het ’Verbondsboek’ noemen (globaal Exodus 20, resp.
21, t.e.m. 23) Worden de woorden van Exodus 19,5-6 herhaald, niet

9



echter in de overgeleverde hebreeuwse hijbvl. Wcl komt de uitdruk- Jews Christus het hoofd iS_ De Offers van het Qude Testament Wot-
ki11S’PYie5ter$ Van G°d’V°°riI1Je5i1l 61-(5'l(‘i den er niet meer in opgedragen, maar ’geestelijke’, waarmee de

5 vuanden zullen vw (= Israels) kuddw home” weemdw liiefelglf lriifiiit1§§Ztc»l§§i§§§§e§elZ?§§§ bIfIi1:tel;1Cl1leZf1nhLeitt€1;1Lhk1éii2§

Z1/115" V001‘ U P1062671 6" UW Wynaard l’¢'"’¢"'k@"» welbehagelijk leven en de gebeden der christenen behoren hiertoe,
6- mam‘ 551/ Zult Z6 ’P1’i@5t@1’5 W" ]ahW¢' """'d4’" gmoemdv maar ook, zoals wij weten, de eucharistische eredienst. Deze dienst

"1611 Zal U ’di@"W1"$ V11" 01126 God’ 1’l0@"'l@"- is ’priesterlijk’, naar analogie van die van Israel in het Oude Testa-
Ge Zult de 1’§7<d0m der "Omen 8@"i@w"l- - - ‘mi 1 ment: zij is de dienst van God van de door hem bijzonder uitver-

korenen. In vs 9 is sprake van een ’k0ninkrijk van priesters’, waar-
Ook 111 deze tekst gaat het 0111 de bevoorfechte Plaats die Ismél Onder I mee de priesterlijke eretitel alleen maar wordt versterkt, terwijl de
de heideen i1111eeI11t- V811 het lpriestef’ Zillgl kfmt keen nder a5P@<ft 5 begeleidende uitdrukkingen duidelijk wijzen op het verband met het
naar voren. De stam Levi had geen aan ee ge regen in Israés Oude Testament
grondbezit, maar moest door de andere stammen Worden onderhou- '-

den. Zo zullen eens de heidenen, aldus het ideale beeld dat Jesaja In Openbaring 1,6 heet het Verder; die Ons een koninkrijk
oproept, het volk Israel verzorgen en onderhouden. Eerst voorwerp maakte, priesters Van zijn God en Vader*_ Openbaring= 5,6 en 205
van schande wordt het straks voorwerp van eer. Het gaat bier duide- werken het beeld ’k0ninkrijk’ (:het rijk Gods Van ‘het Nieuwe T65-

1U1_< 0111 een fretltel; 111$? 0111 ’t11e01°81e’» 111615 Over een a_18emee_11 tament) nader uit door te zeggen: Gij hebt hen tot een koninkrijk
priesterschap _der niet-priesters. Het Oude Testament kent 1n Israel gemaakt en tot priesters van Qnze God en zij zullen regeren op
gee“ tweeerlel 500" P11595615: dat Van Pnesters en 1eke11- aarde’ (5,6); dit ’regeren’ wil zeggen dat zij de eersten zullen zijn (in

. . . . de ogen van God), de leiding hebben (geestelijk).
Volgerls de Vaste Overwlglng en °Y@r1@VeI111% ,V§n hét Nleuwe Test‘? Uit het bovenstaande is het duidelijk dat ook het nieuwe Testamentment 1s de Kerk van Christus het ware Israel, Israel naar de geest, geen bijzondere ,theO1Ogie, Over het ,a1gemeen priesterschap der

erfgename d_er aan het Oude Volk gedane beloften" Daamm Fonden lovigen’ biedt, maar ’priesters’ voor de gelovigen gebruikt als een
d_e eefstfi bnef Van Petrhls ,6“ het lliek der Qpenbaflng Israels ere" eretitel, ontleend aan het Oude Testament, die op reéle grond be-

5:3d:r;::;;‘1:;:;?§akgaiiia Vs: rzirzmziinzrizizr de
ren volk, de gemeenschap van allen die zijn uitverkoren uit alle vol- Het is tevens gebleken dat de uitdrukking ,VO1k Gods, de Kerk
keren Om aan God de eer te brengen die hem toekomt na de ZOen' gebruikt in de documenten van het Zde Vaticaans Concilie en doordood en de verrijzenis van zijn Zoon. Zoals eens de Israélieten, ’na- Onwetenden als nieuwigheid begmet geen nieuwe en bijzondere uit_
deren’ nu de christengelovigen tot God door en in zijn Zoon ]ezus drukking reSp_ titel is maar teruggaat Op het Oude Testament Zij
Christus’ Om hem de Verschuldigde eer te brengen‘ Daarom lezen drukt in het Christendom de overtuiging uit dat de Kerk van Chris-
wij: ,KOmt tot Hem’ de levende steen’ door de mensen Verworpen’ tus de erfgename is, de enige en de vollediée van de aan het oude
mam in het 003 Van God uitverkoren en kostbaar; bouwt U Zelf’ als Israel gedane beloften en gegeven voorrechteh Eens was Israél hetlevende stenen, op tot een geestelijk huis, om een heilig priester- >V0lk Gods’, nil is het de Kerk Van dit geloof '1eggen Vele teks_
schap te zijn, om geestelijke offers op te dragen, die aan God be- ten der Oude Latijnse Hturgie getuigenis af ' '
hagen door jezus Christus’ (1 Petrus 4-5) . .. ’Gij zijt een uitverko- '

ren geslacht, een koninklijk PIie5'5e1?$¢haP, een heihg V01k= Gods ’Uitverkorenheid’ mag de moderne mens vreemd, misschien zelfs
@ig@11 b@Zit- - -’ (VS 9)- De Kerk WOT‘-lt in deze tekst een lhuisl 36' onaanvaardbaar in de oren klinken, omdat zij in strijd lijkt te zijn
110611151, Waafvan de gelovigen de Stenen Ziln- Zoals men Van een met zijn ideaal van gelijkheid van allen. Zij is echter een vaststaand
grote famine Wel Spreekt als Van een ’hui$’ (huis Van David’ Van feit van de bovennatuurlijke orde, dat men niet kan verwerpen zon-
Ofanlel, Z0 Ook Van de Kerk? Israél was één grote famine, Wag-{Van der daarmee het christelijk geloof te verwerpen. Zij roept op tot
de aartsvader Jacob het ’hoofd’ was, de Kerk is de ’fami1ie’ waarvan dienst van God en 31 Wat C111; inhoudt Zij is Ook middel Om het ge-

10 11



' te loven, te smeken, vergeving te vragen, te danken. . . met de wen-
loof aan alle mensen te brengen waardoor dc pr1nc1p1e1e ge11]khe1d son on do iotootio Van do priostor’ ja van do Hogooriostor Zolfz mot

van allen voor God, die hierin bestaat dat allcn tot het heil geroepen do bodoohng dot ook Zij door do offorhaodoling Van do Priostor aan

zijn’ tot haar recht k°mt- de eeuwige Vader Worden aangeboden. ’Het offer der nieuwe Wet

Men Wordt lid Van de Kerk’ het volk GOC15‘ door het dOOpSe1' Het betekent die hoogste verering, waarmee de Offeraar zelf, n.1. Chris-
toedienen van dit sacrament is geen louter symbolische daad, maar ms, on mot hem on door hem val zijn mystioko lodomaton op do

zinnebeeld en instrument van bovennatuurlijke werkelijkheid. Door passoodo Wijzo oor broogon aan God_=

het doopsel Word‘: de Zondaar een nieuwe mans’ hij Wordt ’herb°' Laat ons de gedachten van de encycliek samenvatten. De gelovigen

fen’ Uoannes 35) hit Water en de H- Geestar Door het doopsel offeren mee (en oefenen daarmee hun ’a1gemeen priesterschap’ uit)
Wordt de Christen in de Kerk ingelijfd; het Stelt hem in staat deel te A door alles Waardoor zij innerlijk en uiterlijk aktief deelnemen aan de
nemen aan de christelijke eredienst, die culmineert in de viering der door do priestor Voltrokkon ceromonio, on Vorder door hun oooheid

Eucharistie, waarin Christus’ kruisoffer telkens tegenwoordig is. mot do Hogopriostor Christos in zijn mystiok Lichaaro Zij offoron

Dat met het bovenstaande geen priesterlijke functie in de eigenlijke oohtor met Zoals do gowij-do priostor, die oorsooohjk do plaats Van

Z1“ Wordt bedoeld is °-a- door Pius XII in zijn encychek Over de ~ Christus inneemt. De priester is (op zijn manier) middelaar tussen
liturgie (Mediator Dei, van 20.11.1947) duidelijk en prachtig uiteen- do golovigoo on God, do golovigon kunooo onmogohjk middolaar Zoo

gezet “ tussen zichzelf en God. Een middelaar is altijd een ander, een derde,

Het door de Sacramentele Oplegging der handen in de Kerk i terwijl het middelaar zijn essentieel is aan het priesterschap in
. .. ei enli'ke zin.

kregen priesterschap 1s, zo lezen W1] daar, een deelhebben aan het g J

pesterschap Van Christus’ die de Middelaar’ de enige (1 Timotheus Uit dit alles blijkt dat het niet juist is als de ’nieuwe katechismus’
235) tuS§en God en de mensen Aan mlcide aarschap In . e ze t: I het christehke rlester-zin 1s allereerst d1e‘ riesterhkheld8 a, J P J P J

glgenhglke Zm Tan. het‘ goord iigeft de gewpde priest? d:e1’.§g?1e§ die alle gelovigen samen bezitten’ (biz. £109), of fEr is maar een

e (an re) ge OV1%en,h..e gewude pnes ell; ls OP Zun lug Igud. e aa prlesterschapz dat van Jezus Christus. In dit ene priesterschap deelt

tussen en en GO : U gaat Us mar €t altaar a S e e lenaar het volk Gods. Het algemeen priesterschap is dus waar het om gaat
van Christus, beneden Christusdstaandg, maar bovenhhetdvoI1)k. Het (ML 426) Z0 kunnen denken dat het door de Wijding OntVan_

volk daarente en verte enwoor i t on er een 0 zic t e ersoon . .

g.. g .g g . P . gen priesterschap alleen maar een speciaal geval van het ’a1gemeen
van de goddehjke Verlosser en IS geen bemiddelaar tussen zichzelf priesterschap, is emstige dwahng die schrijver dezes Onlangs

d k d k1 " ' t 1"k ht b itt ’ ’
en GO ’ an us geen en e E Wuze pnes en) rec ez en zelfs in een kerkelijk blad in India vond 1) daar natuurlijk vanuit
,(M.ediatOr Dei’ dee12’H)' . . het westen geimporteerd. Het ’algemeen oriesterschap’ der ge1o-
D1t alles - vervolgt de encycliek - staat vast met geloofszekerheid, . . , . h , . f 1 .d k If .

d d k d 1 . h dd vigen 1S prrestersc ap in a ge e1 e, men an ze s zeggen one1gen-

Iiiaar aamaast meet men Zeggen at 00 e ge Ovlgen , e Ego 6' lijke zin. Waar het allereerst om gaat, is om het het priesterschap
111k slachtoffer opdragen, maar onder een ander OpZ1Cht. Z1] doen . . . . .. . . . . ..

. . 1n met af eleide, e1 enh ke -zin. Dit 1s duldehk enoe
dit, zo staat er verder, door hun verlangens (lnnocentlus III heeft De in de ieuwe kagechémus Verkondigde dwgingg hangét

h‘ d ' Ch ' ’ ff d Y
. , , , , . . ., C II E ,

<16

. . . hebben boven de le1d1n , de hierarchre, 1n zover de emeente aan

gfwlsseleml en .§amen “gt deprgster te bliqeg’ (soms) dliordhet 1. de hiérarchie gezag zougkunnen verlenen en deze laatsfe zelfs de op-
rood en e W1_]I1 voor et Mrso er aan te 1e en en (vaa ) oor d 1 I f d 1 k

hun aalmoezen (aangeboden voor het levensonderhoud van de pries- _-J Vattmgen “er gemeentei a S ge O0 SOpYattmg,en (Veran er U naar
bij het ,Misintentie,)_ De priester handelt im_ ' plaats en Ujd) moet regrstreren, als het geloof der Kerk, norm voor

mers altijd ’in de Persoon van Christus als Hoofd (der Kerk), die in amen

naam van alle ledematen offert. Daarom zegt men terecht, dat heel
de Kerk door Christus de opoffering van het Slachtoffer volbrengt’. 1) ’The Examiner’, van Bombay.

Voorts verenigen de aanwezige gelovigen zich door hun ’wensen om
13
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De dwaling hangt kennelijk ook samen mot do door P. Schoonenberg, men daar ’V01k’ noemt is in de 100p der geschiedenjs tot Stand ge-
B. Willems en anderen verkondigde opvatting dat dc door Christus komen door gelijke lotgevallen, gewoonten, gebruiken, dikwijls ook
aan het kruis voor ons verworven verlossingsgcnadc (voor zover zij dezdfde taa1_ De Kerk is ’v@1k gods’ in Zover amen daarin bijeen-
daarvan 1108 Willen sprekenl niet meer OP 5P°<3i1Il¢ lmlnier OP 0115 horen door één Heer, één geloof, één doopsel. Zij is Christus’ mystiek
moet Worden toegepast (hetgeen geschiedt door d9 H- M15 611 de Iichaam, waarvan Christus het hoofd is. De Kerk is geen ’volk’ op
Sacramenten). De priester is dan als ’uitdeler van Gods geheimnis- natuurlijke of socjale grendslag, maar Qmdat Zij een bovennatuurlijk
S611’ 0v@rb0dig- Hij is @611 beambte Van C16 ’geme@nt¢’, hij kan 00k leven leidt, dat door Iezus Christus, Zoon van God, waarlijk God en
Z°11d@1' Wijding ’vO0rga-an in de euchafistiel Z0315 het rapport Over waarlijk mens, aan allen toestroomt. Er is dus niet de minste reden
’het ambt’ ingediend bil het Z-g- Pasmraal Concie Van N°°fdWilker' om ’democratie’ of democratische instellingen voor haar op te eisen
hout niet heeft geschroomd te 1688911 daarmee de hele b°Venna' op grond van de door het Zde Vaticaans Concilie gebruikte uitdruk-
tuurlijke en sacramentele opvatting van het katholiek priesterschap king ’ve11< Gods’,
van de hand wijzend. ]. P. M. van der Ploeg O.P.

Tenslotte hangt genoemde opvatting weer samen met de gedachte
dat er helemaal niet zoiets is als echte bovennatuurlijke genade,
waardoor God ons geheel zelfstandig schenkt wat wij uit onszelf
niet hebben (in zijn rede: God of mens, een vals dilemma, 1965, heeft '

P. Schoonenberg dit uitdrukkelijk verkondigd). Allerlei dwalingen
van de nieuwe katechismus en van hun auteurs hangen samen als I I
één geheel en daarom is het dat de laatsten hardnekkig en met ver- M D L
betenheid weigerden de correcties en aanvullingen der pauselijke r‘ r‘
kardinalencommissie te aanvaarden. Zij willen de fundamentele I I
onjuistheid en onkatholiciteit hunner theologie niet erkennen. d I t t
Nog een laatste beschouwing. In de voorgaande bladzijden is gezien e S e
dat dat de uitdrukking ’volk Gods’ op bijbelse grondslag berust en
aan de H. Schrift is ontleend; zonder deze laatste zou zij zo goed
als zeker nooit zijn gebruikt. Men zal haar dus altijd in dit licht De Tijd van 7_g_7() memde;
moeten bezien. Dit ’volk Gods’ is bovendien het ’mystiek lichaam
van Christus’; het bezit een hiérarchisch priesterschap, dat op uit- ’De bisschop Van Breda heeft mr_ dr_ W_ (;,_ C_ M_ Lourijsen eer_
zonderlijke wijze is verbonden met dat van Christus, de Middelaar V01 Ontslag Verleend a1S kapelaain van de Sim Jan de Doper te
tussen God en de mensen. Het is dus volstrekt onjuist het element ]3reda_ De heer Lourijsen gaat een funktie aanvaard-en op het
’v0lk’ in deze uitdrukking te zien in het licht van de politieke be- kantoor van notaris van Nierop te Den H-aag, HIJ BLIJFT X/ER-
tekenis die ’voIk’ in onze tijd heeft. Is voor een volk in politieke zin BQNDEN AAN DE RECHTBANK VAN HET BISDQM BREDA_’
de ’dem0cratie’ ideaal of zelfs eis, dan volgt hieruit nog niets voor
het ’volk Gods’ (= de Kerk). Want afgezien nog van het feit dat I

a

in onze tijd om allerlei redenen ’democratie’ meer fraaie schijn dan
werkelijkheid is (en vaak moeilijk anders kan zijn), de Kerk is op I-10eWe1 deze priester b_v_ reeds in 1963 epenlijk blijk heeft ge-
geheel andere manier ’vo1k’ dan de naties dezer wereld. Het begrip geven ve1~We1~pe1ijke Opvattingen te hebben Over de huWe11jkS_
’vo1k’ berustte in Israel op dat van afstamming: allen werden ver- moraal werd hij niet alleen door mgr. Ernst gehandhaafd tot nu,
ondersteld af te stammen van één stamvader; zo vormden de Israé- 1113,31‘ werd diet he-ndheven be51;endigd',
lieten samen een grote familie: de zonen (’kinderen’) van Israel Ziehier Wat deze kerkelijke jurist Z031 houdt over huwe1ijks-
(= Iacob). Het moderne, Europese natiebegrip is een ander: Wat moraal en leergezag en dit ongestraft en ongehinderd wat zijn
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funktie betreft kan uitzaaien, en nog steeds op zijn post blijven
‘cot schade van Kerk, kerkprovincie en bisdom. ’

’Sinds 29 juli 1968 zijn we in de gelegenheid gevveest kennis te '
nemen van de encycliek ’Humanae Vitae’ van paus Paulus VI
over de verschillende methoden van geboortenregeling. Vele
katholieke ouders, bisschoppen, priesters en theologen in bin-
nen- en buitenland, toonden zich teleurgesteld over deze con- Indien kardinaal Alfrink de brief van Paus Paulus rustig in
servatieve uitspraak van cl-e paus. De groep mensen, die gelukkig Noordwijkerhout had voorgelezen, hem niet had verzwe-
is met deze encycliek, lijkt erg klein te zijn. gen en niet had gesuggereerd dat de Pans als ’t ware achter

hem stond, zou hij zich niet in de benarde ositie hebben e-
Volgens de Romeinse (let Wel op deze insinuatie. Red. C.) the0- manoeuvreerd, waarin hij zich nu bevindt. Beliier nog had hijgde
logie van het kerkelijk gezag Worden als hoogste gezagsdragers pauselijke brief voor de beruchte zitting van het ”Pastoraal
van de Kerk beschouvvd: de paus plus alle bisschoppen, maar Concilie” hebben kunnen publiceren: velen hadden zich dan de
00k: de paus alleen. Wanneer de paus een uitspraak doet, ook reis naar het afgelegen Noordwijkerhout kunnen besparen en
als die tot stand is gekornen zonder overleg met de bisschoppen, Y de tonnen der beminde gelovigen, welke de zitting verslond -
d-an is dat een uitspraak van het hoogste gezag van cle Kerk, ‘ héél Wat meer dan de helicopter die een of andere goede geest
waaraan onvoorwaardelijk gehoorzaarnd‘ dient te Worden. ‘ boven de Maliebaan liet vliegen - hadden, om met kardinaal
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie echter is er een andere Alfrink’s eigen Woorden te spreken, beter aan de hongerende
visie op het kerkelijk gezag gegroeid, n.1. dat het hoogste gezag kindjes in Biafra kunnen Worden besteed.
in die Kerk berust bij het college van paus en bisschoppen (co1- Weliswaar zou dan het kaartenhuis van dr. Walter Goddijn
legialiteit van de bisschoppen). Wanneer de paus een uitspraak meteen spectaculair in elkaar zijn gestort, maar dat stond en
doet als woordvoerder (als wo0rdvoerder!!! Red. C.) van dit staat toch te zijner tijd te gebeuren.
college, is dit een uitspraak van het hoogste kerkelijk gezag. Dat Rome zo stout zou zijn om dan zélf de pauselijke brief maar
Wanneer de paus echter een uitspraak doet zonder overleg met Wereldkundig te maken moet de kardinaal beslist niet verwacht
het Wereld-episcopaat, is er GEEN PLICHT OM TE GEHCOR- hebben. Uit het bisschoppelijk communique op 19 februari
ZAMEN. uitgegeven - waarin de eis van de ontkoppelin van riester-
Wij rnenen als conclusie te moeten geven, dat ieder inzake het schap en celibaat ”definitief” werd geformuleeri - fen men
gebruik van anti-conceptionele middelen vrij is een gearguInen- kunnen opmaken, dat de pauselijke brief de kardinaal helemaal
teerde beslissing, te nemen, OOK ALS DIE NIET OVEREEN niet dwars zat en dat hij er zich niets, maar dan ook niets van
KOMT MET DE BESLISSING DIE MEN V-OLGENS DE PAUS aantrok. - Op de vergadering van het ”pastoraal concilie” -
MOET NEMEN.’ toen men informeerde of er soms een pauseli'ke boodscha was
(Co'nfrontatie’ aug.-sept. ’68 citaten uit par. blad ’Op Dreef’, gekomen - ontnam hij de inhoud van de pgluselijke brie}; alle
Breda_ waarde en betekenis door ”nuchter” te verklaren: "het stand-

‘ punt van de Pans is voldoende bekend”.

<X-~)(~

Het is duidelijk, d-at Wij in de kerkprovincie alleen maar goed ‘X’

saneren kunnen, als allen, die in ambten of funkties vrijzinnig-
heid praktiseren of collaboratie met vrijzinnigheid bedrijven, Dr- Lows ter Steeg: 1133-st Walter Goddijll (16 tW66¢18 lillkerhand

edwon en Worden de consequenties van hun houding te trek_ van de kardlnaal en in diens paleis zetelende als sekretaris vang g . . .ken: ZELFKORREKTIE éf ONTZET-TING UIT AMBT OF de Nederla_ndse_blsschopsconferentle, het publiceren, "dat wij
FUNKTIE ’ helemaal met ult veld geslagen zijn" (door de pauselijke uit-

16 17



\-
5praken),D6 twee laatst genoemde D61‘5011@n» door het EP1s°°_pa2ft Het artikel stond zé maar, als een oase, in de redactionele
belast met een toelichng 011 116$ bi55¢h°PPeli-ike wmmumque’ kolommen, die al vele jaren vrij waren gebleven van elkedeelden mee, dat het nu mam‘ 66115 I-lit moest zijn met bet door" eonservatieve smet. Er stond zelfs geen naar redactioneel na-
kruisen van het bisschoppelijk beleid, zowel door groepen als schrift 0nde1._

door personen. Een massa Tijd-abonnees vonden het een kolfje naar hun hand.Utrecht locuta, causa finita. Utrecht 11963 gespmken en de kous Het artikel was niet ondertekend; het was ”Van een bijzondere
is daarmee af. Punt uit. medewerker”.
In een lleluja-Stemming Ham de Vrijmoedigerd V3-11 De Tijd We hebben een ogenblik gedacht, dat de Vrijmoedigerd te biech—
die Opdracht over en hield ze al haar lezers voor. ten was geweest en het goede voornemen gemaakt had nietMaar de Vrijmoedige had Zéveel Vfijmogdigheid °nde1’_ Z13“ lezers meer tegen objectieve en fatsoenlijk-journalistieke voorlichting
niet verwacht: hij werd overstelpt, ja overstelpt met lngezonden te zondigen Mam. de wens is vaak de moeder del, gedachte_
bl-ieven van zijn lezers, V3-I1 Wie hij ten Onrechte moet hebben Nieuwsgierig als Confrontatie-redacteuren nu eenmaal zijn, bel-
verondersteld dat Z6 1111113 alle ”Pl‘0§1‘e55ief” Ware", - Qf_Wa{'en den Wij de niet zo vrijmoedige collega-hoofd-redacteur van de
geworden door des Vrijmoedigerds bijna dagelijkse m3_ect'es' Vrijmoedige op en vroegen - bij voorbaat overtuigd dat wij nul
Ze Werden dgenlg (glmielldeels?) ingekmt geP_‘fbhceerd' op het rekest kregen - wie die ”bijzondere medewerker”, dat
Volgens journalistiek-technische berekeningen, waa1-b1;| er van \ unicum tussen Veel nprogressieveu redacteuren en Tijd_mede_
WOI‘d-11 llitgega-all dat Slechts een onbeduidende fractie tot het werkers, was. Maar nog geen uur later wisten Wij niet alleenschrijven en opzenden van £811 Illgelllden Stuk komt’ moat het ' hoe de vork aan de steel, maar ook hoe de steel aan de vork zat.aantal van degenen die bet 113-1‘tg1‘011dig °neen5 Ware“ met de Het artikel en deszelfs eventuele al of niet-plaatsing zal o.i. wel
Vl'ijm06dige OD Ongeveel‘ ariekwart Van dc Tijd'ab°nnees ge_ een pittige dialoog veroorzaakt hebben tussen hoofdredacteur
schat Worden. De Vrijmoedige 1110651 dlls wel "_ °°Pt1‘e coeur ' Cuppen - de Vrijmoedige - en hoofdredacteur Liicker. Wij kun-
een beetje bi.idl’aiel1- E11 lliteilldelijk 111061 J6 If _l16ta1_enf1e nen vermoeden, dat de Vrijmoedige ”hardstikke” tegen
abonnees ook wel eens het plezier gunnen de se v01r lmnrlmes. plaatsing Was’ Wat gemakkelijk te begjpen is: de hele »pr0_
Veel kwaad kan het nief, Want Z0 W°I‘de11 tool} automasch en gressieve” image van de Tijd kreeg er een opduvel mee. Met een
del1i3Te1‘e11d gerangshikt 0111161‘ de categorie ”1_ngez°nd-en Salk“ aan Weten grenzend vermoeden denken Wij dal; de ondertekening
kfl 50h1‘ijVe1‘$”, die ”buit@11 Ve1‘an¢W°°1‘d°1ijkh°1d Van de reda°' van het artikel bij wijze van compromis is weggelaten om het
tie” hun hart eens kunnen luchten en de Tijd daarmee lees— met nég meer relief te gevenuu
baarder maken. * *
Aan het onwrlkbare, domlnerende, enlg Julste stan pun
TIJD-REDACTIE doen zij geen afbreuk.

Het lag voor de hand dat de Tijd nu ook twee of drie protesten
‘X’ ‘X’ van progressieve lezers kreeg. Eén van de bekende Septuagint-* voormannen, pastoor Reuten, die in zijn ”Ingezonden” verbaasd

Maar laat me daar nou toch - goddijnen-nog-aan-toe! - een al_s hij was over zijn goede' oude, rnoderne Tijd, schreef dat zijn
GEWOON ARTIKEL in de Tijd (30-1-'70) verschijnen, dat Wat l1§fblad.z1ch met de plaatslng van t artlkel vergaloppeerd had.
inhoud en strekking door een Confrontatie-redacteur geschreven ‘ ZIJI1 dI‘1I1§611(_1 Ve1‘Z0ek 0111 5-V-ll 1501311 Y,001‘fll geen 0NGl.*3.$IG-
had kunnen zijn (indien ze althans de capaciteit daartoe had- NEEl_i_DE artlkelen (van conservatleve ZlJ¢!§, 116110011 111.! 11%-den!)_ |;l1lll‘ll]k, want van pro.gress1eve z1;|de verschlgnen er meer dan
Een echt goed, gedegen, zoden aan de dijk zettend artikel dat de 66115 Qgeslgnefrde ‘art1kelen) 111661‘ OP $6 116111611, 111061? 11°01'11-Waarde het z_g_ Pastoraal Concilie stark relaftlveere, over redactlonele gl1m- en gl'lIl'll3.0h]6S veroorzaakt hebben.
schijn-democratic sprak en de houding van de blsschoppen d1e * *
van de celibaat-verplichting af willen, laakte. _)(.
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Hans, broer van Walter, kreeg (natuurlijk) redactionele kolom- gekregen uit te groeien en bloeien tot de huidige chaotische toe-
men ter beschikking om te trachten het effekt van ”het” artikel stand.
te niet te doen. ”Daat gaat-ie dan voor de bijl, die ’bijzondere Kardinaal de Jong kan alleen naast kardinaal Alfrink gezet
medewerker’ - moet Hans Goddijn gedacht hebben. Hij noemt Worden om de tegenstellingen tussen hen in het volle licht te
(liens bgtoog ”eenzijdig - ongenuanceerd, dubbelzinnig, voor— zetten. - Roemt men van ”progressieve” zijde Alfrink thans als
ingenomen, anti-wetenschappelijk, behoudzuchtig", hij beschul- een diplomatiek genie of als een geniale diplomaat (van Kils-
digt de ”bijzondere medewerker" van ”afkeer van andersden.- donk) - in een vroeger stadium schold men van ”progressieve”
kenden” - beweert dat de auteur lijdt aan ”dwangmatige fixatie zijde op alles wat binnen de Kerk naar ”diplomatie” zweemde -
van de leerstelligheid”, noemt hem ”gezagsbehoeftig” en duidt aan kardinaal de Jong was alle "diplomatic" vreemd: hij was
hem aan als ”de vos die de passie preekt”. Deze ”bet0ogI:rant”(!) een man zonder restrictio mentalis, zonder slag om de arm; noch
is de Leidse leetor in de inleiding tot de sociologie eigen: je kunt in het openbaar, noch in een gesprek onder vier ogen is er ooit
je zodoende met een Hansje van Leiden van alle gedegen argu- maar een dubbelzinnig woord over zijn lippen gekomen; hij was
menten afmaken en er gewoon ”echt-wetenschappelijk” niet op open en rondborstig; hij versluierde de waarheid nooit; zelfs al
ingaan, omdat je a priori stelt dat je tegenstander geen redelijk hij iemand met een benoeming geluk wenste gaf hij in voor_
wezen is_ komende gevallen (sapienti sat) aan de gefeliciteerde toch te
Als je dan de katholieke Kerk bovendien nog even - terloops - kennen, dat hij een benoeming van een andere, z.i. meer ge-
beschuldigt dat zij "onder bedreiging met institutioneel geweld schikte persoon, wenselijker had gevonden, zoals prof. Rogier
en met Rooms machtsvertoon de gewetens in nood brengt” - en schreef in De Jong’s Levensbericht.
je spreekt van ”de slavernij van curie en nuntiatuur” en be- De schaarse deugden en de zeer vele ondeugden welke aan
weert "dat Rome zo graag koketteert met de gedachte centrum "diplomatic" inhaerent zijn, miste kardinaal de Jong volkomen.
van een Wereldkerk te zijn”, dan weet je dat je voor de pr0- Neen, dr. Hans, Uw vergelijking Alfrink-De Jong gaat niet
pro-pro-progressieven het verlangde instemmende leesklimaat alleen mank, maar is pijnlijk en dodelijk.
bereikt hebt — maar dan weet de gewone lezer ook meteen uit
welke hoek de, gure, tevens ongure wind Waait. <)(- {-

’ <)(>

I <)(> <)(>
»

‘X’ De goedgelovige lezer, luisteraar en kijker - van kranten, radio
en T.V. - moet na het Episcopaal Communique van 19 januari

Toen ook zelfs aan Hans Goddijn gebleken moet zijn, dat alle wel de indruk gekregen hebben, dat de afschaffing van het ver-
verwachtingen en voorspiegelingen als zou kardinaal Alfrink de plichte priester-celibaat als een rijpe, gave vrucht van Noord-
steun ervaren van menige bisschopsconferentie in ’t buitenland wijkerhout in de schoot van de universele Moederkerk was ge-
voos waren, ging hij de moed prijzen van kardinaal Alfrink, die vallen. . ..
in zijn dooie eentje stelling had genomen tegen het gehele we- Die goedgelovigen warden dan ook gebombardeerd met triomf-
reld-episcopaat. En hij zet hem naast, zo niet boven kardinaal kreten over de instemming welke ons roemruchte Episcopaat
De Jong, die moediger dan andere bisschoppen stelling dorst te voor zijn ”moedig besluit” ten deel zouden zijn gevallen uit alle
nemen tegen de Duitsers. uithoeken van de wereld. Uit de berichten kon men aanvankelijk
De vergelijking kardinaal de Jong - kardinaal Alfrink slaat, de indruk krijgen, dat DE bisschoppen van praktisch de gehele
zoals beide Goddijnen natuurlijk drommels goed Weten als een wereld voor Noordwijkerhout waren. De pers vermelde van
(salve reverentia) tang op een varken... ”gunstige” mededelingen; aan Zéér plaatselijke buitenlandse
Kardinaal de Jong handelde niet alleen, maar daeht zelfs altijd ”enquétes” onder priesters werd een royale plaats ingeruimd.
”in eenheid met de Heilige Stoel”. Het is gewoon ondenkbaar Zéér ernstige protesten van b.v. Duitse bisschoppen werden
dat onder zijn beleid de geloofs- en gezagscrisis kans zou hebben doodgezwegen - zolang het maar ging. ”Ber1ijn protesteert”, liet
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hoofdredacteur Cuppen in zijn Tijd afdrukkon boven een stukje, door suggesties van pmgressieve ..d d __

Waaruit bleek dat een kapelaan in Berlijn ergens een ingezonden aneen had gehoudén als vb. h Z13 e’ at de,,Paus Z13?‘ toespraak
stuk had geschreven, waarin hij - hij - (en niet ”Berlijn”!) pro- van de gehele katholiek ES°k°pD‘f*?“ Rome - en met als_Paus
testeert tegen het even Waardige als felle protest van aartsbis— geprotesteerd en k e . er ' . aartegen. heeft mgr‘ Valuanc
schop-kardinaal Bengsch van Berlijn.

hze er met OD elgen hon“? De Pans heeft ge'
Het IDOC-informatie- en documentatie—centrum in Rome, tij- apt; encna S pper erde,r,Van de hele kathoheke Kerk ' 31$ 11°6-

dens het Vaticaans concilie door het Nederlands Episcopaat op— DZ lioilgn Woori een leek: hoog gezag he?“
gericht om de ”nieuwe Kerk” op Poten en de oude op stelten Haalismaoringjrnermgtsellgg me_t_m1f§_r- ‘ialllanc b1JV031‘baa'v door

te zetten, werkte met haar vele internationale correspondenten keerde thesis due“ °ml ai l_11J Z1311 tBgBI.1StanrIer een ver-

- alle van zeer ”l1rogressieve” richting, — op volle to-eren. ma,s bewerin det Iond g ’ lsflechts een 1_111e1dll1§ 110$ Haws-

Maar zoetjes aan kwam aan het licht, dat de situatie in Werke- een zuiver P€i‘sg0N2;?;]K aulusd Stanqpum mfake het.9e,l,1baat
lijkheid héél anders was: het bleek namelijk dat er niet één

stan”punt 1s 1165001111311 la/at

bisschopsconferentie was, die zich NIET achter de Pans stelde. véchtbaal. met Waae:1,§H n 1:31 persoonmk Ftandpum ls aan-
Zeus de laatste hoop: kardinaal Suenens, viel in duigen en kar- kan met Joorbi. r' es f0F.D Van het Plssch0I.)Pe¥1._c0uege
dinaal Alfrink moet wel gezucht hebben: ook gij, Brutus. . . . . ders in het .3 gaan an e a Wukende memngen bl-7 Z13“ b1'°e'

Het Nederlands Episcopaat kwam volkomen ge'1's0lee1-d te staan. N eplsc0paa?. _ ldus Haarsma“ 'u weet Haarsma, 1:13 w1;|ze van spreken, beter dan wie ook,* * , iiiaéeket standpnnt van de Pausygeenszins een zuiver ”persoon-
J menlng 1s. het was n.l. ook het z.g. ”persoonlijke” stand-

pugt va; Pans Jrmlaannes, Paus Pius X, XI, XII en van talrijke
. . . . . an ere ausm 6* was wk het standpum van de 2390 bis-

‘ZyZ?ZT‘§Zhi§‘§”§I§§ e§liTf3§Z1i§$li’Z,,i‘If‘3%Z0§‘dZ’3EE1?'WZ§3 §Z“£§?°£‘p?JZ0VZl‘fl“““‘P“ ‘ if aa“ 11*" I%1§=.i"g’. die Bmders
kwam getuigen, dat de ”overwinning” nog slechts het begin was, voorbij gaan pnietw an ausf auls, moelluk’ Ja ONMOGELIJK
maar dat nog veel "diaper" gegraven moest Worden en dat nu ’ Mr’ pm esson
de homo-sexualiteit en de echtscheiding aan de orde zouden * *
komen - moest plaats maken voor de ”past0rale bezorgdheid”, *
Waarmee professor Haarsma breed-uit op zijn pastoraal-theolo-

ische stoel in zitten, welke de Ti'd alti'd voor hem ereser- . ,,

geerd houdhgmgt het vaste uithanglgordjelerbijz Prof. Iiaarsma :::b::::::3tl_‘;2iTht}il1:t .Past0ra;l Conclhen tot af§chafng Van de
is professor aan de Kath. Universiteit enz. van het Negerlandsggsi met tet da;r°p_ aanShgtende”5tandP1111t

In de Tijd van '7 februari schreef hij een artikel, waarin hij eerst Het besluit van het Bcicop?-a,,terl enms Van B01136 gebracht
even afrekent met de beschouwing van kardinaal Daniélou in de het Nederlandse Godsv H201 le za daar Wel als mtspraak V.an
Osservatore: gewoon laster, Punt nit. copale zi.de bi. tok nzloetn fungeren ' al zal e1'_Va11 91115-

Dan wordt de Vaticaanse woordvoerder mgr. Vaillano op zijn danig naiuurliji niefevfelfl? I zun’ .dat dc IE1]resentatle als Z0"
plaats gezet. Haarsma doet het voorkomen alsof mgr. Vaillanc ryet Nederlands Episco a tekgos’ Plet Volmaakt ""“‘§’(!1
het verschil niet weet tussen het spreken van de Paus als 0p- hat volk Gods” 0 een gea I"; nliet anfiers na de mtspraak Ya“
perherder (in een encycliek, in een openbare toespraak) en een lijk antwoordén pdat d. lée e ewermg zal Rome Waaischllm
z.g- onfeilbare uitspraak ex cathedra. Arme mgr. Vaillanc en Werd Vastgele d’ door ale Cm spfmfk ‘ian het Godsvolk reeds
knappe Haarsma. - Maar Haarsma weet héél, héél goed, dat de de plenaire Vgrgaderin ed 0mmls.s1e the tot taak gekregen had
betekenis van de toespraak van de Paus op het St. Pietersplein, ce1ibaats_kWeStie en iatedpalg In d? {M1151 te geven Over de
waarin hij te kennenogaf dat aan ”zijn” beslissing over het ce1i- dat rio . t t f , , le Omm1ss1°_z° was Safnengesteld,

baat niet te tornen was (geen discussie meer) verkleind werd . p H 0 a Schaifmg Van dc cellbaatsverpllchting Z011
heslulten. Het zou wel eens kunnen zijn, dat men in Rome kar_
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dinaal Alfrink het lijstje der commissie-leden onder de ogen Nadal; overduidelijk gebleken was, dat het gehele Were1depis-

hield en hem zou vragen of de zéér progressieve dr. Willems, copaat het standpunt der Nederlandse bisschoppen afwees, Wer-
redacteur van De Bazuin, welk weekblad reeds jarenlang poogt den er nog Wat krampachtige pogingen aangewend om zulks te

de katholieke ”kerkstructuur” af te breken - nu de aangewezen versluieren.

man was om een objectieve VOORZITTER dier Commissie te V01kskrant’s redacteur Richard Auwerda (Volkskrant 19-2-'70)

zijn. Rome zou ook kunnen vragen of b.v. de SEKRETARIS, de kon het als trouw satelliet van Walter Goddijn niet over zijn
priester J. Levelt, zijn anti-celibaats-opvatting soms reeds in hart krijgen om te publieeren dat de Franse, Duitse, Belgische
zijn persoonlijk leven had verwerkt? Z0 zou men in Rome het Canadese, Spaanse en Oostenrijkse BISSCHOPSCONFEREN:

hele lijstje der commissie-leden kunnen afwerken om tot de TIES zich onvoorwaardelijk achter de Paus stelden en

conclusie te komen dat niet het ”volk” - maar de ”Concilie- hij formuleerde dat op zijn Auwerda’s ingenieus-slim (laten wij
leiding”, waarin de bisschoppen een absoluut overwegende in- maar zeggen):

vloed hebben, door een volkomen eenzijdige benoeming der

eommissie-leden, de ”afschafiing” van het eelibaat heeft be- ’Na GROEPEN bisschoppen Fmnkryk Belgié

werkstelligd. -

De ”plenaire” vergadering van 108 leden, Waarvan er slechts 4 Spame hebben than-g Oak het OO5te7’l7'l4I§5@ 6131560-

als ”conservatief” zouden kunnen Worden aangemerkt, had Paat (115 geheel en @671 GROEP Ct11’l(ld€S6 bzsschoppen

slechts ja en amen te knikken, want in hun krant hadden zij al 11€1”klCl7i1’Lg67l uitgegeven,
kunnen lezen, dat de koppen reeds lang geteld waren.
De speciaal voor deze zitting gemaakte bepaling, dat voor deze

”koppen” slechts één woordvoerder zou optreden, maakte een WAARIN ZIJ ZICH ONTHOUDEN VAN DUIDE-

bekering of déraillement van één of meer dier ”k0ppen” ter LIJKE STEUN AAN HET NEDERLANDS STAND-

vergadering - je kunt nooit weten - bij voorbaat onmogelijk. PUNT”

Ze hebben ”zich onthouden van duidelijke steun”. 011s compli-*** ment Richard, voor de journalistieke trouvaille om een waarheid
Z6 te f°rm"_le1'e}1 dat 61' géén leugen gedrukt staat, maar dat de
onwaarachtlgheld er uitwalmt.

Uit een door de Tijd overgenomen artikel in het Italiaanse blad
Espresso vernamen Wij dat kardinaal Alfrink zijn ontslag zou Maar eigenlijk werd Richard nog overtroffen door de Haarlem-
hebben genomen, maar er valt ook uit op te maken dat het 0nt- se bisschop mgr. Zwartkruis, die het bestond tijdens de jongste
slag NIET door is gegaan. Wij vermoeden, — maar WETEN doen heilose diocesane vergadering, blijkbaar in een aanval van,

Wij het niet -, dat het document inzake de ontkoppeling verge- acute euphemismitis, te verklaren:
zeld was van de mededeling: ”A1s aan het besluit van het ’Pas-

wraal Cllcilie’ Diet tegemet W01‘dt gekmelh kllllllell Wij $6611 ’De bisschop zei dat er vele reacties van episcopaten uit het
verantwoordelijkheid meer dragen voor de Nederlandse Kerk- buitenland waren gekomen op de celibaatsbeslissing van de

Drovincie 911- - - - ’ Nederlandse bisscho e ' ‘

Bisschop Bluyssen had al bekend gemaakt, dat er ”h00g spel” tie]: Zyn gewees (T5g’1;_§f€7g;l_t die met auemaal eve" P05"

zou Worden gespeeld, en het is geen dwaze veronderstelling, dat
dit hier plaats vond.

0 dii immortales! Ubinam gentium sumus!; in eigentijdse ver-
.)(. .)(. taling: lieve God waar gaan we heen, als zelfs bisschoppen de

.)(. waarheid zo’n geweld aandoen!
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KR_O_, "K nmerk» bracht bet nverpletterendeu nieuws at Piotseling versehenen hier uit Oostenrijk één bisschop en 2 Wij-. s e
niet minder dan 1 5 0 0 0 (vijftienduizend) Duitse priesters een b1SS°h°pPen' Z13 kwamen hler enkele dagen B11 gavell in ’l1 com-

. ' ' d ' ' 9
0 en brief hadden geschreven aan het Nederlands Eplscopaat, mumque ( 0°]? Wle geprefabrlceerd-) lie kelmell, (lat Zij, na hunp
waarin zij zich medestanders van kardinaal Alfrink c.s. en te- bezoek’ beseften’ dat de Kerk Van Nederlalld 111 6811 ”I100dt0e-

. . stand” verkeerde. Z" W l d t 1 11 ddgenstanders van het Duitse Eplscopaat verklaarden. 13 _aren ge °° S angs en 3 911 ge5D1‘0k8I1
0 h N_0_S_ - 1 630 bmcht dezelfde dag dat ~Ver_ met kard. Alirrnk, Schlllebeeekx, Sehoonenberg, Haarsma, Spor-0k et -Journaa van k
pletterende” nieuws: 15000 Duitse priesters. n’ de domlmcaan Tepe» bssschop Ernst en he‘ PINK (G06-
Om 10.30 (n.m.) moest het N.0.S.—j0urnaal dat aantal, mede op dun‘) _‘ Van Welke and dc °bje°tieVe” V°°1‘1i@11'vi11§ is geweest

valt met moeilijk te gissen. De 3 Wijsgemaakten trokken langsonze vingerwijzing, terugbrengen tot... vijftienhonderd.
een andere weg naar het oosten.

<)(- <)(>

<)(> Dr. Leo Alting von Geusau liet van uit zijn in Rome gevestigd
Internationaal Documentatie Centru (IDOC d f S _

Zéér tot ongenoegen van Walter Goddijn kwam Elseviers Week- \ ders Hog eens de authemieke onwaaleid vas:;ste(H::nPro l mul
blad (28-2-70) met een uitvoerig interview, dr. Gerhard Fittkau '

afgenomen door Michel van der Plas, die in een voorwoord dr. , . . . ,

Fittkau kenschetste als "een theoloog, bij vele Nederlandse jour- Het Nedglalndslpgtogqal qgnalle 15 de authentleke
nallsten bekend als de ultermate gewaardeerde offlclele voor- Stem Wm e Oca 3 er (Ty 26 lebr-l
lichtingsman voor de Duitse en Nederlandse taalgroep tijdens
het Tweede Vaticaans Concilie. Hij verwierf er vier jaar lang Het ane mislukte pogingen de Spirit bi. d ,,.. . . . . J e prg reS_aller sympathie door z13n l1ltV0e1‘1g't?: 0bJ601;1BV8 verslagen van Sieven” néggeens

‘ ' ' ' r afs eelde.
‘£35 €1(;l:1,lIdi:eal:l2lfll:1iZl:: waagnemer van de bisdommen Pader- 3:1: lgggzflazag ghgogeee: ”enqu§€e:. ti bewijzen him l§?th0'
born, Miinster, Essen, Aken en Keulen, ”t0t voor kort met de kijker en luisteraar échaaptgpilgin ,1,skls;..e Fndens ls: km?’
meeste welwillendheid de vernieuwingen leek te volgen die de Wij in ,,peI,cémages,’, bij elfmar OE l_:;.d hubgle grote Ifjassa ale
Nederlandse katholieke kerkprovincie overweegt en doorvoert, zéveel mister- en kijkuren tegeiain gegoid £i::ll1l?e:r 52:61:/xliillig' '11 b ' f 11 P 1; I C 1 N d — . ,, ’ ’‘he Van het pm e egm a es as Oraa onm le van our Wu neer dlt pure reclame—mater1aal” via de S.T.E.R. zou zijn ver-kh t't ldheeft. . ..
E:1r1v(il1ch:l:;:1 §1Z:0Pglas tekende uit de mond van deze dr. Fitt- ’ mond’ het mmstens 50 mlllogn zou hebben gekost,’
kau op: * *

, . ~)(~

Il< lean me met voorstellen dat de kerk van Neder- l

land, wier geloofskracht en trouw ik sinds mtin stu- N11 men beseft en Ween at het standpunt van Pans Paulus 011 -
77

dententyd bewonderd heb, de kelk die de H. Vader Wrikba“ is» k°m* de "male Kerk weer Opnieuw op de
-- - - - - proppen.

by het begm van hetPast0raalConc1l1e aan kardmaal De uitdmkking "locale Kerk” is op zichzelf al Schismaek
Alltllnk geschonken lleelct als teken van gemeel’15ChaP' tenzij men aan het woordje "Kerk" een heel andere betekenis
pelyke verbondenlzezd met de ware bron van ons l’L6ll, hecht dan ze wezenlijk'heeft. Een geestelijke gemeenschap van
mgt gal 31¢ azyn gal late;/L vullen 5;/1 ;/may Rgme teyug- gelovigen, - zoals de Kerk is - laat zich niet localiseren; stoort
sturem’ zich niet aan”geograf1sche grenzen. Nederland dankt zijn chris~* * tendom aan buitenlanders”. Evenzo stond de ”Nieuwe Neder-

_X_ landse Katechismus” niet bij onze landsgrenzen stil. Reeds voor
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iemand - behalve de auteurs c.S. — van de inhlld BPWI11 had komen: de Godheid van Christus, Zijn maagdelijke geboorte, de
kunnen kennisnemen, vlak voor de verschijning, maakte kard1— H_ D1-ieéénheid, de H_ Eucharjse, Humanae Vitae, de 0n_0nt..
naal Alfrink tiidens de verschijnines-persconferentie al bekend, bindbaarheid van het huwelijk en nog talrijke andere kwesties
dat er voor de Nieuwe Katechismus al buitenlallde b6la11gS¢e1- — elk op zich gewichtiger dan het celibaatsprobleem en alle ver-
ling beSf0l1d 611 (lat Frame, Dllitse, Ellgelse, 511311156, Poftllgese werkt in de geéiste correcties van De Nieuwe Katechismus, wel-
vertalingen ”in het verschiet" lagen! (4-10-1966). ke noch mentaal, néch praktisch door het Episcopaat aanvaard

zijn. *

-)(- <)(> Gelukkig hebben de bisschoppen zich in de van zekere zijde té
<)(~ veel gesmade Vastenbrief duidelijk uitgesproken over de reali-

teit van de Verrijzenis, maar hebben zij helaas verzuimd Chris-
De toekomstige schrijver der Nederlandse Kerkgeschiedenis zal ms nog eens uitdl-ukkenjk aan te dujden als de Z0011 van God,

Om I16 Wieg V311 de “"9316” ' "nation?-1°” Kerk te °ntdekke"’ één in macht en heerlijkheid met de Vader en de H. Geest. Dit
11‘liSS01'liBI1 181118 1110615611 83311 mt de De1‘i°de Waarin, 113 het 9‘/91" Ware geenszins overbodig en wel voor de hand liggend geweest
liiden Van kardinal de -T0118’, @611 1103 31 hevige 911 h°°§5t 011' nadat in vele liturgische toonaarden, geschriften en predicaten
elegante Derscmpagne Wefd gevoefd V001‘ (16 beneming V1111 uitsluitend de ”unieke mens Jezus” op de voorgrond kwam.
wéér een Nederlandse kardinaal: de aartsbisschop van Utrecht, 001; hadden wij (16 passage over de 1-]_ Eucharistic, met name
Alfrink. Deze moet zich daarover I191‘5°°111iik1i0hte1ijk gegénwrd de transsubstantiatie, liever niet versluierd gezien in Gods al-
gevoeld hebben, zoals Wij mgr. Alfrink destijds reeds lieten ‘ omtegenwool-dighejd_

Wetelm DE g"1‘0’vB bloei del‘ toenmlige Nederlandse kthlieke Blijven al de controversen omtrent de essentiéle geloofspunten
Kerk, het g1?00'P aallfal PI’ieS¢el‘S 811 miSSi0I1al‘iSSBI1, k100$te1‘- in de lucht hangen ter wille van de lieve vrede Rome-Utrecht
zusters en —b1‘06derS, (16 Weeldrige hoeveelheid katholieke dan zijn alle voorwaarden aanwezig tot verwatering en verdwij-
organisaties, ons katholiek onderwijs - kortom het ”Rijke Room- -" ning van het katholiek geloof in Nederland. \

se Leven” - maakte bii 11101166 Va" de Pets aanspmak °P een t ,r.Ma?‘ia ‘i5 ‘¢T'°k n0§é= WiaPBR;»Ahet1HiBi'¢n¢€‘ b*I§1— ‘i<u'c\~4§ .c1.\wL
‘r \ ,,

‘kardinaal, waartoe de reus De Jong door zijn zeer persoonlijke , ‘3sch¢pp3‘m die
verdiensten de weg had vrijgemaakt. Helaas moest Nederland r :vQ1k§:;0nde'r:W¢g ekmnst an
een theologische grootmeester importeren om ook op theolo- !hA»aa;-Dnbevjekt {hart hebben toégewijmx _i t v" ,1

‘v
gisch gebied zijn stand op te houden en internationaal naam te of dat hoofd buigen iets ml komen?
maken . . . .

_ 1 Wie van het in dit nummer opgenomen verslag van de bespre-
De tragiek Van hat geval is" dat deze pmgressleve voor Opel: _ V. king tussen de Generale Stat‘ en de kolonels van het Clerikaalindien hij tot Beter Inzicht kwam, Wat ten enenmale voor me-
mand is uitgesloten - misschien de enige man is, die de Neder-
landse progressieven er voor zou kunnen behoeden op elgen
houtje locaal kerkje te gaan spelen: er zijn in de historie nog
grotere geesten Ageweest die in ootmoed hun hoofd hebben ge-
bogen , . . .

<)(>~)(>

~)(-

9

‘_§EéT1jqAA

CATIEi_...

Progressief Bewind (C.P.B.) (Culemborg 19 febr. "70) kennis
neemt, vergaat de lust om te geloven, te hopen zelfs, dat dit Be-
wind door de knieén zou gaan — tenminste als men gelooft dat
de wonderen de wereld - dus ook Nederland - uit zijn — en als
men de mogenlijke tussenkomst van de H. Geest uitsluit. Die
kan imrners koelte brengen in de hitte van de strijd, die kan
reinigen Wat onzuiver is, hesproeien Wat dor is, genezen Wat
ziek is, warm maken wat verkild is.
Wie weet Wat Zij doet als slechts één Nederlandse bisschop de

Maar dat "hoofd buigen” zou niet alleen op de celibaats-kwestie moed zou hebben ja dam. is in Nedeand behalve devotie ook
moeten slaan: er zijn in Nederland nog andere, nog gewichtiger Vooral moed voor nodig ham, Openlijk aan te roepen als
problemen en als het tot een ”dial0og*” met Rome komt zal zeer Moeder Van de Kerk in navolging en volgens de wens van Pans
zeker de rechtzinnigheid in de geloofsverkondiging ter sprake Paulus, de aardse gemachgde van ham. Zoon Jews Christus
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Alle bezwaren tegen het ”Pastoraal Concilie” en derzelver waar- Ogress io
schijnlijk noodlottige konsekwenties, Worden overschaduwd door
de teleurstellingen over de GEMISTE KANSEN.
Wat zouden er niet een kansen geweest zijn om Nederland een
voorname en positieve rol te laten spelen, niet in theologische Q
controversen, maar bij de pogingen tot verbetering van het
maatschappelijk leven en de gehele menselijke samenleving, in-
dien vanuit katholiek-christelijke overtuiging en evangelische
inspiratie het initiatief was voort gekomen om, mede aan de
hand van Rerum Novarurn, Quadragesimo Anno, Populorum
Progressio, een landelijke samenspraak te organiseren tussen alle De V1519 Van dele emycliek is een Inoderne versie van de oude
goedwinenden, Wie dc verbetering del. maatschappelijke instep christelijke vredes- en ontvvikkelingshulp, die de Kerk a1 eeuwen

~- h h t over de hele aarde geboden heeft.lingen en menselijke verhoudingen eerl13k en oprec t tor at e
gaat Gemoplreerd door het hefdesgebod God boven alles, de naaste
W" denken hier als vanzelf terug aan de Actie voor do Nieuwe als Zlflhzelf te bemlnnen, gelnsplfeerd 00k d001" decht Z3118-ll
Gemeenschap, grandioos door de K.A.B. (N.K.V.) ingezet in 1939, Spreklngen, .¥1ebbe1.1 mi55i0'l’1-al"i$5eYl en Zendelingen, ‘I1'1a1'1I1e1'1 En
mam. even randioos gecoupeerd door de Duitse bezetter_ vrouwen, b11Jmoed1g, volhardend, vaak met mzet van gezondheidg
Zulk een ”landelijke samenspraak” zou dan geen ”pasi:oraal J3 leven met de leer Val’! het evangelie, de Praktllk Van het
concilie” geheten hebben maar zich hebben kunnen formeren, e_VaT1ge1ie Ve1"b1‘eid- Z6‘ hebben Z0 Christus’ b00d$¢haP ‘wt een
althans uitbloeien tot een (permanent) "Nati0naa1 Cong;-es"_ hcht voor de volkeren gemaakt, d1e boodschap vlees en bloed
Een man als Walter Goddijn had zijn sociologische instelling en (10911 W0I:d'_é‘Yl-

maatschappelijke overtuiging, zijn onmiskenbaar uitzonderlijke In de huldlge geurllanlseefde Wereld, 1111 01119 Planeet ééfl €l"0'Ee
talenten als organisator, zijn machtig (maar niet altijd met in— Stad, e@Y_1 k0$mf>D011S W01‘d’E, kall het Vl"ed'e5- en 011tWikk@1il18$-
achtname van het voorschrift "truth in advertising”) hantefen Werk ultgebreldel", doeltreffender en kouektievel‘ aangepakt
van de kunst van massa-beinvloeding (hij had dziarop eigenlijk Worden.
willen promoveren) kunnen aanwenden (men leze de passage Y

no. 146 in de encycliek Quadragesimo Anno!) om de wereld iets Bil 001"10g$- Of natuuffampen is bet Wefeldgeweten 51 la minute
dichter te hrengen tot het geluk waarnaar elke mens haakt, dat K gea1arm_eerd_f:n kunnen gewn-centreerde hulpakties Op gang ko-
nooit volmaakt zal zijn, maarv daarom juist de hoop voedt op de men, mlts Z11 Illet @1001" meflsellllke hlndernissen gehandicapt
Volkomenheid die in der mensen Verrijzenis besloten ligt. W°l"deY1- Transport, k0II1m1lT1ika‘Eie en kY1<>W ho‘/V gafanderen

snelheid en doelmatigheid‘.
J_ A_ Christenen, anders gelovenden, gewetensvolle ongelovigen vin-

den elkaar h1er~ op praktisch terrein in deze uiterste nood-
situaties.
Helaao de éérzakon van de door mensen aangerichte ellende zijn

~ m0e111Jk '69 besfrllden. Hler liggen de redenen van ernstige
stagnatie.
Hie? kornen allerlei menselijke zwakheden naar voren: nationaal
egolsme (of ’prestige’), keiharde oorlogscommercie, persoonlijke
amblues van politieke leiders, enge belangen van groepen, cor-
ruptle, vrlendjespolitiek, steriele ideologische dwang, domheid,
achterlijkheid, Wat al niet.
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Hoevvel er een grote solidariteit bestaat onder de mensheid Wat V811 deze V00ruitgang der volkeren. Z0 bewegen vvij ons Qok
betreft hulpverlening, scheiden zich de wegen vvaar het gaat om persoonlijk voort naar o-nze eeuwige en onbeschrijfelijk ge1uk_
spirituele en rnorele infrastructuren, die God mens en mensheid kige eindbestemming. "

in beginsel ingeschapen heeft en meegegeven. Deze universele
beginselen strekken de rnens tot heil en kunnen niet straffeloos ’De vrede bestaat niet daarin, dat er geen Oorlog iS_

geschonden Worden. Het kwaad heeft een ingebouwde afWeer- hij kan niet veilig gesteld Worden door het evenwickit van emaar
reflex, het strait zichzelf in die bedrijver ervan. tegengestelde krachten;

hij komt voorts niet overeen ' .

Waar God noch gebod in tel zijn ontstaat de atoomwoestijn. Die hij kan veeleer genoemd woindeeizv 1311121;erlgcxlr/:ne?;§nfi?i5ki’en
Woestijn, waarin profeten vergeefs roepen! Moge de stad van de ’Werk Van gerechtigheidi Us‘ .

wereld niet tot Woestijn Worden en mogen in haar, duidelijk en Hij is de vrucht van een orde, die haar goddelijke Stichter Z6115

niet vergeefs, de sternmen klinken van paus Paulus en van an- in de menselijke maatschappij heeft ingegrjft en die door de

defe Profeten Va‘n- het g0ed‘e- Inens door volhardend streven naar steeds rneer volkomen e
Moge in die kosmopolis de justitia Christi, de pax Christi, de ‘ rechtigheid verwerkelijkt moet Worden... g -
caritas Christi basis en slagader Worden! De aardse vrede, die zijn oorsprong heeft in de liefde tat de
Dat is de bedoeling van de encycliek Populorum Progressio. naaste, is echter ook afbeelding en werking van de vrede die
Primair zijn hier geroepen, degenen, die de meeste invloed, de Christus gebracht heeft en die Van God de Vader uit gaati
meeste autoriteit hebben: politici, hun raadgevers en mede- '

werkers, hoofdambtenaren, leiders van organen en organisaties. (Decr. 78. Vat. Conc.)
Zij moeten via Wetten, maatregelen, akties, dialoog, discussies,
interviews, forums, konferenties, publiciteit, desnoods door pro-
test en geweldloze boycot, het Wereldgeweten mobiliseren, infor-
meren en vooral aktiveren.

Z0 kan honger, ziekte, armoede geliquideerd Worden. '
Terreur en onvrijheid weg genomen.
Ontwikkeling en ontplooiing inwerken en doorwerken.
Wij Christenen, 1 miljard van 31/2 miljard rnedemensen en voor
een groot deel in die landen Wonend, die de loop van de ge- '
schiedenis met Gods Wil of Gods toelating bepalen. I ,
Wij moeten de tijdgeest dopen,
vvij moeten de moderne Way of life vérmen,
wij moeten de mensheid van deze tijdswende met Christus laten In het diocesaan kerkblad ’Kirche und Leben’ van Miinster schreef
communiceren, dr. Otto B. Roegele, hoofdredacteur en uitgever van de Rheinische
wij moeten de schuldigen aan het kvvade, vooral die in énze rijen, > Merkur en tegelijk professor voor ’Zeitungswisseng¢haft’ aan de
tot berouw, belijdenis en herstel van aangerichte schade brengen, G universiteit van Miinchen, onder bovenstaande titelz
en tot het voornemen het voortaan beter te doen. Ongetwijfeld is het voor het katholieke volk een nieuwe en on e-
Laat Populorum Progressio toch een fanaal zijn voor ons! Laat wone ervaring dat priesters in het openbaar eisen gaan stellen gen
ons toch met de gehele mensheid participerend de vooruitgang wel voor zichzelf en daarbij stelling nemen tegen paus en bisscho -
van die volkeren, de populorum progressio dienen. Onder Chris— pen. Ook voor de meeste priesters schijnt dit zulk een verrassin e
tus’ licht en in Christus’ kracht. zijn, dat zij vooreerst zwijgen en aan de schreeuwende groepen ian
Langs de wegen, die Gods Wegen zijn, naar de eindvoltooiing die eisers de publiciteit overlaten. Daardoor zal het op menigeen
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de indruk maken, alsof de meerderheid aan de kant van die eisers
- ~ - - - 1 -_ kunst met alles wat men daa de '1 t d '11 dstaat, vooral omdat die met tactische handigheid het begrip soh ron r W1 vers aan en e gel ustrger e

. . , . h bb pers wordt verh1t,_ t€1"W1]1 men van achter het ijzeren gordijn veel-danteit in beslag genomen e en
eer met evreemding onze problemen beschouwt. Het verzet tegen

» d- k k 1 daarover S reekt moet een diep het celibaat is heel duidelijk een produkt van de welvaart-wereldWie met eenvou ige er gangers p ,

en vaak moeilijk in woorden uit te drukken onbehagen vaststellen. Xairln de gedachte aan Hood" (‘>11 Vefvolgingstijden Zich Vervluchtigd
- ee t.

Voor velen is de plotselinge ontevredenheid van priestergroepen,
die het celibaat willen afschaffen, de zielzorg op de kop stellen,

ll 1 d h den de bisscho pen willen kiezen en heel veel Des te meet met Zlchzelf 111 te§°115P1aak Schil-Ht de houding V311 <16para esyno en ou , p

- als het niet alles is - anders willen, reeds daarom onbegrijpelijk, elsinde Pr1;5terg1'°eP@11- Want tegelilk met de Vrijheid 0111 Y6 huwen
- I . V ’

mdat die eisen elanceerd Worden 1n een ]argon dat tot dusver in er angen 6 Progressieve Priesetrs V001 de Kerk en hare ambtsdra-0 g ,

de Kerk even ongebruikelijk was als die protesthouding zelf. gff eel? revolutlonalre taak In naam Van een ’P°1it1eke 1116010816’
W1 en zij de Kerk tot een instantie van maatschappijkritiek omvor-

b d' ’ l'd 'teits roe en’ die toleran 111611 en van hervorming der samenleving waarbij hare binnenkerke-Bovendien zien zij, hoe juist ij 1e so 1 ar1 g p - ,
,

tie en consideratie - zo tegenover de parochies - ontbreekt, die zij wk? Fazlk a_chtergeste1d moet Worden ten behoeve V311 P0115161“? ak-
1 eisen Anderen Oordelen dat de t1v1te1t 1n dienst van de hongerlijdenden en rechtlozendn de wereldvoor zichzelf en hun ver angens op . ,

bisschoppen reeds lang duidelijk hadden moeten zeggen, hoe zij Maar nu past toch Wel mets Slechter Same“ dan de burgerlijke idYH¢
d - ter me en Swan en Wat Zij denken van een van alle gemakken voorziene katholieke pastorie, compleettegenover die eisen van e pries g p

Van de in die kringen gepmpageerde plannen van Verandering der met vrouw en kinderen en de visie van een revolutionaire priester
=kerke]iJ-ke Structured die op de barricaden klimt van de sociale en politieke strijdtonelen’

De grote theoloog Karl Rahner, die toch zeker wel boven de ver:
Maar de diepste grond van het onbehagen in het christelijke volk denking staat van reactionaire gezindheid, heeft onlangs in een red
is de ontzetting over het felt, dat priesters op zulk een wijze voor e Mflnchen Zijn verdediging ’van het celibaat ook voor de secuher:
zichzelf eisen zyn gaan stellen. Met het beeld van de priester, zoals Pfisfer gemotiveerd met de overtuiging, ’dat het he van de

dat in het katholiek bewustzijn leeft, is zo’n optreden niet verenig- Kerk en van de priester niet gediend is met een verdere verbu
baar. Nu kan het zijn, dat dit bewustzijn grotendeels door verouder- lijking van de clerus en dat de priester tot taak heeft getui eniigei
de voorstellingen bepaald is. Maar in het hier doorslaggevende punt te leggen van zijn geloof aan het eeuwige leven dat niet Vin dea
is dit helemaal in overeenstemming met het beeld van de priester, wereld 15, 00k Overeenkomstig de aanbeveling ,van de H Schrifzte
die zijn dienst voor God ook als een dienen van de hem t0evertrouw- door afstand te 110611 Van het hoge goed van het huwelijk’ . ’
de kudde opvat. Dit beeld werd op het 2e Vatikaans concilie uit- '

drukkelijk gesanctioneerd. Het is het beeld van de goede harder, die Vanzelfsprekend kan het celibaat niet alleen door voorschriften '

niet aan zichzelf denkt, maar aan de hem toevertrouwden en het Stand gehouden Worden. Het moet nieuw doordacht worden z ml
meest aan hen die zijn hulp en meegevoel het meest nodig hebben. Wat betfeft Z1111 grondslag als zijn betekenis. Het wordt ti'd datowlr

-

zijn verdedigers het woord nemen. J ’ 00

In deze samenhang beleeft het katholieke volk ook het debat over !

het celibaat. Op het Vatikaans Concilie, dat nauwelijks 5 jaren te- -

rug ligt, werd het celibaat van de priesters bijna eenstemmig be- (Kirche und Leben 1 3 1970)

vestigd. Doch nu schijnt dat voor velen niet meer te gelden. De Otto B_ROege1e ’ ' '

wereld overstromende golven van de sexualisering gaan niet over

theologie en priesters zonder sporen na te laten. Daarbij is opval-
lend, dat dit gebeuren een bijzondere werking heeft in de ’kapita1is-
tische’ landen, waarin de openbare atmosfeer door film en reclame,
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2 Bespreking van de implicaties van dit beleid t a v de priesterreliDE gieuzen, om te komen tot een zo groot mogelijke coordinatie in
dezen.’

Verslag van een ,geheime' zitting Met andere woorden gezegd: de bisschoppen vroegen aan de religieu-van de clericale genera|e gtaf ze oversten stieun voor hun beleid 1nzake_ het cehbaat (om.des te
beter het beleid van de Paus en het besluit van het 2de Vaticaanse

Als bijdrage tot een nog grotere ’0penheid’ in de Neder1andse.Kerk- Qomcie Fe kunneq doorkruisen en sab0teren)_
provincie, waarop Qnze bisschoppen ’terecht’ Z0 Prat gaan, Put§11C_eren Het veertien bladzijden lange versiag is ondertekend door Dr. G. dewe hieronder, een beknopt verslag van de zeer, zeer besloten, intieme Gier MSG, Den Haag 29_1_’7O’ en een samenvatting daarvan Op drie
bijeenkomst Van de bisschoppen met de oversten van religieuze ordes bladzijden door DrS_ G_ Vouebregta O_ praemn Den Haag 4_2_’7O_
en congregaties op 19 februari te Culemborg gehouden-

, . . Het verslag lezend vraagt men zich af of men niet met dat van een
We stellen het verhandelde graag ter diskussie 0.a. van de inchvidueie S00“ samenzwering te doen heeft, Zoals Straks Zal bHJ~ken_ Abt de
leden Van die 0rd@S en Congregaties, Wier Ovefsien Wemcht gee“ tlld Wolf had het illustere gezelschap schriftelijk laten weten dat hij niet
hebben gehad, hen volledig in te lichten...

~ wenste te komen: 1. omdat de kwestie van het celibaat alleen deRedaktie C0nfrOntatfe_ seculiere priesters betreft. niet de religieuzen (bij wie het tot het we-
. zen 118.11 lgup _1§vens1sta1at hehcclwort); omdat hij zich niet kan gerenilggen__ -

J met e e ei zoa s at in ezen e aatste 'aren is evoer . Hu e!Van een bIll°l1°|°"° correspondent Dit was de enige kritische stem t.a.v. het bis]sch0PPe1%J-k (Wa11)be]eid,. Bisschoppeni abgen en p|'OVil1Ciaa|S die zich op de vergadering heeft laten horen. Voor het overige namPaus Concilie memzm_d het op voor Paus en Concihe, VZl€1’Vl(17’ld heeft aan de argu-
mentatie van de Paus ook maar emge aandacht geschonken (voor

_ . . . - zover dit uit het versla blikt, een reserve die ook voor het vol en
Op 19 Janna? '1' LS te Culriineltbogf hineiirgjvieerrslgghg\?:l1Suc1i:nS?13IT1P.(€‘: geldt). Ook hebben de fanvxgezige bisschoppen niet de minste spiit bi?
l(\;i1cii?n1;Sis!edeiigngggeliiester-Religiguzen). tuigd over hun houding die zoveel ontsteltenis in de Kerk heeft ver-

it" ' icaris en. van aar oven; ' ’ ’ -

§§1:Z;p:I§¢l<1$E@f§§ii@Yter Steg; namensphet Pastoraal Conciliez Gocig V311 15$ b1$$¢h§PPe11 hebbken Voofal Alfrmk T_11_M0”e" Zlch 111 het 8f"
dijn, Ter Reegen, Divendal; de provinciaals of hun vertegenwo0rfi1- SPY‘? gemeng , maa1'__00 Ems? Van de re lgleuzen roerde Z1¢h b1J'

- Montfoort. Verschure, Dietvorst, Leliveld, Tausch, de W1n- zonder §neZs CssR.v H1] was telehrgesteld °_Ver de tekst V311 he? ¢0{T1-gem Van _ b Jag Pfaff Hoppenbrouwers’ Inn schee- munique dat de bisschoppen wilden pubhceren, omdat het 2.1. metten Snels’ Glm ereglfné d Q/Veer éantvoord, de Grauw’ V_ Waes- ver genoeg ging. Hij had ’een concrete poging van de bisschoppen ver-
pers’ B. Van egmv/I , d Veh .Mijnsbergen, Vonck, Westerbos, 3 wacht, om met handhaving van de wet, een beleid uit te stippelen,
berghe’ H-1V. k. en, Deenen. Wagenaars Bles, Tesser, ]. Scheepens, Waarin op zeer korte termijn ’experimenteergevallen’ waren voorzien.
Igeanéggk BVEGAf1inr’e¥S2:/ltjort. dgabtenz V_ éranenburgh! v_ d_ wielen, Daardfoorzou mendhoop gggevep hebbenhaan een aantal (ZOO?) pries-

’ ‘ ’ ' ' . En elen. Afwezi : de PP. ‘pi ters 0 priesterstu enten, ie - aten we et woord maar gebruiken -
Tholenskv’ d1‘{Bogaaiqtmgg€1€1nI%£611:I1}1lg.§§,SI‘£’1I1’1. éédie zich hebien iaten verkering hebben. In het communiqué beluistert hij de lange, a1 te
Grond O ma aahma P ‘ k H Witkam' Abt avan Gassel (verv. door J lange weg, waarbij pas resultaat kan Worden bereikt via een algemenevervangen) de A ten cv en. bisschb

synode. Op zich wellicht juist, maar te Iangdurend! Wat hij dus mistP‘M1kkers);Abtbde \i(1)dn( 3Vaa?”Het belgid van de Nederlandse Bis- in het communique, is een poging (van hoe beperkte omvang ook)ggizrg/\é<:Pt\;a;1 Viip piesteélijke ambtvervumng meet Speciaal; op korge t§rrT<iinki1ep<aalde Eitzlpnderingen toe te staan’ (p.4). Dus
1. Mededeling van de bisschoppen over het beleid t.a.v. het pr1ester- QEHVOU lg__ 9 er e 1] Q We_t re 911

celibaat De C2ipLlC1_]I‘1 v. d. Weyer 1s het met Snels voikomen eens, het gaat

3736



ook hem niet snel genoeg: ’De bisschoppen hadden hun keuze voor
de gehuwde ambtsdrager kunnen doen in een duidelijke daad van ont- ' zullen Staall en 86611 V311 hell Zgf dat hij dit niet zal doen, Integen-
koppehng Van ambt en Celibaat in een bepaald geva1_ Zij Zouden dan deel. Als de kwestie naar voren komt, wat te doen met gehuwde reli-

hun dialoog met Rome en de wereldkerk kunnen beginnen op basis gleuze Pr1eS§er$- meenf EWl5f, dat men die niet zo maar in de (110-

Van een reeds gestelde daad’ Welke Ook ruimte had kunngn Scheppen cesen,moet incardineren (d.w.z. lid maken van de clerus van het dio-
- - - cees) maar eerder moet zoeken in de richting van het geven van pas-voor de dialoog!’ Het uitoefenen van zware pressie door voldongen

- ~ ’d- 1 * toraal werk op basis van arbeidscontract, dus meer de verhoudingenfeiten wordt door deze heer dus een goede basis voor een ia oog
~ - - ~- van het l')L1tg8l1_]l< recht in het kerkelijk bestel’.genoemd. De man is provinciaal van de CQPUCIJIIEII.

d -- d elt Vader no mee Men wordt geestelgk misselijk bij het lezen van het lange ver-Van Leeuwen sloot zich aan bij v. . W€l]6I en e g

dat in het ’Theologisch Werkgenootschap voor Theologen’ ’respecta- Slag Waarult boven Slechts enkele markante °Pmerkingen Ziln 39-I186"
be1e- theologen Worden gevonden die een houdmg aannemen die hem haald. Vanevangelische inspiratie, verlangen om de Heer in liefde en

verontrust. Een aantal mensen heeft namelijk ’geen geduld meer’, en Zellopofferlng te dienen, UTOHW aan Paus en Kerk blijkt niet; De ge-

Z0 dreigt ’Vet]l-es van contmle Over de ambtsbediening lovigen, voor wie de priesters worden aangesteld om naast God ook

Van Waesberghe O.P. meende dat er ’weinig vertrouwen is in een dia- . hen_te dienell komen er nergens aan Fe P88‘ Het enige punt van over-
1 D mm zou hf het weging van de een hele morgen en middag durende vergadering was:loog; deze leidt tot een voor velen te ange weg. aa J

hoe l(L’l]g6I1 W1] het er door, ondanks Paus en Concilie, om het celibaattoejuichen, als iets zou worden ondernomen t.a.v. een groep die op
’ S I - - teert en leit der priesters afgeschaft te krggen. Het kwalijke voorstel van Snels,korte termijn tastbare resultaten wenst. nes insis p -

- ’ ~ I . -- v. d. Weger e.a. de bisschoppen aan te sporen tot ernstige illegale’voor verharding van de tekst (van het communique), l11_] denkt dat
1 <1 ’W nneer Qoir ‘laden OVEI F6 gaan, Werd verworpen. Men kon daartoe de euvelemen te Rome het voldongen feit wel za aanvaar en: a g

men in Rome deuren dicht? Hij kan zich niet accoord verklaren’. fnoed nlet Vmden~ W51 lfzen We 1n de Samenvatting Van het Sespfeki
-- r - d b- Scho en Men wil wel nadrukkelijk W1_]Z€11 op de achtergrond van de malaise‘v. d. Weyer vraagt nog eens om krachtig optre en van is pp

en provinciaalsy velen kunnen zich niet verenigen met de Kerk zoals die nu 1S en die
- ~ d- d --de der 5] is ze beschouwen als een machtskerk. Men vraagt zich af waar de ker-Van Deenen 5.]. ’zet de strategie uiteen, ie van e Z1] . .

-- -- - l<€l1_]l(€ overheid en en de paus het recht vandaan halen om de celi-ontworpen, en wat h1_] verwacht van de pl213.1ZS€l1_]l{€ bisschop t.a.v. de
d d b- baatswet te handhaven tegen het verlangen van vele priesters en le-Amsterdamse studentenparochie’. Van Leeuwen vraagt at e is-

- -- - - - en in. Zulke priesters voelen zich in geweten niet meer ebonden,schoppen ’duideliJk aangeven dat er in ieder geval gehuwde priesters g
en ook religieuzen, die zelf niet willen trouwen, zullen zich achterzullen komen’.

ViC_ mm Lamhoven rvraagt Zich af of em kleine Verandering Van de hen stellen om de_\_/rijheid te benadrukken’ (blz 2). Tenslotte besloot

tekst - en verder wil men niet gaan - wel enige kans heeft beter over men Zoveel m°g_‘_311Jk Steun Y6 geven aan het standpunt van de bis-

te komen dan de huiclige. Hij meent dat een goede begeleiding van schoppeél daafbll de Stfenge Vemordeling Van <16 H‘ Vader Volstrekt
- ~ - - negeren

de tekst - via de hoofdredacties - veel zinvoller en nuttiger 1S dan aan -

- - . W1 vra en ons af met welk recht deze abten en rovinciaal d'e dhet communique zelf gaan dokteren’ (de laatste zin 1S goud waard, J g p S, 1 e

- gehoorzaamheid als eerste deugd en plicht aan hun onderdanen moe-krijgen de hoofdredacties bisschoppelijke aanwijzingen van wat ze
- -- ten voorhouden dit no kunnen doen nu zi' If hmoeten schrijven?’ of komen die van het: PINK?) GO(lCll]1'1, een der r 8 , J ze onge OOrZaam

-- - - ~ _ - - - d 1 d Zljn aan de Paus van Rome? Wanneer de Nederlandse priester-reli-hoofdverantwoordelijken voor de huidige celibaatscrisis in Ne er an
-- - -~ ieuzen Zulke oversten hebben, is dan het kloosterleven i N d l dneemt zo nu en dan het woord en pIl_]SC het episcopaat voor Zljn hou- g_ n e er an

- . = - - 1- - niet rot en l’1_]p om te Ve1'dWl_]I1€I1P Want dit is een der ernstige aspec-ding. Dit is een daad van grote moed, te meer na de pub icatie van
- ten van de zaak: door het eza van de Paus te onder ve tde brief van de Paus’. Verder wordt door sommigen nog gesproken 8 2 gra n en e on-

dermgnen door zijn bevelen en vermaningen niet op te volgen en teover de ’opbouw van een nieuwe priestergeneratie’ (zo, dat is wat an- ’

ders dan aan enkele priesters het huwelijk toestaan; hier komt de aap Saboteren’ Ondergraaft men Ziln 613611 geZag- N08? 6611 k0rf6 tijd zo
Hit de m0uW)_ doorgaan, Excellenties en Hoogeerwaarde Paters en het gebouw der

Alfrink vraagt voortdurend dat de provinciaalg en abten achter hem katholieke Kerk in Nederland stort volmaakt ineen. Niet het minst
door uw grote schuld.
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een kerkelijke organisatie Waarin de structuur zoals hij zegt0 ,F . zodanig is veranderd dat een pastoor geen kans ziet nog enige' . . . . autoriteit te handhaven.

' OVER SHOCKPREKEN
KERK EN AUTORITEIT

Er z13n heden ten dage geestelijken, die bij hun preekv00rberei-
Moge de Kerk, die Christus gesticht heeft, in het boek van haar ding 1115181‘ een Probleem kennen? Hoe kom ik tot, hoe bereik ik
geschiedenis nog zo veel zvvarte bladzijden hebben, ze is en eiffekt? Ze brengen daarom telkens Ondefwerpen OP C19 kaflsel,
blijft Zijn werk, vvaardoor Hij 00k de mens van nu heil W11 die 11']. hun pnve-kringen als interessant, omstreden, shockerend

> - 1dbrengen. Daarom geldt ook nu nogz Wie U hoort, hoort M13! De gs EFL

' it de Kerk is als zodanig geen aanmatiging maar Ze noemen dan Christus de grote revolutionair, de verdedigerautorite van ,

een Wilsbesluit Gods. Wei kunnen vertegenwoordigers van de del" armen, het anti-sut01"itail“e tYPe- Menige Vertekening k0II1‘¢
Kerk, de hen door Christus verleende autoriteit misbruiken. ' daardoor 'B0' s'E='=1l1d- Niet de Vel"diePi‘l1g en Verkondiging V811 het
Niettemin Wilde de Heer, dat zijn apostelen niet alleen dopen, ge100f is hull Voornamste Zorg, maal" Of Z8 bij <19 huidige trend
maar ook zonden vergeven en zonden behouden, in Zijn naam 11331‘ demokfatie als modern geld-QR OP V916‘ Plaailsell W0'l"d-'5 juist

- Z-- 1 ts_ het ongeloof en de geloofstwijfel voorrang verschaft, omdat menen 1n 1_]I1 p aa
De autoriteit van de Kerk bestaat daarin, dat ze alle mensen, ane ‘moral de ’°nVe1‘teel"ba1"e' eXege'E1sChe Droblemen Ofldél‘ het
die tot de erkenning van de betrekking Christus-Kerk zijn d00r- Publiek bI"eY18t-

gedrongen, verplichtend zeggen kan en zeggen moet, Wat men (Basis, Inaart 1970).
te geloven heeft, Wat goed of kwaad is, hoe God vereerd wil
Worden en Welke genademiddelen ter beschikking staan. STEEN DES AANSTOOTS
De autoriteit in de Kerk betekent, dat paus, bisschop en priester
hun ambtsbevoegdheden ten slotte met van het volk, met van
de gemeente Ontvangen, maar Van Degene, die gezegd heeft; Het solidariseringsproces van het Wereldepiskopaat met paus
’Niet U hebt mij gekozen’ maar ik heb U gekQZen_’ Paulus VI is in volle gang. Een zulke reaktie van de bissch0p-
B - t 1970) pen hadden de celibaats-tegenstanders, die het votum van( asis, maar .

Noordwijkerhout en van de Nederlandse kerkelijke leiders voor
Hij, die de Kerk het recht ontzegt om NEEN te zeggen, open’; hun ambities Wilden uitbuiten klaarblijkelijk niet meer voor
de deur voor alle ketterijen_ mogelijk gehouden. Men had verkeerd gekalkuleerd. Nu is het
(Mgr. Schaufe, aartsbisschop van Fribourg). geweeklaag daafover Z0315 ‘Be begrijpefl Valt g1‘00'E-

De Paulus-Gesellschaft meent zelfs bijzonder scherp tegenspraak
tegen de poging van de paus te moeten uiten ’wi11ekeurig de

TEKEN DES TIJDS discussie over-kwesties af te snijden, die voor de Kerk van le-
HAAGS PASTOOR WORDT KAPELAAN vensgevvicht en dogmatisch niet eens vastgelegd zijn.’

Als er dan a1 van willekeur sprake is, moet men vragen, Waar-
Tijd, 262370: om de paus tegenvvoordig geen diskussie vvenst.
Pastoor H. C. A. P. v. Ringen, die acht jaar herder is geweest van ' Verklaringen, Z0815 die Van de Pau1us—Gese11schaft of van de
de parochie van de H. Familie, heeft afscheid genomen van zijn Solidarititsglmppe ’A1<0nsk1‘eiS Miinchen’ (AK-M-) Of van een
parochianen. Hij is nu kapelaan geworden in de St. Jac0bus- D11 Thomas Saftory in ds ’ReD0rt’-uitlending 0-8-, Veden (16
parochie in de Parkstraat verdenking, dat men in de grond helemaal niet geinteresseerd
De pastoor had moeite met het handhaven van zijn functie in is bij een zakelijke diskussie over de celibaatskwestie. Met zwart-
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k " d 10' h , t ‘1 kt' . .

ZliiiiievigeioJiiiafié, iii; af§§§11Z°Zl ath<:jo‘;§cl:e1;nZf- PR9]-2+ VAN 5TRAELEN
chisme kan men tegenvvoordig in de Kerk even vveinig als vr0e-
ger verwachten gehoor te vinden. In deze situatie heet het de- 1

vies: Weersta in het begin! Uit met de opinieterreur (gemanipu-
leerde enquétes) en met de pressie-provokatiel
Steeds ;duide1ijker treedt de scheiding _der geesten aan de dag. , ‘

Na ’I-Iumanae Vitae’ en, het ‘ ’Cred0 van het Godsvolk’ van Goed twee maanden geleden mocht ik 55"
30.6.1968, is nu de celibaats-’dWang’ steen des aanstoots gevvor- P6VSOO1’lZijl€6 audiéntie d6 Heilige V6ld6V
den. Verheugenderwijs hebben dit maal onze Duitse bisschoppen hgbbg;/1, dig we] 22 minute” duurda Ik
snel en overtuigend eenparig op de celibaatskwestie gereageerd. kwam zeer die O - ..

. .
nder de 1n

(Wmfned JeStaedt>' wijze visie en ier meer van pvein ZynSO01’!-

VATICAAN VEROORDEELT BEVRUCHTINGSEXPERIMENT ‘ Zgke }%eiligheid- “Z19” li¢7”-amelll/'7<@ Fen-
2 70 -

gerheid maakte hy toch de indruk van eenDe Stem, 26. . :

Het verwekken van kinderen door rniddel van kunstmatige be- 0711/Wil€bl11”6 1"Ol3S.

vruchting van een eicel buiten het lichaam van de moeder,
Waarrnee thans in Groot-Brittannié Wordt geéxperimenteerd, ’is

tegen de katholieke moraal’, aldus is door een Woordvoerder van p¢of_ Wm Stmelen, die (ms toestemming gaf Zgn Zaatste

het Vaticaan verklaard. 1 - . , . . ,

De Woordvoerder van het Vaticaan voor de pers, mgr. Fausto vmendenbmef m Confrontatle te pubhceren» $6711"!/7% 0715-'

Vallainc, zei een en ander in antwoord op de vraagrnaar aan-
leiding van de proefnemingen die thans in Groot-Brittannié w0r-

I heb die bnef ook aan verschillende Duitse priesters en aan 1eiden-den ondernomen door de vooraainstaande vrouvvenarts dr. Pa-
de prelaten gestuurd en 1k ontving vele positieve reacties. Een zeertrick Steptoe.

Het Vaticaan is altijd al tegenstander gevveest van kunstmatige mvloednlke Pfelaaf Schfeef mijt
bevruchting van mensen.

Zoymst heb 1k Uw brief ontvangen. Deze stem van een Neder-
CHRISTELIJKE B5515 PART]; lander doet ons buitengewoon goed. Ik stuur U hierbij het
A1 men zo allemaal die manipulaties ziet van de traditionele 5t‘mdP1mt’Wm Kfdial Bengsch, dat geheel met Uw Ziens-s

christelijke partijen K.V.P., C.H.U., A.R. en hoe zij evangelisch WUZI? 0V@1‘@61’L7<Omt. Tevens doe 1k U I/uerby foekgmgn de tekst

en pragmatisch dooreenhalen, dan denkt men toch wel: van myn preek, die ik onlangs in de dom van Keulen gehouden
hadden we maar een Christelijke Basis Partij, vvaarin “orthodox heb-

christelijke strorniingen (van katholieken, Calvinisten, Luthera- U< be" het V0U<01'!’l@11 met U 66115, fiat als er weer klaarheid ge-

nen Oud-Katholieken enz.) zich in het praktische vlak kunnen 7<01’Vl61'l IS - 00k en spec1aaZ_ m de (;gZ1baat5]g1,gg5ue _ het noch
7 7

sarnen vinden zn Nederland, noch elders ontbreken zal aan jonge ma;/men

Laat dogmatische verschillen nog onoplosbaar zijn, op het die zich geheel en onverdeeld aan de dienst der Kerk zullen
praktische terrein van de evangelische geloofsverwerkelijking, wiiden.

denkt en handelt men tot op zeer grote hoogte hetzelfde. Een der meest onjuiste zienswyzen is wel, dat men het celibaat
Tenslotte zal de authentiéke oecuméne het ook van de orthodoxe moet afschaffen om aan het przesterteleort een einde te maken.
delen va=n de verwaterde christelijke kerken moeten hebben. 1" <16 met ROOWIS Katholleke kerken_ is het te koyt neg 1,661

Zie ook ons Appél in het februari-nummer. groter. In het orthodoxe diocees Athene met byna 4 millioen
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slechts 3 ionge tot pm-ester ge_ tisch is. Ze moesten eens weten hoe het er feitelijk mee staat. Wij
g .. g ’ y Z d d. . t kwmen Worden die V00’, verlangen geenzins, dat priesters zo geéngageerd Worden met het le- ‘Wyd’ amoewe “W “gene” P7165 er . . . ven van ons leken. W1) willen hier in Japan priesters die geheel en-- - " betre t, __ __ ’ZZnWiid1:iitgZl:0’€1’6‘liZZjgnéainIgpeajezfugmiizjaciaagiiiggn d heift O1’lVOOIW2121ICl€ll_]l( geengageerd Z1]1'1 met de Kerk en met geestelijke

g . . . ’ Z. hen met em zaken. In hen hebben we vertrouwen; Z1_] Zljn onze raadgevers in onze
me? dun 10000 mlsslommsm en dde Zgaglge 15$ Z elovi en moeilijkheden. En dan komthet er weinig op aan of ze Iapanners of
gelyk of (de D'D'R' ’.'.‘“.¥e”ke"d) u e mm a g d gen: Westerlingen zijn, als ze maar mensen zijn, die opgaan in het geeste-
Sleéhts 1000’ en glgarby ZW dun Hog de Wouwen Wm 6 Z lijke. De invloed van de boeddhistische monniken werd hier tot prak-delmgen meegete tisch niets ereduceerd toen ze he. . , t celibataire leven 0 aven en i -’Toen ik enige tyd geleden een conferentie voor priesters gaf, huweng pg g n
werd er geopperd, dat de getrouwde priester zich evenzo goed g

kan izettn 11001’ d6 Kerk “Z5 de Ongetrouwda Lat” heb lk Pater van Straelen, die op uitnodiging van de Chinese kardnaal
hi61‘Ov61‘ 6611 1>@1‘t1‘0"W@lU7<@ mquet? gehO“d?” 6” heb '1? ‘um Yu Pin voor twee weken aan de Fu Ien Universiteit is (waarvan de
een rlllnwl Z661‘ Seriwze mannen» die Zelukklg gehuwd Z14" en Kardinaal rector is), schrijft ons nog nader uit Taiwan: ’Op mijn al-gheel in dim“ W" 01115 K614“ 5t‘1°m= de 1’°_lE@"d‘ Waag ge' gemene brief heb ik een vloed van reacties gekregen, praktisch alle-
Sild-' (Ik Wegde 6" "05 W" toe’ ‘lat Fe my ge_6"/mtwoord maal positief en daaronder zijn verschillende bisschoppen en twee
b@7’l0@fd@" 156 56%", ‘1‘mg@Z1@"__7'1@t Om lels Z6” mtlems gaat) kardinalen. Een diepgodsdienstige en vrij intellectuele vrouw (ze be-

‘ 7°" U in UW Slmatlei een gelyke’ em mmdere of een grotere heerst o.a. 5 talen) schreef o.m.: ’Na mijn terugkeer uit het buiten-bydmge 11001‘ <16 Keyk kwmen levere’ “If U met getrouwd land vond ik hier Uw brief. waarin U in heilige toorn ontsteekt te-
ZOudt Zii-’ Gelleel SPOMIW" 6" Onafhankellfk WT‘ elka,“r’ heb,'_ gen een deel der Nederlandse geestelijkheid. Ik ben het volkomen
ben 0116 gevmagde mlf ge‘1"tWO°"d- _E” dlt lmddef A15 W9 met U eens en ik niet alleen. Ik heb Uw brief aan onze burgemeesterniet g@U’011Wd ZOWB" Z9"! Z0" onze Em5“_tZ “O07 46 Kerk O_"' laten lezen en die heeft hem weer aan anderen doorgegeven. Een
v@rg@1iJ7<@liJ7< growl’ Z?”-l E5“ Wm he", die ”@'“”'”@"°?_e groot aantal van mijn bekenden zijn inderdaad geheel ontsteld over
dew?" heeft W556" de 10 6” 20 Scmeef me er mg by: Die de minne brutaliteit van zovele geestelijken. Ondertussen zult U
011g@W01»4Wd@1’l Weten hwgenaamd met’ Wat het heden l_)e' zich met mij verheugd hebben over de moedige houding van de H.
f@7<@11t, g1‘0f@1’@ kmderen °P_ te voedef‘ erhoezeel” me” zich Vader. God zegene Hem duizend maal. Wilt U geloven Pater, ikMm iedef’ kind dag in dag 141t_l’_"0et wVde"- weet dikwijls niet meer, waar ik naar de H. Mis moet gaan. Hier
’1k 710017 Wm 7’H11’t@» dill de Helllge Vader stand houdt Per50_O”' in deze plaats hebben we 6 kerken, maar de beeldenstorm heeft ze
l_ijl< ZOM il< "16 '36" Z6675“ ”e'"he”ge”= “Z5 het krantenbgrlczt zo steriel gemaakt, dat noch mijn ogen, noch mijn hart een enkel
W111 liedenmofgen» dat de P9145 61’ voooplg "wt mm en t punt kan vinden ter orientering. Het enige, dat ik doen kan is mijnKwdmaal Alfrmk te Ontmmgeni Waarheld Z0“ bevatte” oren (het is vreselijk wat men hier te horen krijgt) en mijn ogen teMet dezelfde Z011‘! V001” onze Kerk en met hetzelfde vertmw sluiten om met mijn gedachten bij God te zijn. Persoonlijk heb ik
W611 OP <16 kmcht 6" het Werkell Va" de H‘ Geeft ,m de heme” niets tegen modernisering en zelf ben ik zelfs gematigd progressief.
Wm W116, imlge manneni gm“ lk U heel hartell-4k" Naar mijn mening kan zelfs een beat Mis nog verheven zijn. Dat heb

I ik onlangs nog in een kloosterkerk van de Benedictijnen in MC|nchen-
-)(- gladbach ondervonden. De Paters speelden moderne muziek op mo-

_)(- _)(- derne instrumenten en zij zongen daarbij. Ik heb de hele tijd aan de
fresc0’s van Fra Angelico met die koren der engelen moeten denken.

. _ . - ‘— Het was werkelijk prachtig. Maar hier heeft men ook zoiets willenPater Vanhsgrselen V0igd1:al3§i1?_?<ghi1a: $21270]:£323; lgaetuhilghsésrpégt proberen, maar het was minder dan vulgair. De koormeisjes in haarfessoren e en me er _] , - - - -, .- -. - _ plus mini ue mini met haar afschuwelike bewe in en, kla endWat in de Kerk van N6Cl€L'lEiI1Cl"g6SCl'l16dt. Een van hen_ zeide me. in de handgn Hufte Schwin end het ehejel aldus fn pp de
’Priesters denken over het liL1W€l1_]l( veel te veel, alsof het iets roman- ’ g ’ g e na r
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~ Nederland ziek!
\

te omschrijven atmosfeer brengend. Ik kon toen werkelijk met te
communie gaan. Moge God mij vergeven. .. etc.
Mag ik hier nog iets aan toevoegen, dat de japanse bischoppen en

00k al de Chinese bischoppen hier in Taiwan met Kardinaal Yu P111

aan het hoofd geheel achter de H. Vader staan. En ik ben er aeker
van, dat ik de volgende week hetzelfde zal ondervinden als 1k de

hiérarchie in Korea tref. Daar zal ik de gast zijn van aartsbisschop
Victorinus Youn. Daarna moet ik naar aartsbisschop Paul Nguyen van
Binh in Saigon. maar ik weet nu reeds hoe hij en het gehele Viet-
namese episcopaat over een en ander denkt. -

Laten we vooral in stilte bidden en in deze heilige vastentijd per-
soonlijke offers brengen om zodoende de heilige Vader enigszins te

d 1 d ht ik een ersoonlijke

door anarchne,
dekadentie en desintegratie

Elke dag weer" kan men in de pers en via t_.v. en radio kennis
nemen van deze situatie. Met zoveel vrijzinnige christelijke

‘

geestelijke leiders, met zoveel vrijzinnige christelijke hogereen
lagere gezagsdragers en managers van organen en organisaties
is dit zonder meer te verklaren.
HIER LIGT DE BRON VAN ALLE NARIGHEID OP DIT TER-Steunen G°°d twee man en ge Q en énocd Ik kwanli Zeer die REIN EN NERGENS ANDERS DAT HET CHRISTENDOM INaudientie hebben die wel 22 minuten uur e. P ' '. ’ .. .. . . -- NEDERLAND ONTROUW IS GEWORDEN AAN HET EVAN-onder de indruk van Z1_]I1 wgde v1s1e en nog meer van Zl]1'l persoonl;

»

1"k h '1' h 'd. B" 1 "n lichamelike ten erheid maakte hij toc
_"

dje ‘indfnligvgh eedj oanvfigkbare r0ts.JM0ge god hem nog vele jaren W13 Wensen geen_1_“1et'ch“Stenen m deZe__ter Verantwoordmg te
schenken.
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roepen, orndat W1] primair gehouden z1]n ons zelf, ons eigen
kollektieve geweten te onderzoeken.
De Christenen, die bepaalde bastions bevvaken, die garant zijn
voor de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, voor de
integriteit van het gezinsleven, voor een Weldoende en verstan-
dlige begeleiding van de groei van kind tot volvvassene, voor de
beschutting van in bijzonder gevaar verkerende kinderen en
jongeren, zij hebben verraad gepleegd!
Zij hebben de witte vlag gehesen bij het eerste kabaal, dat
anarchisten, sex-cornmercie, belangenpubliciteit, gedegenereerde
scribenten en comrnentatoren maakten.
De bastions zijn praktisch zonder slag of stoot gevallen. De be-
vvakers kwamen vrijwillig naar buiten. Sornrnigen excuseerden
zich. . . .

God en de geschiedenis, deze en komende generaties zullen re-
kenschap vragen over het delict, Waaraan Judas zich schuldig
maakte: Christus verraden te hebben. De een voor dertig zilver-
lingen, de ander uit angst voor spot en hoon, de derde uit ge-
makzucht.
Christenen, ‘anders gelovenden, gevvetensvolle ongelovigen moe—
ten in deze jaren en in het land, Waar zij geboren en getogen
zijn, de handen ineenslaan om te strijden voor de ontdem0nise-
ring van de Wereld. Macht (oorlog, terreur; onvrijheid), Hebzucht
(uitbuiting, materialisme), Lust (dolce vita) zijn drie terreinen,
Waar de demonisering zeer krachtig is gevorderd.
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Bureaus Geestelijke Gezondhediszorgz ! DEMOKRATEN (!!!) ’66

’SCHEIDINGSWET MOET RUIMER’

Volkskrant, 21-2-70:
De organisaties (confessioneel en niet-confessioneel) op het ge-
bied van de geestelijke gezondheidszorg en de gezinsproblemen
vinden dat het echtscheidingsrecht veel meer moet Worden ge-
liberaliseerd dan de liberale minister Polak (Justitie) in zijn

9J\§~,_;:i4=és,-.~-am».,~

PLANT ABGRTUSMOORD EN STERILISATIEDWANG

De Tijd 24.2.70:

Democraten ’66 vindt dat er een einde moet komen aan de groei
van de Nederlandse bevolking, omdat het land anders onleefbaar
Wordt. De Werkgroep Bevolkingspolitiek acht het mogelijk de

We'E$0I1'EWeI'P <’1al’1gaf- In een brief aan de Tweede Kamel" (een ‘ groeit te beperken en rond het jaar 2020 op te laten houden bij
comrnissie behalldeli het 01’1tW@I'P-Polak Woensdag) hebben de een invvonertal van ongeveer achttien miljoen, Ze meent dat
organisaties gepleit voor: zo’n stabilisering haalbaar is, als niemand voortaan meer dan
Q echtscheiding op Wederzijds verzoek moet meteen mogelijk drie kjnderen krijgt

Worden, De Werkgroep vrees dat anders, bij een mislukking van de sta-
Q e<3h‘BS0heidiI1g OP eelijdig Vefloek moet 113 een 1331" W3¢h’- bilisering, dwang nodig is. De voorzitter van de groep, ir.

‘E1111 Z0I1d@I‘ 111991" door de Fechtel" uitgesproken W01"d@11- , Schwarz, zei gisteren dat dan binnen enkele tientallen jaren
Q Wettelijke echtscheidingsgronden Zijn 11161 meel" I10d1€- De maatregelen als verplichte sterilisatie de oplossing moeten bie-

huwelijkspartners moeten zelf uitmaken Welke normen voor den
hun huwelijk gelden.

U de kinderen m0e’ie1’l bij een e¢h’E$¢he1diI185P1'0¢ed1l1“e Verte" D Bij achttien miljoen inwoners, aldus de groep, is het Amerikaan-
gel”-lW001"d1gd W01"deI1, Zodat met h11‘H belangen bij ’E0eWijZiI1g se Welvaartspeil bereikbaar, tenminste als 16.600 km2 (van de
en beZ0ekl"e€e11I1g betel" rekeniflg kan Worden §eh0ude1’1- 26.6000) cultuurgrond voor niet-agrarisch gebruik beschikbaar

Q fie ’$¢heidiI1g Van tafel 611 bed’ is een 0Vel"b0di8e Zaak 59" komt. Maar als de bevolking doorgroeit als nu, waarschuwt ze,
Worden. zijn er in 2068 35 tot 45 miljoen Nederlanders. De daling van het

Het adres aan de Kamercommissie is ondertekend door: het ka— aanta1 geboorten is in 1959 omgeslagen in een forse Stijging,
tholiek nationaal bureau voor de geestelijke gezondheidszorg, Voegt Ze er aan tOe_

het nationaal protestants ¢entrum voor de geesteliike v<>1ksge- De Werkgroep constateert dat er in Nederland 'nog niets aan be-
zondheid, het algemeen centraal bureau voor de geestelijke vo1ks- volkingspolitiek is gedaan. Ze pleit voor zo’n politiek in een de_
gezondheid, de Nederlandse federatie van bureaus voor 1evens~ mocratische vorm door; Op het eigen belang Van kinderen en

en gelinsmoeilijkheden en het centrm kath0lieke hllW61i.ikS- ouders te vvijzen, het gebruik van contraceptiva te stimuleren en
bureaus, het opheffen van de geringe dunk voor ongehuvvden en kinder-
WO0I‘dV0eI‘de1‘S V811 <16 Ofganisaties, Steldell Vrijdag in D611 H388 loze echtparen, het aantrekkelijker maken van het vverken voor
dat het pleidooi gesteund Werd door de Werkers van de orga- ~_ de gehuwde vr0uW_
nisaties, die met gezinspiroblemen te rnaken krijgen. Bij het op-
stellen van het pleidooi hebben de organisaties zich laten leiden Q Uit dc Wet
door ’overWegingen van psycho-hygiene’. De organisaties Wezen

BPOI1, 1331? 111111 V0°1‘5t911e11 V1‘1j dicht Stan bij Wat B911 We1‘kg1’°eP Kinderaftrek, -bijslag en -toelage behoren te verdwijnen, zegt
van D"66 en Wat het humanistisch Vrblld had 116111611-’ ‘ de werkgroep. Alle bepalingen tegen door de vrouvv gewenste
’De overheid heeft niet het rechf huwelijksbeéiindiging ‘Be be“ zwangerschapsonderbreking moeten uit de Wet, meent ze, Wel
moeilijken, 8.1dL1S C18 organisaties EDI ’H€t h1lW€*1ijk 31$ relatie iS bljjft Ze deze Qnderbrekjng Zjen 315 een ngodmaatregel 11115..

niet in stand te houden £1001" Wettelijke ma=1’1"9g@1e11- Het 111091 lukte anticonceptie. De stellingen van de werkgroep komen in
dan ook niet langer in stand gehouden Worden dan de betrok- het programma Van D156’ als het ledencongres er Op 3, 4 en 5

kenen zelf willen.’ april in Rotterdam mee instemt.
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DRUGDOOD VOORTGEZETTE PROPAGANDA VOOR
Telegraaf, 28.2.70: TEGENNATUURLIJKHEID
Op een kamer van een hotel aan de Alexander Boersstraat, hoek ‘; Homofiel contact vraagt erkenning
Van Breestraat te Amsterdam, zijn gisteren de stoffelijke 0ver- 1- Volkskrant, 3.3.70:
schotten gevonden van twee jongemannen, die door een over-
matig gebruik van verdovende middelen om het leven z1]n ge-

~anikée

De homoelenpartij heeft in een brief aan kardinaal Alfrink ge-
vraagd kerkelijke inzegening van homofiele relaties mogelijk te

kome-n_ maken. In een andere brief Wordt aan de drie grote christelijke
De groep Ernstige Delicten van de Amsterdamse Centrale Re- partijen verzocht hun standpunt kenbaar te maken over een
cherche, onder leiding van cle commissaris T. Sanders, vond op Wettelijke erkenning van een verbintenis van homofielen.
de hotelkarner, Waar de slachtoffers sinds zes weken Woonden,
de meest uiteenlopende verdovende middelen. HOE HET BUITENLAND ONS ZIET

Holland’s homofielen voor het huwelijksaltaar?
15000 DRUGGEBRUIKERS IN AMSTERDAM De homosexuelen en lesbischen in Holland hopen zich binnen-
Telekleur 28.2.70: kort met de partner van het eigen geslacht voor de burgerlijke
,O_n la d telt momenteel 20 000 regelmatige druggebruikers Van stand en het huvvelijksaltaar eeuwige trouw te kunnen beloven.

S n De 1n Utrecht gestlchte ’Neder1andse H0mof1elen Part1J’ dlendewie er 15.000 in Amsterdam wonen.

‘an

Een Onderzoek in Amsterdam heeft uitgewezen dat 20 % Van bij de katholieke opperherder van het land, Bernardus kardi-
aue middelbare Schoheren Wel drugs geioruikt Van de ‘ naal Alfrlnk een verzoek 1n om in de toekomst ook ’homofiele

. . -' b’ d’ k k 1"k ' ’ 1te aten.t h h cholen heeft 127 der leerlrngen ervarlngen met Ver In Plgen er E13 mzegenen
dec msc e S de arseki Scholen W91 90 ,7’, Zoals dlnsdag bekend Werd, stelde de nleuwe part1_] gel13kt1]d1g
rugs en Van g 0 de drie konfessionele p8.I‘121]6!’1 in het Haagse parlement een ulti-

matum. Ze Wil in de toekomst ook van deelname aan de ver-
FRACTIELEIDER MR‘ W" J‘ GEERTSEMA kiezingen afstand doen, als de levensgemeenschap van gelijkge-VAN DE LIBERALE VVD slachtelijken Wettelijk erkend Wordt.
Telegraaf 2-3-701 In geval van een afwijzing vvil ze zich als verkiezingspartij laten
’O*ttenvanger (Van (16 Tadicale 0PP°5itie- Red- C-) geeft blijk inschrijven. Ze hoopt in de veelpartijen-staat Holland een op-
Over gebrekkige i1"1f01"II1atie5 ‘E9 beschikken Anders had hij ge' merkelijke politieke factor te Worden, daar naar schatting 5 %
weten, dat ik een voorstander ben van het vrijgeven van por- Van de bevolking als homoel geldt
nografie en erkenning van het COC. (H0rn0fielenb0nd.' Red. C.) In politieke kringen in Den Haag Worden echter de kansen, dat
Ik be-Sef W61, (lat het enige 11109119 Z31 kosten de Partij de Wat het in Holland binnen afzienbare tijd tot vvettelijke huwelijken
meer radicale richting uit te trekken. Voor de realisering van onder homoelen komt, sceptisch be0Ordee1d_ -

mijn ideeén, of niet, zal ik nogal Wat zedenmassage moeten t0e- (West Deutsche Zeitung, 4_3_70)_

passen.

IN ENGELAND VERBODEN, IN HET DEKADENTE
Holland de bonte hond van Europa!

PARAD1-TS NEDERLAND TOEGESTAAN NEDERLANDSE PORNOGRAFIE GEWEERD IN BELGIE
Advertentie Telegraaf 28.2.70: vO1kS1<1~ant, 5_3_70;

Nu! De Ve1?b0d@1’1 1i'Eh0’$ Van John LQYIHOY1 BAG ONE In de boekhandel van de schrijver-boekhandelaar Herman Claeys
V001" 18 guldell te Brussel zijn donderdag een aantal exemplaren van het Ne-
De 15 authentieke 1ith0’$ OP f01"maat 50x37, geslgneerd 111 luxe ‘ derlandse tijdschrift Gandalf in beslag genomen. 29 exemplaren
map. van nr. 41 en 41 exemplaren van nr. 42 Werden doorambtenaren
Stuur f18,— onder vermelding van bestelnr. 128 naar . .. Van de gerechtelijke pomie meegenomen
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BELGEN TEGEN NEDERLANDSE 'NAAKT_IMP0RT' 2 COC, Rotterdamse Studenten Werkgroep Homo-sexualiteit, 1'10-

DVNL 6.3.70: mofielen jongerencentrum ’Apo11o’, Man-Vrouw-Maatschapplj,
1 v \

Met het toneelspel ’Sma1le weg naar het verre noorden’, bracht :1 Seksie en Schoheren Ake Centrum
de Amsterdamse toneelgroep Centrum onder meer 00k een spier-
naakte man naar de koninklijke Nederlandse schouwburg te
Antwerpen. Tegen het einde van het stuk van de Britse auteur
Edward Bond verscheen namelijk een geheel 0/ntkleed mansper-

-2.-e‘M-‘<-

u\

In het gebouw zouden dus naast een café/bar ook slaapkamers
moeten kornen en Valle soorten voorbehoedmiddelen verkrijgbaar
moeten zijn. Er zal een namenregister komen, maar dan uitslui-
tend toegankelijk voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge-

Soon ten tonele Om mee te delen, dat hij bijna dronken was ‘ zondheidsdienst, voor het geval er geslachtsziekten zouden Wor-
Nadat onlangs te Brussel Nederlandse toneelspelers door de po
litie afgeranseld Werden, dreigt nu vanwege deze naakte man
vanuit Antvverpen rnogelijk een gerechtelijke vervolging. Er zijn
namelijk stemmen opgegaan die oordelen, dat Wat Belgen ver-
boden is, niet aan bezoekende Nederlanders mag Worden toege-

-‘.~duhliim-’:

den geconstateerd.’

’Studie onmogelijk’
PROF. DAUDT STOPT MET ZIJN COLLEGES
Volkskrant, 25.2.70:

staan. Men vvijst er in dit verband op dat Hugo Claus wel ver- - Prof. dr. H. Daudt, hoogleraar in de politicologie ‘aan de Amster-
oordeeld Werd omdat hij niet een maar in totaal drie naakte ac- { d='=1II1$e ulliversiteit, geeft Sin-d5 €i$teI'e1’1 89911 College 111991‘ 3811

teurs ten tonele liet verschijnen, maar dat de zedenkwetsing eeF$tejaa1‘S- en tWeedejaar$-5t11denten- D6 Yeden daarvarl iS ’dat
niet primair veroorzaakt Wordt door een aantal naakten, doch ' er in de afge10PeI1 maaflden een $f9e1" V5111 Opfuiefl, Ve1"d='=1¢htII1a-
Wel door de naaktheid zelve, die ook bestaat bij één naakt per- ken en W00l‘dteI‘I‘eu1" is €@@I‘e5e1"d', Waafifl h9’C_V00T mil Diet
soon van om het even Welk geslacht. De bevoegde overheid langel‘ mogelilk is Om begillnende Studenten een eerste T1056 bij
Wordt opgeroepen paal en perk te stellen aa'n Nederlandse im- te brengen van het vak politicologie’.
port van deze 50011 Prof. Daudt heeft in een zeven bladzijden tellende verklari-n.g_

V8.11 OpI'Lli61’1 IIOGIIIIE het artikel, dat Z8.t€I‘dElg in het S1§11d€1’lt€I1

NSVH studenten homosexuelen zouden een discussieavond gaan

zijn besluit om de colleges te staken toegelicht. Een voorbeeld

blad Poorter, bijlage van Propria Cures, is verschenen. Daarin
houdelil V01 ens he Te1_ Van 28_2_ Over de inrichting Van een Wordt door de student Johan Friesvvijk gesteld, dat als docenten8 .Sex centrum in ROtterdam_ en nlet-wetenschappelnk personeel 1n het komende referendum

. . . . . . . 1 ' b h “d’Deze 1nr1cht1ng zal tegen een kleme vergoedlng gegad1gden 1n het Voorste V001‘ _een Ylleuwe 95“-11~11"SV0I‘I“I1 V81“Werpen, et t1]
Staat teuen de nacht met elkaar door te brengen, Wordt voor bezettlngen van het lnstltuut voor de Wetenschaps

der pol1t1ek en voor het pers1nst1tuut. De d1recteur van dat inst1-’Tijdens de teach-in zullen alle problemen, die aan de inrichting
Van een dergehjk Centrum Vast Zitten, Worden door genomen,’ tuut prof. mr. dr_ M, Rooij heeft inmiddels dit instituut voor be-

-- zoekers gesloten.ZO V6I‘I18l’I1€I1 W1].
W-erder Zuuen Zij subsidie Ongetwijfeld gehoor Vinden Om de verdachtmakingen toe te lichten schrijft prof. Daudt, dat

’het jargon van de destructieve utopisten doortrokken is van uit-bij ons fameuze ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, Immers, in het op te richten $eX_centrum zal sp-raken die het karakter dragen van geloofsovertuigingen, die

a1s absolute zekerheden Worden geponeerd en vvaaraan niet temen tegen een geringe vergoeding een maatschappelijk Werk
kunnen verrichten door elk zijn eigen erotische cultuur te be- tornen Van" Op de colleges heerst ,d-e sfeer Van het VOetb31'
d -- n bi- Wi-Ze Van recreatm, stadion, waarin ik geacht Werd een uitwedstrijd te spelen tegenYllve J J .. . . . .tien tot v1Jft1g destructleve utoplsten. B1] dergelljke uitWedstrij-De Volkskrant geeft verdere informatie, de Volkskrant is goed
thuis in dekadentie’ de Volkskram, is een Orgaan van het Ned den beoordelen 450 toeschouwers ontspannen de kwaliteit van
KATHOLIEK Vakverbond: (26.2) het spel en Z1] z1;|n niet te beroerd om mstemmend te murmelen
’De teach-in-organisatoren zijn: NVSH, Algemene Rotterdamse 31$ de uitspeler eens een fraai punt Scoort-’
Studenten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Homofielen
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Daudt speelt geen u1tvvedstr1]den meer’, zo kondigt de hoog-
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leraar aan. ’Eerst dan Wanneer destructieve utopisten niet langer in de Eerste Kamer Zelfs de Woordvoerder Van de fractie der
domineren bij het uiten Van Ontevredenheid, Z31 het weer moge‘ Anti-Revolutionaire Partij, dr. W. P. Berghuis, Was die zich na-lijk Zijn Om, in een gereorganiseerde Structuura as-nkomende Stu“ drukkelijk stelde achter het beleid en de geste van de dvvalendedenten attent te rnaken op enkele elementiare handgrepen die en falende Vrouvve, die op zo opvallende Wijze de eerbied voorvoor de vakbeoefening een noodzakelijke voorwaarde vormen.’ haar eigen Sekse publiekeljjk Ondermijnt ’

Dat deze beschamende ontwikkeling in ons land heeft kunnen
PRQR DR_ G_ A_ LINDEBQOM plaatsvinden en tot zulke excessen heeft kunnen leiden, hangt
QVER >CUL-IUURY EN CULTUUR zeker ook samen met het feit, dat de Weldenkenden te veel zvvij-
Te1_3_3_70; gen en een kleine luidruchtige minderheid te veel haar gang

laten gaan.
VERBLIND Laten het feit, dat twee moedige actrices geweigerd hebben de
Gaarne Wil ik openlijk adhesie betuigen aan de in De Telegraaf ruwe taal en obscene handelingen va'n. het gesubsidieerde to-
van 28 februari 1970 gepubliceerde Open Brief van de heer P. neelstuk uit te spreken of uit te voeren, en de Open Brief het
J. M. Driebeek, aan de Minister-President, met de inhoud en sein Worden tot een massaal verzet tegen de ministeriéle bevor-
strekking waarvan ik volledig i‘nstem. dering van een culturele ontaarding en zedelijkey vervvording,
Met name is het mij uit het hart gegrepen, dat nog eens gewezen welke herinnert aa*n. de dagen van het verval van het Romeinse
Wordt op de vele symptomen van zedelij-ke ontaarding, Welke imperium.
ons z.g. cultuur-leven kenmerken. Laat het protesten regenen, laat er iemand opstaan, die zich de
De beschamende vertoning in het Muiderslot, Waarbij een Die- moeite kan en Wil getroosten ze te bundelen en ze luide, maar
naresse der Kroon, aa'n. wie de behartiging van dat cultuurleven Waardig over te brengen aan de Minister-President, véordat, bij
is opgedragen, persoonlijk de P. C. Hooft-prijs heeft uitgereikt de premiere van Cremer’s vvanprodukt, de openbare eerbaarheid
aan een auteur, die vooral bekend is vanwege zijn ruim gebruik opnieuw Wordt geschonden, en regering en volk opnieuw Worden
van schuttingvvoorden en de vveergave van godslasterlijke en gecompromitteerd door juist dat lid van het kabinet, Waarvan
mensonterende fantasieén, en die bij die gelegenheid een door- men in de eerste plaats een grote gevoeligheid had mogen ver-
en-door ontuchtig vers heeft Willen aanhoren, is een nationale Wachten ten opzichte van alles Wat ruw, onbeschaafd, aanstote-
schande geweest, Waarvoor zij - en zij alleen - evenzeer verant- lijk, obsceen of pervers is, maar dat, verblind door de geest des
woordelijk is als voor de thans bekend geworden subsidie, door tijds en vzaarschijnlijk omgeven door slechte adviseurs, vanaf
haar departement verleend ten gunste van een pornografisch haar hoge post onze Nederlandse beschaving, in stee van te be-
schrijver. Blijkbaar is deze Vrouwe, die van huis uit beter Weet, schermen, met krachtige hand voortstuwt naar verder afglijden
in het politieke veld het goede spoor Z6 geheel bijster geraakt, in de richting van decadentie en depravatie.
dat het te vrezen valt, dat haar naam blijvend verbonden zal
Worden met een ontoelaatbare hoogst vervverpelijke bescher-
ming, goedkeuring en aanmoediging van abjecte vuilschrijverij OVER JAN CREMER’S ’S'1‘UDIO’
en zedelijke decadentie door de overheid van een volk, dat in EN OVER MARGA KLOMPE (K.V.P.)
zijn meerderheid deze zaken verafschuvvt en in strijd acht met Telegraaf, 23_2_7Q;

g0d$die1'15t,‘m01"aa1 en Qpenbaal" f§'E$°en- 3, ’Wat in deze kvvestie verbaast en blijft verbazen is het volkomen
Even vertflisterend als deze hwding van een M1?-lster, d1_e een gemis aan verantvvoordelijkheid bij minister Marga K10mpé’sexponent 1s van het rooms-katholleke volksdeel, 1s het felt, dat ambteljjk 3_ppa1‘aa1;_ Er vvordt - daar komt het op neer'- ongeziendagbladen, die de liberale of christelijke beginselen pretenderen Subsidie Ver1eend_
‘e Vefdedigen, 8311 dit 31195 Sllwiigend V00l‘bijga8n, en dat het Niemand op het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatsch~ap-in de Volk$Ve1"'egeY1W001"di8i'11g V001‘31 <5-9 kleinere Partijen Zijll, pelijk Werk 1as ’De Stukken’, vandaar, dat, achteraf, toch de
die hull Stem hierfegen Vefheffen, ’F@l"Wij1 het OP 9 decembef 1969 handschoenen aangetrokken moesten Worden om bepaalde scenes
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en Woorden te schrappen. Er is en blijft tenslotte een groot ver- ’He'E Stllk V811 De Sade is een bespotting V811 de ehristelijke 1eeI‘- W

schil tussen censuur en het dempen van een beerput. Wanneer Te1"Wi11e V311 de duidelilikheid W11 ik hiel‘ Weergevefl Welke uit-
men weet dat minister K1ompé’s ministerie een stafbureau be- latingen en Stllkkefl iedel“ OD Zieh Zedaflig aanstootgevend Z1111 ‘

leidsvoorbereiding kent, dan vraagt men zich toch Wel af vvelk 1 dat 0PV°e1"i1'1g niet moeht Worden teegelaten’
be-1e-id en Waar. Tenslotte is er alleen met de toneelsubsidies een a) Jezus Wordt genoemd ,die Vuile Viezerik uit Nazareth;
bedrag gemoeid Van ruim acht mjoen gulden’ b) Maria, de moeder van Jezus, Wordt voorgesteld als een |

slet; I
DE SADE EN HET SOCIALISME c) Het kruis, voor alle christenen het symbool van de ver-

lossing der mensheid, wordt gedegradeerd tot een sex-Zelfs leden van Christelijke partijen hebben voorgestemd toen symbool;
de kwestie in de Bredase mad aan de Orde kWam- d) Bij de Woorden ’Dit is mijn Lichaam’ uit de Avondmaals-
Maar een socialist stemde tegell viering springt een naakte kerel op het toneel.Wij citeren uit de Stem van 19.2.
Het zijn citaten uit een brief aan de burgemeester‘ door de frac- _w ’V01geT1$ le gegevens Van de Soeiegrasche Dienst Staat 34 PTO-
tievoorzitter van de socialistisch-humanistische Partij van de cent V311 de Bredase bevolkillg ingeschreven 31$ 1'--k- en 11 PTO-
Arbeid, de heer W_ Van der Zwan, fr-aktievoorzitter van die ‘ cent als protestant. Het aantal dat werkelijk de christelijke g0ds-
partij in de gemeenteraad Van Breda_ dienst belijdt ligt ongetvvijfeld lager, waarschijnlijk 75- 80 pro-
’1\/jn fracegenoten Wisten uit de urenlange telefoongesprekken cent, Tenmirnste driekwart van de bevolking vvordt door dit stuk
dat deze kwestie voor mij van principiéle betekenis was en ik leerlijk OD de Ziel getrapt Welk Percentage Van de be‘/Olking 'verkeerdé in de steuige Overtuiging dat ik namens de fractie Wenst dit stuk te zien? Niemand vveet het, doch vaststaat dat de
mocht Spreken’, Z0 schrijft de heer Van der Zwan in Zijn brief raadsleden die tegen het verbod van b. en w. vvaren, onder" vier I
waarin hij, zoals Wij gisteren hebben gemeld, met ingang van Ogen Of in de read 31$ Om Strijd Verklaarden <19-‘E Zij Dersoenlilk
heden bedankt voor" het raadslidmaatschap. niet geinferesseerd Waren in het 5'61-lk-’
’AfWijkende meningen op ondergeschikte punten in een fractie ’Wa3P0m meet het Stuk 0PgeV0eI‘d WQl"deY17 V°1§e1’1$ het theater-
beschouw ik als normaal, doch donderdag j.1. was bij de behan- gelelschep DAT Om ‘Be P1"0V0¢e1"eY1, V01ge1’l5 de 10 'iegef1$'Ee1T11T1e1’l-
deling van het verbod van het college tot opvoering van "Het <18 raaflsleden ‘Eel’ Wille V811 <16 Vrijheid V811 meI1i'f1»g511i’ii11€-
buitensporig seksuele genie van De Sade’ een ondervverp aan De VVD-fraetie Wes consequent, de VVD is V001" Onbeperkte
de orde Waarop een principiele beslissing genomen moest w0r- VIijhei<i-
den en een fractiestandpunt nogdzakeljjk W351 De gerneente Breda subsidieert de stadsschouwburg jaarlijks
’In het socialisme gaat het steeds om de mens en de mense1ijk- met T550-000, dit is met fl-300 Pei" dag-
heid. De Sade en het sadisme propageren de onmens en de 0n- Moet de gemeente Breda Werkelijk fl-300 fellleren Om
menselijkheid. Met cultuur heeft het Werk van De Sade éniets het greotste deel V311 heal" bevolkmg ‘Ce kweteen, C1001" een Stuk
uit te staan, het heeft Wel nauwe verwantschap met de Kultur te bfengen V311 iemand die tot het laagst megelilke Peil geZ0I1-
van c‘.e nazi’s.’ ken is en vviens naam een synoniem is voor perversiteit? Indien
’In mijn beschouwingen in 'de raad heb ik gesteld dat ik geen de Tweede Wefeldeorleg niet had Plaatsgevenden, den Z011 het
bezwaar zou hebben jndjen het hier het werk betrof van een woord sadisme waarschijnlijk slechts een uitdrukking betekenen
zelfstandig denker, m.a.W. indien bier sprake geweest zou zijn V001‘ eel’! Seksuele afWiZi1<i1"1€- Nu Weten Wij eehtel" Waarwe het
van een eigen ideologie of levensbeschouwing, ook al zou die Sadisme in Swat is en Wil Weten d-at dill Sadisme een Welefllijk
volkomen vreemd zijn aan onze levensbeschouwingen. De ideolo- geval‘ V01“I“I1'E V001" 01"1Ze besehaving Het Sadisme 1110915 evenals
gie van De Sade is echter een afgdeide 1de010gie, de normen het nazisme bestreden Worden en niet gestimuleerd of gesubsi-
van het chrjstendgm Wgrden hjerjn 0p Weerzinwekkende Wjjze dl€8I'd. H€t lS V0011‘ een onbegrijpelijke zaak dat randsleden
belachelijk gemaakt.’ van de PvdA dit niet kunnen of ‘niet Willen inzien.’
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De schrijver en dichter Malcolm Muggeridge heeft wijze Woor- NVSH-AATJE IN EEN KATHOLIEKE STAD (Maastricht)
den gesproken bij de opening van de Internationale Kunstweek
van Edinburg. Hij sprak niet over onze situatie, maar over een Nieuwe Limb” 4_3_7();

parallelle.
Sinds 1951 zitten ze op dat adres a1 NVSHaatje te spelen en dan

De mogelijkheden van het heden zouden onze dagen eigenlijk _ mag je onderhand wel vervvachten, dat het echtpaar nergens
tot de Werkelijk Gouden Tijd van de kunst moeten maken. meer vreemd van opkiikt. De laatste tiid komen steeds meer ;i0n- M

Hoe ziet de waarheid er uit? Verreweg het grootste deel van a1 geren near het tot kantoor Omgebouwde Woonhuis.
deze mogelijkheden bevindt zich tegenwoordig onder het juk en WHHTVOOI“?
oinder dienst van een ongeremd streven naar profijt, hetgeen ’J<’=l, het is erg d1‘uk- Vroeger Wefkten We met 1 arts en 1 ZL1S’Eel“, ‘

betekent, dat de poging tot een kunstdoorbraak in de praktijk maar volgende maand komt a1 de tweede dokter, terwijl er twee
alleen nog maar door" sex, brntaliteit en geilheid ondernomen * Zusters in Opleiding Z1111-

Wordt. Is het niet bij voorbeeld op het gebied van de literatuur ‘
i

een melancholische ervaring... overal dezelfde rijen boeken te Het zijn meestal jongens die hier aankloppen. Die komen dan .

vinden, die cynisch en schaamteloos alleen aan onze laagste in- voor condooms. Maar ook de meisjes Weten ons best te vinden,
stincten Willen appe11eren?... a1 komen zij meestal in gezelschap van hun ouders. Wanneer ze V H

Precies Z0 is het in het theater. Laat u een troep hansworsten de voor de eerste keer komen is het voor condooms, maar daar ko-
broek uit trekken, op het podium op en neer rennen en 0bsce- men de meesten a1 snel van terug. Daarna proberen ze het pes-
niteiten brullen, dan zal met zekerheid een grote progressieve S81“iL1IT1- "Of de D11 I1a'1~1u1‘1ijk- M881‘ behalve V001‘ middelefl komen
doorbraak van de drarnatische kunst verkondigd en be-ap1audi- hier ook veel meisjes voor zwangerschapstesten Dergelijke ge-
seerd w0rden__, vallen sturen we eerst door ‘naar de dokter, zeker wanneer er
Natuurlijk is me duidelijk, dat ik met deze opmerkingen tot hoon voorzichtigjes geinformeerd wordt naar een adres voor abortus.
en neerbuigende lesjes uitdaag, die mij als preutse spitsburger Wanneef de d0k'Eer OP geen enkele maniel‘ W11 helpefl - 911 dat
en als vijand van de jeugd en van de vooruitgang aanklagen. gebeurt nog maar al te vaak - geven we wel eens het adres van
Die zich vergeefs inspant om de ’bevrijding van de menselijke een Engels? kliniek, W331‘ de meisjes V001" een bedrag tussen de
geest’ te dwarsbomen, die 011$ door anti-babypil, Qvervloed en 1500 en 2000 gulden geholpen kunnen WOI‘de1’1. Erg druk hebben
giftige bedvvelmingsmiddelen geschonken werden. Laat ze be- We het 00k met het Voorlichting geven OP ‘allerlei 501101911 Ik
gaan! heb nu weer een uibnodiging liggen om op een school in een
Dit soort kunstpausen is bijna nog belachelijker als de daders aantal klassen te komen praten over voorbehoedmiddelen. Daar
zelf. Het is gewoonweg geen zaak voor ons, zich te laten hyp— Z1111 We 13 Sinds ’51 mee belig, dus miifl VYOUW, die dit bL1I‘0 be-
notiseren door een narrenprocessie van auteurs, critici, gekke heert, en ik W6-ten er Onderhand W81 het een en ander van.’
geestelijken en de overige zich zelf benoemd hebbende inte11ec- Vroeger en nu
tuelen, die elk moment bereid zijn, de telkens inieuwste eXpec- ’D-E113 W88 een 'EiJ'f1--- V1“0eg@F- De middelen Waren 11e1"€@11$ ‘E9

toraties van zwakzinnige smeerpoezen als wezenlijke bijdrage tot 1<1‘ij8e1"1- E1‘ Wafen hiel" en daal" Wai Wi111<e1‘Eje$, Waal" Wat 138
tijdseigen literatuur te vieren... i onder de toonbank, rnaar daar hield het dan ook helemaal mee
We moeten het komische van dit kunstbedrijf zien om het te Op. In die tiid Was het onze reclame, Wanneer een of ander pas-
kunnen verd-ragen: dit hele reusachtige en immens dure kaarten- toor vanaf de kansel raasde en tierde over onze aktiviteiten.
huis van de openbiare kultuur met zijn zich knolachtig verme- D811 11913 het $'E0TII1- J3, met die geestelijkheid hebben We 1108
rende en in het onmetelijke groeiende unviversiteiten, vvaar de W91 eens Wat ‘Be Stellell gehai Ik herinner me bijvoorbeeld, dat
halfhartigen voor de halfontwikkelen het materiaal voor hun ik een jaar Of Wat geleden eens de c0”n<'E1"ib1l'Eie Eing innen ergens
vooroordelen verachtelijk neerwerpen. in Valkenburg. Ik kwam toen bij een echtpaar dat ineens be-
(Deutschland-Magazin, jan.-febr. ’70). dankte voor het lidmaatschap. Na heel lang praten kwam ik er-
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achter Waar0m- De VTOUW W85 Wezen biechtefl bij <16 Witte 138- noordelijke rechtbanken beschermen meer de gezondheid van de
tefs en die hadden gezegdi Gaat U Weg “it de NVSH- Ga T1133? moeder. In het zuiden is het een misdrijf tegen het leven, in het
veel naar de kerk en bid veel, dan komen er ooik gee-n kindertjes noorden een misdrijf tegen de gezondheid.
1116611 E11 1109 is dat ’Ee8eY1W00I“di€? A11110 1970 St‘-11'9" de here" Mijn mening is, dat de abortus de rechtszaal uitrnoet en ver-
geestelijken Zelfs de mensen naar ons toe! Ja, nog sterker: er dvvijnen moet naar het Medisch Tuchtrecht. Bovendien vind ik
komen hier zelfs pastoors en kapelaans zélf middelen halen om dag een mens met verplicht moet Zijn a1 die pillen en Wat dan
hull Pa1‘°°hi3-11911 $6 he1P6I1- E11 'B<5¢h, Ondanks het feit dat er ook te gebruiken. Als er een kind op komst is moet hij gewoon
tegenwoordig Z0‘/E61 0Ve1" SEX geP1"aat Wordt, merken We dat Tlog ja of nee kunnen zeggen. Ik ga zelfs zo ver: als een echtpaar na
steeds grow groepen ivngeren een beetie bang zijn om hull» te drie maanden plotseling zegt: wij hebben dat kind wel gevvild,

\V1‘ageYl- We maken het T108 steeds mee, dat hiel’ 11li’Elie$ komen, maar nu héeven we het niet meer, dan moet er nég abortus mo-
die net 21 gewofdefl Z1111 en tegen OTIS Zeggeni Z0, ‘nu kan ik gelijk zijn. Mensen en tijden veranderen nu eenmaél; vvij moe-
‘cenminste ook hier terecht. En ook komen hier vaak paartjes, ten meegaanj
die ons toevertrouwen, dat ze vorige week voor de wet getrouwd.
zijn en dat over een Week of Wat het kerkelijk huwelijk volgt. .

Met angst en beven stellen ze dan de vraag of we ze misschien
mi al kunnen helpen. Maar het gaat er hier helemaal niet om
of je getrouwd bent en hoe oud of iemand is. We helpen ieder- '

een. Naar de leeftijd kijken we nauwelijks.’ '

Geeft dat geen moeilijkheden met de wet? >

’Ach, de Wet... Vroeger rnocht je niet eens rniddelen in v0or-
raad hebben. Had je toch Wat in huis, dan was er alle kans dat
de politie op een dag de boel in beslag kwam nemen. Maar We
hebben het hier rneer dan eens meegernaakt, dat pohtiemensen
in uniform hier langs kwamen om ’vvat’ te halen. Dus laten we
het nu maar \niet over de wet hebben . . .’

Wat daar over ’behu1pzame’ priesters staat: ter attentie van mgr.
Moors.
Wat daar over de wet, die niet vernindert staat: ter attentie van
o.a. de K.V.P.

PROC‘UREUR—GENERAAL MR. F. J. G. BARON
VAN VOORST TOT VOORST

(Telegraafinterview 28.2.70): ,

De - katholieke - procureur—generaa1: ’Ab0rtus is ook zo’\n inte-
ressant voorbeeld uit onze vreernde strafrechtspr-aak. De zuide-
lijke rechtbanken beschermen nog het leven van het kind. De
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' ' krisis zijn, waarbij grondvvaarheden van kerkelijke existentieN0ordwljkerhout,
Op het spel S’£83-I1.

v 0 Hier ligt de oorzaak van de grote zorg van Paulus VI. In zijn
,1-ets’ boodschap aan de voorzitter van de Nederlandse bissch0ppen-

konferentie, kardinaal Alfrink, van de 24ste december 1969, naar
aanleiding van de aanstaande 5e zitting van het Hollandse pas-
torale concilie, spreekt de paus eerst in het laatste vrij korte

In Duitsland is helaas met bisschoppelijke gelden een weekblad deel 0‘/91“ het Celibaat-’
opgericht: ’Pub1ik’, dat a1 spoedig namelijk een Trojaans paard
bleek te Zijn- ’Niemand heeft het gewaagd de zorgen van de paus als 0nzake-
Links katholiek noemt men Z0 iet5- Het is Zich aan het OntWik' lijk voor te stellen. Men heeft het echter afgeslagen de brief van
kelen tot een bazuinachtig, nieuwe linieachtig orgaan, dat veel de paus aan de Synode ter kennis te brengen _ Ondanks de in_
kwaad sticht. Het is ontstellend eenzijdig en doseert het ortho- - sisterende Vragen Van de gedelegeerde dr_ Markus en evenzo de

d_°Xe_ nieuws in met geringe mate- Daarenfegerl krijgt het Vrij" "" schema’s te bediscussiéren. Terwijl het reglement er in voorziet,
zmrnge kop na kop_ dat de algemene vergadering de door de commiss-ies van des-

kundigen voorgelegde schema’s daarop onderzoekt, of ze het ge-
Maar ja, je moet Wel eens een ander aan het Woord laten, als je loofsbevvustzijn van de gemeenschap Van de Kerk trouw weer-
zo blind achter Noordwijkerhout, Nieuvve Katechismus en zo geven en dan de praksche konklusies in de vorm Van pas“)-
Staat! Uiteindelijk Was toch de bedoeling een Onafhankelijk rale aanbevelingen trekt, Wilde men op de 5e zitting slechts het
maar modern Orthodox Weekblad te gaan V°1"m9n- -- laatste doen en niet gehinderd door theologische overdenkingen
Z0 kreeg in het ‘Hummer Van 5-3 dan P1"°f- d1? Erwin Iserloh’ tot praktische besluiten komen over celibaat, opnieuw in het
professor voor kerkgeschiedenis aan de universiteit van Miin- ambt brengen van uitgetreden gehuwde priesters en reguheren
ster, de kans om ook eens voorlichting Weg te geven. Maar van en Over het kerkelijke ambt Van de Vr0uW_
een heel Wat objectiever, eerlijker en authentieker soort.
Wij laten een ‘aantal passages volgenz

Dat Was een gevaarlnke ondu1de11Jkhe1d, Want deze e1sen Werden
door toonaangevende leden van de synode gesteld op grond van
theologische opvattingen, die de leer van de Kerk duidelijk
weerspraken. Hoe meer een theologische discussie dat duidelijk

Een terugblik Op het Houandse pastorale conciel moest maken, des te meer heeft men die te vrezen. Reeds op het
Natlonale Prlesterberaad op de 24ste en 25ste november 1969 1n

’Niettemin vraagt men zich met betrekking tot de ce1ibaatsdis- Doom (in de bujlrt Van Utrecht) tot V°°1",b_ereiding Van de al-
Q. 1 . d . t..d d . 1 d h t H H d I gemene vergaderlng van het pastorale conc111e bracht men tegencuss1e zoa s ze 1'11 e Jongste 13 on er 1nv oe van e 0 an ,se a ,

. . . . .. d k J. Th. J E h d R dpastorale conc111e gevoerd wordt, onwlllekeurlg af, of het bl] de Pet progestl te tzrrlld Waarnsstidéuiktél._;(O?:1?meZ::1mV?,2r2
lopende kritiek op het celibaat niet in hoofdzaak om een VOOR- Q In" een es ul O S ’_ 13

’ den moest dat de plena1re vergaderlng van het pastorale con-WENDSEL gaat, met Wiens problematische aspecten een hoog » _1_ d ’ _ d_ _ bl kk d
spel gespeeld Wordt, om een conceptie van de priesterlijke dienst, C1 le Cor theologlsche lscussles ge O eer Zou Worden‘

HET GAAT NIET OM HET CELIBAAT

van de zielzorg, en tenslotte van de Kerk door te drijven, die met - ¢

kerkelijke hervorming niets meer van doen heeft. Een 0nvoor- -3 (Concilie-journaal nr. 38 - 1 december 1969). Dienovereenkom-
ingenomen onderzoek van de respectieve documenten voert dan stig heeft men in januari in Noordwijkerhout gehandeld Zelfs
ook spoedig tot het inzicht, dat de bedenkingen tegen het ce1i- op de theologische bedenkingen van de bisschoppen inzake de
baat in waarheid het symptoom van een diep reikende ge1oofs- schema’s was men niet bereid in te gaan. Uitgerekend de theo-
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loog Schillebeeckx sneed de theologische dialoog af met de be- Plaatst men dus de Hollandse celibaatsdebatten in deze samen-
merking, dat het slechts om praktische kwesties ging. hang, dat bewijst hij een alarrnerend symptoom van een centraal
Daarbij werden doorlopend ’praktische uitspraken’ gedaan, die veroorzaakte krisis te zijn, die het geloof als geheel omvat en
gewichtige theologische beslissingen insloten. De ontbrekende die daarom, slechts vanuit de Ware oorzaken uit bedwongen kan
kennis van de Nederlandse taal Was het Wel, die verhindert, dat Worden. De kerkgeschiedenis leert bovendien, dat het in zulke
de wereldopinie zich met de inhoud van de schema’s en de fundamentele krises hoogst gevaarlijk is, op het gebied van de
daaraan ten gronde liggende theologische opvattingen vroeg- symptomen toe te geven en zo de niet aan het licht gebrachte
tijdig nader heeft bezig gehouden, en maakt het mogelijk dat tot oorzaken een nog fatalere uitwerking mogelijk te maken.
heden de indruk bestaat, het handelt enkel over een discipli-
naire kwestiez het celibaat.’ Het was daarom ook ‘niet meer" toereikend, indien de Hollandse
(Vervolgens vat de professor kort de punten in kwestie samen bisschoppen zich van de een of andere opvatting van het rapport
van het ontwerp-rapport. Deze punten zijn hier Wel bekend of op het pastoraal concilie en al er voor gedistancieerd hebben.
kunnen nagegaan Worden. Red. C.). Nadat dit in elk geval officieuze papier aanwezig was, was er

een degelijke en uitvoerige discussie over de daarin bestreden
’Al met al zal men rnogen zeggen: het ambt wordt alleen ‘nog of verduisterde geloofsleer nodig. De leiding van het pastorale
slechts sociologisch en doelmatig begrepen. De priesterwijding concilie wist, waarom ze het tot een zulke discussie niet komen
geldt alleen nog als een ’gebruik’ of als een wijze van ’rang- ' liet en Waarom ze op de beslissende zitting, de in de oude be-
schikking’ van kerkelijke ambtsdragers naast andere legitieme tekenis kerktrouvven in het geheel niet meer had uitgenodigd.
en misschien zelfs betere vormen van benoeming. De ambtsdra-
ger - de aanduiding ’priester’ Wordt in het rapport Waar het zich (Slechts deken Joosten dwong toegang af). (Red. Confrontatie:
laat doen, vermeden - handelt bovendien slechts in opdracht van vverd echter niet als lid van de vergadering aanvaard, slechts als
de gemeente, die derhalve haar opdracht 00k uit zichzelf terug interpellant van. buiten), Kardinaal Alfrink heeft uitdrukkelijk
kan nemen. Bij deze visie op het geestelijk ambt echter is het - hoewel echt zwakmoedig - er op gewezen, dat ’de andere helft’
slechts natuurlijk, dat het celibaat als een ongemotiveerde eis van de Kerk van Holland op de synode niet aan het woord komt.
ervaren en afgevvezen Wordt. Tegelijkertijd ontbreekt van nu af Een ook slechts geringe theologische discussie zou de ‘Legen-
aan elke grond de vrouw de toegang tot het kerkelijk ambt te spraak van de aanbevelingen tot de katholieke leer, tot de ge-
vveigeren. Van ’priesterWijding’ Wordt in de tekst over de vrouw hele katholieke traditie (over Welke men met zulk een blind-
in het arnbt buitendien “niet gesproken. Aan de dienst van de heid heen stapte) olnmiddellijk heeft bloot gelegd; ze zou ook
zielzorg van de Kerk heeft ze~ immers reeds altijd deel, de geloofszin van het zeer Wel aanwezige en levenskrachtige

katholieke Holland gewekt hebben; de in het pragrnatische b1ij-
Z0 kort de analyse van de 1-Iollandse dokumenten 001; wag, Z0 vende gewaagde besluiten van het concilie zouden niet zo ver
duidelijk mag het Wel gewor-den zijn, dat het bij de hoogst tWij- gaande instemmillg Ondefvondefl hebben 1"e5P- Z9 Zouden in hei

wustzijn helemaal niet om die Werkelijke hervorming van de
celibaatsvvet gaat en gaan kan, zoals ze inleidend als volstrekt
mogelijk of vanuit de omstandigheden zelfs als eventueel onaf-

felachtige totale conceptie van een nieuvv ambts- en kerkbe- geh@@1'I1-iet tot Stand gekomen Z1111-” ‘

dingbaar aangetoond Werd. (Prof. Iserloh somde op dat bij uit- ~ Herr Professor Iserloh, hartelijk dank voor Uw glasheldere en
zondering gehuwde mannen priester zijn gewijd (b.v. katholie
gevvorden dominees) en dat als de Kerk door totaal priester"-
gebrek in bepaalde gebieden, vvaarrn niet voorzien kan Worden
niet meer zou kunne/n funktioneren natuurlijk deze kerkelijke
Wet daar niet van gelding zou Worden verklaard. Red. C.).

‘WEn

s
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INLEIDEND GEBED TOT MARIA

(‘\~ - I Maria, Hoogverheven Vrouwe, Maagd der Maagden en MoederJtllg ]QO£S61/l van Gods Zoon de goddelyke Wgljsheid, Gjj die inniger dan wie
ook, één zyt geworden met het eeuwig Woord, G zelf de Ze-

al lezers contra, en dc hunnen_ tel van de Wysheid, verlerjjg voor om uw Ziefvle tot Zezus,
Van amen die medgwerken aan C 0 n f 1, 0 n t a t i e_ zuiverheid van hart en dwpte van znzzcht, zodat wy, U pryzend

’ en beminnend, naar de bedoeling van zjjn barmhartigheid de
'

A ' veilige opgang vinden tot de poort van het eeuwig Zeven.
Amen.S

. .ADVERTENTIE Les plus beaux textes sur la Vzerge Mame
' (vgl. P. Regamey O.P.,

’Confr0ntatie’-pater Veelenkohl raakt tijdens zijn Paris’ 1941* b1Z' 5255 en P3551111)"

voetreis naar Rome niet op zijn tijdschema achter.
Integendeel. Elke ochtend als hij de verse VOLKS ‘

KRANT onder ogen krijgt gaat hij van ergernis nég

2:zd:s..1°§:;......., .1. lk geloof in het eeuwig leven
pater Wilen kennen, zouden Wij willen zeggen

r

Wanneer wij de geloofsbelijdenis in de eucharistische eredienst zeg-
NEEM ZELF EEN ABONNEMENT gen of zingen eindigen wij die formulering van de grote waarheden

met de woorden: ’ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke
(Volkskrant 11.3.70) Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het Lichaam en het eeuvvig Zeven. Amen’.
Men zou zich kunnen afvragen als de geopenbaarde waarheden in
hun geheel niet zo onverbiddelijk, organisch samenhoorden, welk
van deze geloofspunten het belangrijkste is. We kunnen er geen een
van missen, ze zijn goddelijke rijkdom, neergelegd door de open-

Volkskrant-pastor Hipdrug (Ned. Vrijz. Kath.) raakt baring van Schrift en Traditie in ons onschendbaar depositum fidei.
tijdens Zjjn voetreis naar Noordwijkerhout niet op Maar het sluitstuk geeft naar alle schijn toch het bepalend woord,
Zijn tijdschema achter. Integendeel. Elke maand de alles beslissende uitspraak, want zonder het eeuwig leven ver-
(maanddosis voldoende) als hij de verse CONFRON- vallen wij tot stof zonder meer, is er geen verrijzenis en geen Zah-
TATIE onder ogen krijgt, gaat hij van ergernis nég gende aanschouwing. Het bezit van het eeuwig leven is de triomf
harder lopen. Tot zijn parochianen, die de beweeg- over alle klein-menselijke zwakheid van dit aards bestaan, de door
reden van de pastor als trouwe Confrontatielezer a1 God gewilde vergelding en vergoeding voor al het om Hem gedragen
lang kennen, zouden wij willen zeggen leed en voor alle arbeid. Het is de eeuwige vreugde en de eeuwige

rust die ons niet alleen collectief, maar eerst en vooral persoonlijk
HOUDT U AAN CONFRONTATIE verrijkt en gelukkig maakt in een volheid van zijn en wezen die hier

(confromatie maart 1970) op aarde noo1t berelkbaar 1s.

-)(>
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Het eeuwig leven dat de onsterfelijkheid veronderstelt is een zijns- geeft ’zekerheid, de philosophie kan niet tot onbetwistbare resul-
volheid, volgens de klassieke begripsbepaling van Boéthiusz inter- " taten komen’, (M. Schmaus) en de metaphysiek biedt in haar bewijs-
minabliis vitae tota simul et perfecta possessio (het gehele en tege- voering slechts een voorwaardelijke waarschijnlijkheid’. (H. Mayr,
Iijk volmaakte bezit van een leven dat geen grenzen kent). o.p. in Lexikon f.Th. u.K., 1965, 10, k, 527).
Paus Paulus VI zegt in zijn Credo van het volk van God (30 jan. ’68): ~ In de loop der eeuwen wordt de katholieke verkondiging begeleid
’Wij geloven in het eeuwig Ieven. Wij geloven dat aan de overkant door talrijke uitspraken van diverse concilies. Z0 zegt het Se concilie
van dit leven, Gods volk bestaat uit de zielen van a1 wie sterven in van Lateranen (gehouden onder Leo X van 1513-1521): ’de zaaier
Christus’ genade; of zij nog in het vagevuur moeten Worden gelouterd van het onkruid, de oude vijand van het menselijk geslacht, heeft het
ofwel bij het verlaten van hun lichamen terstond door Jezus Worden gewaagd in onze dagen enige zeer verderfelijke, door de geiovigen
opgenomen in het paradijs, zoals ook met de goede moordenaar is steeds verafschuwde dwalingen op Gods akker te Zaaien en te laten
gebeurd. Voorgoed zal de dood overwonnen zijn op de dag der we- groeien, bijzonder over de natuur van de verstandelijke ziel van de

deropstanding, wanneer deze zielen zich weer met hun eigen lichaam mens. Deze zou namelijk sterfelijk zijn, of een en dezelfde in alle
Zunen Verenigenj mensen. Sommigen houden dit tenminste phiiosophisch gezien voor
Zeer duidelijk spreekt ook het tweede Vatikaans Conciliez ’de mens waar. Tegen dit onheii willen wij het geéigende geneesmiddel aan- -
vergist zich niet wanneer hij het inzicht heeft, dat hij verheven is wenden. Met toestemming van de heilige Kerkvergadering veroor-
boven de lichameiijke realiteit en wanneer hij zichzelf niet slechts delen en weigeren wij te aanvaarden iedere uitspraak die zegt dat
beschouwt als een onderdeeltje van de natuur of als een anoniem de menselijke ziel sterfelijk is of dat er slethts één ziel is voor alle
element in de maatschappij. Door zijn innerlijkheid gaat hij immers_ mensen gezamelijk. Evenzeer veroordelen wij het in twijfel trekken
alle natuurdingen te boven; hij komt tot zichzelf, tot bij deze inner- van deze waarheid. Want de ziel is niet alleen werkelijk door zich I
Iijke diepte, als hij inkeert in zijn eigen hart, waar God op hem zelf en wezenlijk de levensvorm van het menselijk lichaam. .. maar
wacht die de harten doorgrondt en waar de mens zelf onder het zij is ook onsterfelijk en overeenkomstig de veelheid der lichamen
oog van God over zijn eigen lot beslissingen treft. Als hij dus een waarin zij wordt ingestort, kan zij vermenigvuldigd Worden, werd zij
geestelijk err onsterfelyk Zevensbeginsel in zichzeif erkent, steunt 00k vermenigvuldigd en zal ook in de toekomst verveelvoudigd wor-
hij niet bedriegelijk op een valse fantasie, die alleen zou voort- den... (Denzinger-Schonmetzer, 1440 (738). vgl. Neuner-Roos, Der
vloeien uit fysieke en sociale veronderstellingen, maar raakt hij Gldube 4161’ Kirdw, Mnchen, 1961, blz. 134).
juist, integendeel, de diepste waarheid van de realiteit’. (De Kerk Naast de getuigenis voor de onsterfelijkheid van philosophen en

in de wereld van deze tyd, n:14). Kerkleraren, staat het duidelijk of vaag uitgesproken ongeloof van
vele niet-kerkelijke schrijvers, ook in onze dagen, zoals Sartre, Ca-

‘-)(- <)(- mus, Simone de Beauvoir en zoveel anderen die menen dat een
-)(- voortbestaan na de dood wijsgerig onaanvaardbaar is. (vgl. Prof.

J. H. Walgrave: Over de dood heen, in: Emmas, no. 1, biz. 12).
De leer 0Ve1' het eeuwig levee begint met het min of meet d"ide11Jk Maar het is niet in de eerste plaats een wijsgerig of historisch on-
inzicht in de onsterfeiijkheid, wat nog lang niet de zuivere uitspraak derzoek hoe boeiend en belangrijk dit Ook Zijn mag noch een Serie

inhmldli 0Vef het Welen Van een Perseenlijk eeuwig 1eVen- van indrukwekkende, bevestigende uitspraken van geleerden uit alle
P111110 befedefleeft de eneteffelijkheid OP greed Van het almori aan" tijden, waaraan de christen van vandaag allereerst behoefte heeft.
Wezig Z1111 Van een besef Omtrent Waarheid- goedheid en Schocmheid Hij heeft wel behoefte aan de duidelijke verklaringen van de Leraar
in de Ziel en OP greed Van de enkelvoudigheid Van hear WeZen- Kant bij uitstek, de Zoon van God zelf, Jezus Christus, die onomwonden
neemt diezelfde onsterfelijkheid aan als ’Postulat der praktischen en telkeng herhaald, in de verkondiging van zijn blijde Boodschap.
VerI1L111ff’- ons de goddelijke openbaring geeft van onze bestemming tot het
’Het is echter opvallend dat in het katholiek-theoiogisch denken eeuwig leven, ons eeuwig voortbestaan bjj God
over de onsterfelijkheid, de betekenis van de wijsgerige onsterfe1ijk- .)(. .)(. ~

heidsbewijzen meer op de achtergrond raakt. Slechts de openbaring *
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’God had nooit zo grote dingen voor ons gedaan, alsmet de dood ’Bij U is de bron van het leven en in Uw licht zullen wg het licht
van het lichaam ook het leven van de ziel te gronde ging’. Z0 sprak zien.’ Ps.35:1O).
de grote theoloog en heiiige, Atigustinus 1’Confess.) En een sociaa1- ’Z0a1s een hert smacht naar het stromend water zo smacht mijn ziel
bevvogen priester en sehrijver uit de moderne tljd zegt: ziel, 1e ver- naar U, 0 Qod. Mijn ziel dorst naar God, naar de Ievende God, wan-
W1]d|Z.OHS_2.1'I1’1 mens-zijn tot de eeuwigheid, straalt er voor u'geen neer mag iknopgaan ‘en Gods aanschyn aanschouwen?’ (Ps.4l:2,3).
eeuwigheid, dan Zljn al uw lichten gedoofd. (Sonnenschein, Notzzen). Als Petrus Zljn gelovigen aanspoort en wijst op hun verheven be-
In deze onvatting worden de uitspraken van onze Heer Jezus Chr1s- stemming in het andere leven, met deze woorden: ’de God van alle
tus, de W1]Sh€ld van God, voor ons duidelijh. Het is ondenkbaar dat genade, die U in Christus riep tot zijn eeuwige glorie . . .’ (1 Petr.
H1] de Zoon van Godvoor ons zou zijn geworden, dat H1] _ziJn 5:10). is dit een echo van het woord van de Heer zelfz ’Vader, ik wil
Kerk zou hebben gesticht, dat Hi]_ Z1]I1 sublieme leer had verkondigd, dat zij die"Gij .Mij gegeven hebt, met Mij mogen zijn waar Ik Zelf

als offer voor onze zonden had ondergaan, zijn sacramenten had in-
gesteld als Hij bij dit alles niet een doel voor ogen had gehad dat _X_ *
ver, oneindig ver boven dit aardse leven uitgaat. _X_

Vanaf de bergrede, de beginselverklaring van Hem die de Verlosser

2:z.";zr§ii;: 2;it1zliziii.3?d;;h‘:.::;iz2"m:i”:1%id‘;:“;:?:;;2§ ;;;;; -;;;;;; 553;; °P'
mens wel zeggen met Sonnenschein: ’straa1t er voor u geen eeuwig- geluk ghet Ziejn Z? Op . edppen mngfl ,5 mn Van het eeuwlg

heid dan zijn a1 uw lichten gedoofd’. . ' . Jn O_nem 13¢ SC O0?‘ el ’ Van Gods V01“_1aakt'
held, een zien dat verschillend is voor ieder mens en voor iedere
engel, maar dat door het lumen gloriae, een door God toegevoegd

<)(- ~)(> licht aan ons menselijk verstand, mogelijk wordt, is de oorzaak van
<)(~ een noodzakelijke en tegeiijk volkomen vrije, brandende liefde tot

Hem die meer dan iets of iemand beminnenswaardig is. Uit de ver-
-Zahg de Zuivefen Van hart Want Zij Zunen God Zien’_ (Matt 5.8) zadiging van onze hoogste menselijke vermogens, verstand en wil,

d - h 1 1 - d i heid de Visio beatica met het allerhoogst-denkbare object: Gods oneindig Wezen zelf, dusDat zien van Go 1S et ge ur in e eeuw g , .

Z0 hebben zijn eerste leerlingen het begrepen. ’Ge1iefden, reeds nu ‘HF de’ tot. het hoogst Opgevoerdei kenms en hefde= Wofdt het een"
-- -- - - W1 eluk eboren dat omdat het zi‘n oors ron vindt in een n-zijn wij kinderen van God en wat W1] zullen Zl_]I1 1S ong met geopen- g _g 3 3 J P g 0

-- d het 60 enbaard Wordt Wi- aan eindig wezen nooit vermoeit, nooit uitgeput raakt en altijd doorbaard; maar W1] weten at wanneer g p , J

Hem gelijk zullen zijn omdat wjj Hem zullen zien zoals Hij is. Wie meuWe_b11Jd5Ch_aP= meuwe Zahgheld en V°1d°ening brengt.
h 1 G d Cht hem t Zichzelf (1 Job 3 2 3) Maar dit eeuwig leven, dat dus oneindig veel meer is dan alleenzulk een ei van 0 verwa , g . : - .

Dat eeuwig lien Van God, Van Zijn mister Omgeven Zijn’ dat be_ maar onze onsterfelgkheid is een gesch:-enk van God, een gave van
nve schuldi de barmharti heid.wonderend in Hem opgaan, was ook voor het oude Testament a1 Z11“ O Y 3 3

een component, een wezensdeel van het eeuwig geluk.
Het is waar dat de eeuwigheidsverwachting van het oude Verbond <)(~ <)(>

een lange ontwikkeling heeft doorgemaakt die ter verklaring een ~)(~

afzonderlijke en uitvoerige bespreking zou behoeven, maar een zeer

p0Siti@V6 gedachfe Ovef het hen dat 011$ W%1¢ht, belaten <18 Vf01"@ ’Za1ig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid verwerven.’
Joden Zeef Zekel (Matt. 5:7). Men kan die zaligspreking verstaan als een aardse ver-
izend mi] UW H5715 en UW tY0uW- die Zuuen mij leidw en ’\/061611 gelding voor aardse welwillendheid, goedheid, vrijgevigheid, verge-
naar Uw heilige berg en tot in Uw woning’. (Ps.42:3). vingsgezindheid, kortom als ’n loon van de barmhartigheid hier op
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aafde V001 de 111ede111e11$- M3311 V018e11$ de gehele $11ekk1118 Van op dezelfde gronden binnengeleid in de eeuwige vreugde want het

C-111151115’ P1ed1k1118 15 h1e1 ee11 £0ddel§/7’<’e barmhamgheid bed0e1d- uiterst doorzichtig beeld spreekt over de hemel en de eeuirvige za1ig-

d1e Vefband 1101101 met, la Zelfs V001VVaa1de 15 V001 het eeuwig 1eVe11~ heid: ’Heer vijf talenten hebt Gij mij toevertrouwd zie vijf talenten

’1k leg 1131111 39111 Hem d1e 1111i $1e1k1» 13111151115 1eZ115 011Ze Hee1- dat heb ik erbij gewonnen. Zijn meester sprak tot hem: uitstekend goe-

Hil 11111 Ve1t1011VVe11 heeft gesehonken C1001 mil 111 dienst 1e 11eme11 de en trouwe clienaar, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel

110eWe1 1k eelftijds een S0d$1a51e1aa1 Was, een Ve1V01§e1 e11 8eVVe1de' zal Ik u aanstellen: ga binnen in de vreugde van uw Heer’. En dezelf-

11aa1- M8131 11111 15 baymhamgheid beVVeZe11= Omdat 111- 1108 0118e10V123 de troostvolle woorden gelden de dienaar die slechts twee talenten
handelde in onwetendheid . .. dit woord is betrouwbaar en volko- had Ontvangen (Matt 25;14_3O)_

men geloofwaardig: ’Christus Jezus is in de wereld gekomen om zon-

daars te redden’. En de eerste van hen Ben ik. Daarom juist is my
barmhartigheid bewezen: Jezus Christus Wilde in mij als eerste,

heel zijn lankmoedigheid laten zien als een voorbeeld voor allen die '

in de toekomst op Hem zouden vertrouwen en eeuwig leven ver-

werven; (1 Tim.1:12-16). Hier rijst de wat wantrouwende maar begrijpelijke vraag: leeft hij
die zich naar het bovenaardse richt niet in het onwerkelijke, zal hij* * het aardse met minachtien en nalaten mee te werken aan de opbouw* van een betere wereld, ook al is hij dan barmhartig voor nood1ij-
dende medemensenP
’Het blijkt dat eerder het tegendeel waar is. Als elk mensengeslacht,

Dat eeuwig leven heeft dus alles te maken metnde barmhartigheid 2115 golf Ha golf in de Zea Van de Volstrekte dood’ Van de Volkomen

G005» 111331 0011 b1lZ011de1 Veel mee de 111e1'1$e11J1<e b_a1111h3111g11e1d vernletiging verdwijnt, dan klinkt elke bevestiging van een aardse

1ege110Ve1 111e11$e11- Dan Z911 de K011111g (_d1e 140111115 15 de Reehte hoop gekunsteld en onecht . . . het is alsof de onmisbare achtergrond

d_1_e he1 laatste VV00111 $P1eek1- ]eZ11$ Chnstue d-e__Hee1) 101 _d1e 35111 Clan wegvalt; dat telkens weer stellen van een aardse hoop die tot
Z1111 1eeh1e1'11§1_11d Zeggeni 1101111 _geZege11de11 Van 1111J11 Vdef (dle Zegen aardse hoop beperkt blijft in haar beginsel en haar consequentie,
1S de goddelijke barmhartigheicl) in ontvalnigt dhet 'R.1]k dat voordu IS een faute de mieux, een ’bij gebrek aan beter’, dat zelf geen stand

ge1eed 15 Venaf de g1011dVe5t111_g e1 VVe1e ( at 15- Z0 Was G0 S kan houden als de hoop op het hogere, het blijvende en eeuwige,

001$P1011ke11Jke Ped0e1111g_-_ 0 1111 eeuwlg geluk 1e geVe11)- Went 111 ook uit de onbewuste d1epten van cle mens zou verrlwijnen.

11210 h011g_e1 e11 81J hebt M11 te ete11 ge8eVe11- Ik hefi 00151 e_1_1 31] hebt In een artikel over een dubbele zelfmoord zegt Dostojewski, die zo-

M1l 1e d1111ke11 ge8eVe11- 111 was V1_ee111de1111S e11 81] hebt M1J_ 0PSe110' als niemand anclers die diepten heeft doorgrond, tot dz, humanisten

me11= Hf was 11f1ak1be11 lgebt Z/11J gekleedy H1 W15 Zlek en 1111 de ge_'_ van het louteri aardse: ik beweer zelfs dat het besef van de ydelheid

Va1&ge1115 eg g1J he; MU e_Z0e 1- -- V0011/Veal? I dleg uci 3 hwgf d1e al uw pogingen aankleeft om enig nut of verzachting aan de lij-
ge aa1\1:1IHhe 5 V001 eZe 8e111185te11 Van 1111J11 10e e15, at e 1 g1J Cl€Ild€_1Tl€1’1Sl'l€1C1__t€ brengen bl] het z1en van de menselijke kwalen,

‘lghoiot gligeajfnrijn linkerhand zal Hij dan zeggen: gaat weg van Mij ' lhkse cgftfilee Chzrilél $255212 hneibt m mat kcm doe" verkeren ‘ . i Ik Zegensheid ondenkbaar, onverstaanbaar en

Ve1V10e1<fe11 111 het eeuwlg V0111 1131 b_e1e1_d 15 V001 _e1e d111Ve_1 e11 Z1J11 zelfs onmogelijk is zonder het geloof in de onsterfelijkheid van de

11~'f1Wa111e11- Q11 de Ve1k1a1111g h1e1Va11 15 d1t_3_VVf1111 g1J hebt 111et$ V001 menselijke ziel . . . Indien hier op aarde de overtuiging van zijn on-

M1J_gedF1a11-‘ V001VVaa1 Ik leg 113 911 Wat 81J _111e1 V001 een V311 dele sterfelijkheid afsterft, dan Worden ook zijn banden met de aarde los-

ge1111g$te11 hebt gedaan hebt €_1J 00k 12001 Mlldnlet ghedaall _E11 deZe11 ser. Zij rotten weg, en het verlies van een hogere levenswaarde die
iullen heengéaan naalr/Id&;1.4;4211_g4e6)stra, maar e rec tvaardlgn naar zeer goed slechts als een vaag, heimwee kan worden aangevoeld,

I: dimgglgbévizh (cleatalenten Worden de ijverigen ook de minder fgeéit r(1)11:f1i;trV1:1J§i1;1)rti(3;E1Zelf'mOOrd' (bu-J. H‘ Walgrave t‘-a'p')
- s citeert met lnstemming de uitspraak (van

bedeeldei met delelfde VV001de11 geP1eZe11 bl] het 5101001dee1 en Hartman): ’het grote verschil tussen het heidendom en het chris-
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tendom is: bi‘ het heidlendom is geen geloof of geen vast geloof aan evenveel graden als er mensen zijn die in Hem g@1Oven_ Maar de
J

de onsterfelijkheid van de ziel; bij de christenen wel. Die verzekerd- Welenlljke $Ch61d1I1g$11JI1 100Pl‘I F0611 d00r het kennen hler OP arde,
heid is tenslotte het enige dat de mens kan staande houden; door dat @611 dl1i$f@1f 1<@I111@IliS in het £9-100f, @118 een embryon van de ken-
h be t hf blfrngedi in de rgadgelen Van het Ggdg-bestuur, I118 (118 11611 V0116 1€V€I1 uitmaakt en d€ k€1’1I1iS in het 1iCht V2111 d€aar rus _] _] g
wel wetend dat die eenmaal zullen Worden verklaard’. Maar boven- g10r1@, Z0318 reeds gezegd 1s.

djen; ’Ze1fmQQ1fd is (zgwel in de Qudhejd 315 in Q1113 hedendaagse We kLlI11'1€1’1 verder I'I1€t EW€8 Of drie zeer duidelijke L1i1ISpI‘2.k€l'1 van
samenleving B.N.) de achtergrond van de heidense 1evensbesch0u- de I-leer W61 volstaan omdat de eeuwigheidggedachte de voortdu-
wing] rende achtergrond vormt van de gehele openbaring. Overigens be-

(Kard. de jong, Kerkgeschiedenis, Utrecht, Antwerpen, 1947,I,b1z2l. f00ff men Zowel het leven en meer nog het heswerk van de Vet-
losser, van alle diepe zin, als men het eeuwig heil en de onsterfe-* * lgkheid van de mens daaruit zou verbannen.

~)(>

~)(> %

’Za1ig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van ‘X’

allerlei kwaad beticht om Mijnentwilz verheugt u en juicht, want
gmot is uw 10011111 de heme] (Matt_5;12)_ Omomwonden verklaart de goddeiijke Leraar: ’v00rwaar Ik zeg u:
B" het Verkondi en Van de Boodschap kon de Hger de Vef- Wi€ ge100ft heeft eeuwig 1€V€I'1,. En 31$ tO€liChtiI1g Op d€Z€

1] g
Vglging en de hag]; niet Vefzwjjgen waaraan Zijn leeflingen Zguden g1&Sh€1d€I'€, CElt€gO1’1SCh€ L11tSpF9.2k, mag I1'l€I1 d€Z€ verklaring 1€Z€I1

bloot staan. Hier wijst Hij om hen allen aan te moedigen, op de va_n de Heer zelf: ’a1s gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk
b lonin in de hemel, dus op de eeuwige vergelding. Elders zegt Hij: 1T11Jn lee_r_hngeI1; C1811 Zult g1] de waarheid kennen en de waarheld

E 2
’gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Zal U VY1Jma1<@11~ (1011-3131, 32) Want dat 1s W331’11_]k gelovenj Z1111

Naam_ Wig echtgf ten eindg toe volhardt, hij Z31 gered wOrden’_ woord ernstig nemen en zich daaraan houden, dan leidt Hij ons door
M tt 10 12 Dug na de vdhardjng tot het einde komt de redding de waarheid van Z1_]Il leer tot de eigenlgke Vlfljheld van de kinderen( a . : ). .

Na het einde van deze wereld vindt alles zijn oplossing in een door G_0d-5 die Volmaakt Z31 Zij in het geluk, het eeuwig geluk van het
de Heer voor ons bestemde eeuwige zaligheid. hlernamaals.

h ' iet doenbaar alle uitdrukkelijke of impliciete getuige- Hoe voorzichtig de Heer ook is bij het ontsluieren van zijn eigen god-Maar et 1s n
nissen over het eeuwig leven in het evangelie of de brieven van de delijk WEZEH f@g¢110V@f H03 Z0-rds ge1'iChte lnensen, er zijn momen-

t 1 t vermelden De samenvattende leer geeft Iezus tijdens ten dat H1] zoals tegenover Marta van Betanie by het overlijden van Itapos e en e .

het nachtgesprek met Nicodemus in één zin: ’Zozeer immers heeft haf bf0@f LHZQIUS, ZiCh Onomwonden uitspreekt,
God de wereld Hefgehad, dat 1-11]‘ Zijn eniggeboren Z0011 heeft gege- Hij had gezegd: uw broer zal verrijzen. Marta repliceerde: dat weet

d t 1 ie in Hem elggft njet Veoren Zgu gaan mggy hgf lk want Z31 V€ffijZ€I1 Op d€ 1&9.tSt€ dag’. Maar diif had C16 H€€[ven op a aw g

eeuwig leven zou bezitten.’ (]oh.3:16). met bedoeld en het Wat aarzelende en beperkende antwoord wordt
Hijzelf geeft ons het eeuwig leven, niet alleen de onsterfelijkheid V90! Hem anleiding tOt de plechtige uitspraak: ’Ik ben de verrijze-

(1 b" de waa;;devO11e, de 31163 Overtfeffende inhoud van dat ms en het leven’, wat niet anders zijn kan dan: Ik geef de levensver-maar aar 1]

eeuwig leven. Die inhoud is dus heel anders dan Wat wij mensen ons Hieuwillg, de hergeboorte, het tweede begin, maar bovendien het
een vol en elukkig leven hier op aarde, geneigd zijn voor te volle leven. En I-11] verklaart. w1e 1n M1] gelooft zal leven ook al isvan g

stellen Christus zegt biddend tot zijn Vader: ’Gij hebt Hem (uw hij gestorven. En ieder die leeft en gelooft in Mij zal in eeuwigheid

Zoon) immers rnacht gegeven over alle mensen om eeuwig leven re niet sterven. ’Wie geincorporeerd is in Christus, en dat niet alleen

H k allen die Gi' Hem gegeven hebt En dit i5 ht eeuwig juridisch, volgens een ritueel, maar wie met Hem en' in Hem leeft - persc en en aan J .

leven‘ dat zij U kennnen de enige ware God en Hem die Gij gezon- ipsum et cum ipso et in ipso - en in die zin ook met volle overtui-
den hebt Iezus Christus’. (]oh.l7:2,3). Dit kennen van God omvat ging en Overgave in Hem g6100ft, i8 dermate één met Hem die het
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leven is dat hij niet sterven kan. die ’Z1 d8aY_0111 i1"1_ eeuwigheid niet op aarde denkbaar of bestaanbaar is. Dat maakt mede de innerlijke
gterven’, En na zijn gecorr1prim66rd@__ BI1 1165115“? ultspfaak _Ste1t de kracht, de adel, het ondanks alles fiere bewustzijn uit van hem die
1-leer de uitdagende vraag: ’ge100ft g1_J dlt? M21113 begY1JPt met allesf waariijk gelovig Christen is. Want zo zegt de apostel Paulus: ’dit
dag is voor het geloof 00k niet 110<11g, 1113211 Z1J__V09g_t hf“ en °n_s zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien,
aller verontschuldiging toe aan har g@100fSb_§11Jd@111$1_ 13 H?“ lk geen 001: heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, a1

geloof’, 111 2116116 V0111 fgedalgfis <_J1'r1\Z1atI ’dat <Ig?t(;1‘;111i1(fI%1(fn,Z1JE[0<i11e wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben’. (1 Kor. 2:9).
Zoon van e even e 0 1e in eze were z - -

. * *
<)(>~X~ <)(~

~)(~

Behoudens vele gelukkige uitzonderingen, was Israél eeuwen lang
In hun Vastenbrief van 1970 spreken de Nederlandse Bisschoppen bhjkbaar te Zeer Op het aardse, de aardse Waarden en beloningen

Ovef ’de Vefrijlenis en het eeuwig 1eVen’- ’De Heer is Verrezen-__Dat gericht om zich veel om het eeuwige, de onsterfelijkheid en het he-
betekent dat Hij nu Hog ledt» Qnder 0115 - - - De heer is “it het hlden mels geluk tekunnen bekornmeren. Er was 00k nog lang,niet genoeg
en de dood opgestaan, Hij heeft het kwaad (d.i. de zonde B.N.) over- Over geopenbaart dan dat Zij hun godsvmcht en geestelijke lyriek
wonnen. .. daarmee ten voile hadden kunnen voeden. Des te verwonderlijker is
Wij 19‘/en eeuwig De Heer is gestorven en Verrezen 315 de eerste Van het dat de uitgesproken gedachten over en heenwijzigingen naar het
vele broeders. Wij zullen sterven maar na onze dood ook herleven eeuwige in ChriStuS= prediking’ bij de Joden geen protesten 1OSS1aan_

met ChriStuS . . -’ E11 Z0 fefecht Volgt dan even Verde! de Conclusla Zij aanvaardden (behalve de Sadduceén) de verrijzenis. In de Schéol
ahet geloof dat 0115 leven eeuwig is moat onze hefde en aandacht (de Griekse Hades, Lucas gebruikt ter plaatse zelfs dit woord) zijn de
voor deze wereld en aandacht VOOI C1616 Wefeld en onze medemem rechtvaardigen die een voorlopig geluk genieten nog in afwachting en
sen versterken. . .’ ook de verworpenen. Dezelfde evangelist haalt Iezus’ woorden aan in
W1] Z1111 feeds door 011$ d00P5e1 8ei11C0fP0Ie@Yd 111 Christ“? WU Z1111 het verloop van zijn evangelie, ’vandaag nog zult gij met Mij zijn in
één met Hem zoals nooit elders of anders twee mensen één kunnen het pamdysj (Luk 23343)

Z1111 W1] Z1111 (10015 Hem, door Ziin Verlossingsgenade» kinderen Van Want op het ogenblik van zijn dood, voistrekt niet in de overtuiging
God. Wij zijn aangenomen kindefe, 111351 OP een geheel ‘Wdere dat zijn ievenswerk mislukt was, beschikt de Heer als koning over
wijze dan door aanneming die Ondef 1116115611 bestaat, Want WU de' het Godsrijk. Als in het verhaal van Lazarus en de rijke vrek, wordt
len in Gods natuur. L gezegd, dat Lazarus bij zijn dood werd opgenomen in Abraham’s
Daarom kon Christlls VO1k0111@11 111 de 11111 Van deze Subheme Waar‘ schoot, zinnebeeid van het verblijf der rechtvaardigen, hebben de
heden tot zijn Vader bidden: ’Vader Ik wil dat zij die Gij_ Mij gege- joden dat Zeer goed begrepen. (Luk_16;23)_

geven hebf, met Mi] mogen Z1111 Waal’ Ik bell’ °Pd“t Z? my" heerlgk‘ Soms geeft de Heer een korte maar krachtige correctie op joodse
hlfid 6l¢m$6h0MW@1’l> die GU Mij gegeven hebt’ Véér d3 grondvestlng onvolmaakte opvattingen over het hiernamaa1s.Als men Hem de vraag
def W@F@1d’- (1011 17324) 0115 eeu‘/V18 Voortbestaan is een Van de voorlegt van welke der zeven broers met wie zij op aarde achtereen-
Pijlefs Waafop de menselijke existentie Steunt Dela Se°Penbaa1'de volgens getrouwd geweest is, een vrouw de echtgenote zal zijn bij de
en niet te loochenen of te verzwakken waarheid geeft een voor1o- Verrijzenis’ antwoordt de Heer; ’GiJ- Vergist U’ Omdat gij noch de

P186 Vdtooiing aan 011$ 1T1en5'Zijn- Wij Weten dat Wij 31$ kmderen Schrift, noch Gods macht kent. Na de verrijzenis is er geen sprake
Gods bestemd zijn ondanks de duistere tijden op aarde van zonden, Van huwen of ten huwelijk gegeven Worden, maar men Zal zijn 2115

droefheid en mislukking, voor een eeuwig, onsterfelijk, onbes_chrijfe- de engelen Gods in de heme1’_ (Math_22;25_3O)_

lijk en volmaakvgeluk. Daar zuilen wij zijn niet koningskmderen D14; is een Vooaichtige aanduiding Van (16 venheenlijkte toestand def
die hun status aanvaarden met 8116 11115951 die daafbij Past, maar zaligen in de hemel. Alles is daar vergeestelijkt, al zegt dit woord
Gods kinderen wier glorie alles overstemt en overstraalt wat hier Zeker niet genoeg.
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L- h iel lumen weer bi-een Zijn’ Want Z0 heeft God Ze ge- Hij heeft ons ’bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn
1c aam en z _]

schapen als een zeer innerlijke eenheid. Deze eenheid werd door de Zoon opdao Dolo do oofstgobofono Zoo Z1Jn ondof Volo bfoodofs - - Y

Scholastdek veel sterker bevestigd dan door de Griekse philosophie (Rom-8329)

ooit was gebeurd. Want teruggaande op alleroudste theorién spreekt Qot duos Vorondorstolo do VoYY1JZoni5 on hot oouwig lo‘/on, do 011$foff@-
Plato Hog Van de Z161 in het hchaam als Van een Opgeslotene in de lljkhd en onze defmltleve, nooit eindigende zaligheid in de hemel.

gevangenls. *
‘X’ ‘X’ .)(.

9%

Bij één gelegenheid speciaal heeft de Verlosser met zijn goddelijke

Sint Paulus geeft de welhaast volmaakte formulering hoe kort ook, Wohoid do Vofbiding gologd tdoson onzo VoT1'iJZoni$ on do 0I1$foff@-

als hi' ze t: ’maar ons vaderland is in de hemel . .. (de Heer ]ezus lkhoid onoYZiJd$ on hot groto mystioldo Van do Vorlossiog ondofZiJd5-
J 8

Christus) zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelkvormig De Vogosslng Word Voltrokkon door Z1J1'1 11Jdon on doodl do authenti-
maken aan zyn verheerlykt lichaam, met dezelfde kracht (dat is met oitoit aqrvan Word offngotoond door do Po1‘$oo111iJko VoF1dJZoni$ Van

oddelfke almacht) die Hem in staat stelt het heelal aan zich te on- Jolus Chf1$tu$- Hot blllvond kafaktof Van dio Vodoooing Word bo1<1om-
8' J . . . . . . . =

derwerpen’ (F113-20 21)_ Dir is iets Wat geen theoloog O01; Zou heb. toond door de mstelhng van de helhge EL1Ch2l1‘1SU€ d1e voor alles een

ben gewaagd: niet alleen horen wij thuis in de hemel zegt de apostel, offof ioi hot Wofkolijk on foool danwolig otonon Van Wat oons oP Cal"
daar is ons vaderland, maar ons armzalig lichaam, ons misschien on- Varlo gobodfdo, no oP onbloodlgo W1JZo on ondol’ do godaanfoll Van

volwaardig, misgroeid, mishandeld, verrimpeld en versleten, uitge- brood on_W1Jn- Mot dlt mysoorlo Yorblndt Jolus Zolf do godaohto Van do
ut en af elgefd ons armzalig Hchaam zal door Hem Worden her_ verrgzems en de OI1SlI€I'f€h_]kh€1d. En H1) doet d1t zo bewust en zo

P 3 ’ . .. __ J

schapen. Het zal zijn als een nieuwe schepping en nu niet hersteld in oliqontgoombaar duldolka dot hot lllkt of hot oouwlg 1oVoI1 do 11001561-.. . . h . .

zijn oorspronkelijke door God bedoelde mannelijke of vrouwelijke lo ou 15 Van Z1111 ooo arlstlso o oltoonlotong
volwassen schoonheid, maar gelijkvormig aan het lichaam van de Na“ aonloiding Van do broodvormooigvuldiging Zogt do Hoof? ’dio
Heer; niet gelijkvormig aan zijn lichaam zonder meer, maar aan zijn 15 do W11 Von miJn Vddof, dot iodof dio Wdlmoor hiJ do Z0011 Ziot in
verheerlykt lichaam, dat geen lijden kent, niet gebonden is aan wetten Dozo golooft, oouwig love" bolitl on Ik Z311 hom doon oP$taan oP do

van de zwaartekracht of welke eisen van de materie ook. laatoto dog-’ (Joh-6340) Zijn Ldtgangsponf was hot bfoodwondof go‘
’Ge1ijk aan zijn verheerlijkt Iichaam’: wij weten daar iets meer van. woos? moor do Hoof dio do godoohto V311 do mensen naar iets

Want Hij openbaarde zich aan zijn drie apostelen, die Hij met dat hogors Wdo Tdohoon don naar dit Wondof on dolo 5PiJZiSing> had
doel meenam naar een ho e berg, want de luister der verheerlijking Foods gologd Woldfo mot Voor hot Voodsol dot Vorgaat, maaf V00!3
ziet men niet in de vlakte van het alledaagse leven. Daar op de berg hot Voodsol dot bhlft to" oouwlgon love" on dat d6 M@nS€nZ00n u

werd Hij voor hun ogen van gedaante veranderd: daar liet Hij iets Z9-1 Sovon-’ (Joh-63_Z7)~ ~

doorschijnen van zijn hemelse heerlijkheid: zijn aangezicht schitterde Voortgaando oP dlo godaohto don brood Zogt HUI dk boll het lovelld
als de zon en zijn klederen werden wit als sneeuw. Op aarde bestaat brood dot oit do homol is I1ooFgoda31d- A15 iomnd Van dit brood

er zo’n wit niet, zegt Markus want deze schittering zo had hij begre- oofi zal hiJ lo‘/on J” oo'4Wi£hoid- Wio 1T1iJ11 Vloos oot on miJn blood
pen, was niet Van de aarde maar Van de he-MEL De Woorden Van de dnnkt heeft eeuwlg Zeven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste

evangelisten zijn schuchtere heenwijzingen, niet naar de straling van dag», Uoh,6354)-

zi'n odde1i'k wezen maar naar iets van de afstraling van zijn godde- Togon hot gotuigonis Von oouwig lo‘/on hobbon do Jodon goon bo-J g J
H]-k wezen die zich Openbaayde in Z1-in 1iChamewkheid' zwaar gemaakt, wel tegen het mystene van zgn vlees en bloed. En
Dar is Onze bestemming, daaman Worden Wij gelijk, Z0 Zunen Wij de als Petrus namens alien antwoordt in een vernieuwde bevestiging

1 ' en eenheid met Hem eens mogen verwezenlijken ook naar Von Uouw on golooi 15 hom b11J1<bo-of -do Ilddodk oP hot ooowignavo gmg ,

de schoonheid van het door Hem aan ons gegeven lichaam. Z0 Wordt 1oYon mot ontgaan Want h1J_ Zogti Hoof, too Wlo Zoodon WiJ goon,
dan tenvolle, naar lichaam en ziel bewaarheid, wat de apostel zegt: GU hobo Woordoo Von oouwlg love"-’ (1011-6168)-
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Het is de vraag of de apostel de draagwijdte van het eucharistisch

mysterie zag, vermoedelijk niet. Maar hij gelooft wat de Heer ge-

zegd heeft. Antwoordend in naam van alien weet hij wellicht niet
goed te zeggen hoe hij in de gedachtengang van de Heer zal treden

als deze zijn eigen vlees en bloed als spijs en drank aanbiedt, maar

hij neemt het onvoorwaardelijk aan en spreekt over datgene wat hij
wel goed verstaan en begrepen heeft, dat namelijk met dit mysterie

het bereiken van het gelukkig einddoel verbonden is. ’I-Ieer tot wie

zouden wij gaan: Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.’

(]oh.6:68).
~)(> <)(>

<)(-

Dit zijn enkele gegevens over het eeuiwig leven uit de prediking van

de goddelijke Wijsheid zelf, Iezus Christus onze Heer en zijn 1eer1in-

gen. De achtergrond die niet weg te denken is uit het evangelie is

datzelfde eeuwig leven. Al zijn werken, zijn wonderen, woorden, zijn

lijden en dood, hadden duidelijk in Iezus’ opvatting ten doel ons tot
het eeuwig leven te brengen, ons daartoe de weg te wijzen, ons

daartoe te vormen en op te voeden.
Het eeuwig leven geeft zin aan ons bestaan, niet zo maar wi1lekeu-

rig of gedeeltelijk, maar in die mate dat ons leven zinloos is als de

gedachte, de overtuiging aan onze eeuwige bestemming, ons vo0rt-
bestaan in eeuwig geluk, daaruit wordt weggenomen. De eeuwig-

heidsgedachte geeft licht op al de mysterién van Jezus Christus:

op zijn komst in de wereld evenzeer als op zijn lijden en dood en

verrijzenis. De eeuwigheidsgedachte geeft meer dan welke weten-

schappelijke verklaring ook, zin aan het bestaan van de wereld, aan

haar ontwikkeling en groei. '

God geeft zin aan het heelalz waar God dood verklaard wordt,
treedt diepe duisternis het menselijk leven binnen. God begeleidt,

steunt en bewaart de wereld in haar voortbestaan maar Hij leidt ook

alles tot zijn einddoel. Door Hem ontstaan in de schepping, door

Hem verlost in ]ezus Christus, vindt de mens dat einddoel in de

ontmoeting met God voor een eeuwig, overgelukkig samenzijn.

<)(~~)(-
‘X’

;!De boodschap van het envangelie over het eeuwig leven, stelt aan

leer en voorbeeld, het feitelijk geloven veronderstelt de deemoed
die ons het goddelijk woord doet aanvaarden. Dat geloof legt het
zwijgen op aan ons verstand dat alles wil begrijpen en zelf wil uit-
maken.
Voor alles en boven alles is het geloof in Jezus Christus en zijn
woord, een gevolg van Gods genade. Hy moet ons die onverdiende
gunst geven, willen wij werkelijk geloven. Wij kunnen daarom bid-
den, maar allen krijgen vroeg of laat die mogelijkheid aangeboden.
Naar waarheid helaas schrijven de bisschoppen ’het geloof in het
eeuwig leven is onder ons zwakker aan het worden. Velen twijfelen
of zijn in onzekerheid daarover. Wij begrijpen dit; ook wij zijn men-
sen en kennen de onzekerheid en de twijfel; . . . ongeloof blijft staan
bij de gestalte van deze wereld, het aanvaardt alleen wat men zich
kan voorstelien. . .’ In een wereld en een tijd waarin, het aardse,
het zichtbare een overwegende rol speelt en vrijwel alle aandacht
opeist, kan het geloof niet bloeien. En dat terwijl de mensheid mis-
schien meer dan ooit zich haar beperktheid, haar onvermogen en
onvolmaaktheid (ondanks de successen van het technisch vernuft)
op pijnlijke wijze bewust is.
Wie zich niet boven het stoffelijke weet te verheffen zal geen con-
tact met het onzichtbare vinden. Maar voor wie door Gods genade
het woord van de Heer een nieuwe wereld ontsluit, is de gelukkige
opgang begonnen die zijn bekroning vindt in het eeuwig leven. Het
bezit van het waarachtig geloof, de ernstige overtuiging dat God
ons voert naar dat ee,uwig leven, het leven van het volgroeide kind-
schap Gods en van onsterfelijk geluk, moet wel zeer grote gevolgen
hebben voor ons leven op aarde. Het moet daarom ook ingrijpende
consequenties voor onze opvattingen, onze wijze van oordelen met
zich brengen.
Het allereerste is wel dat wij een grate blydschap ervaren om dit
toekomstig bezit van het eeuwig leven waarheen wij op weg zijn.
Wij zijn onsterfelijk, wij zullen eeuwig leven op het getuigenis van
Gods Zoon zelf in wiens woord wij onvoorwaardelijk geloven. Meer
dan alle vergankelijke schatten, eer en roem, macht en verzadiging
van zinnen, is dit voor ons een bron van zuivere vreugde: het eeuwig,
eeuwig leven. Dat leven met God en de liefde voor Hem, dat leven
samen met alle uitverkorenen, met onze dierbaren, met alle vrienden
van Jezus Christus en dat voor eeuwig is een onvoorstelbare rijk-
dom.

~X~~)(>
de mens van alle tijden hoge eisen. Al is het waar dat het een voor-

recht is te mogen geloven, zelfs kennis te mogen nemen van Iezus
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1:;
een onoverwinnelijk optimisme de slagen en mislukkingen zullen ham‘-mnerlyke er} mtwendlge beyekkezykheld‘ De.meuWe heme.I en

incasseren die het leven onvermijdelijk voor vrijwel iedereen mee- de meuwe aarde (ApOC'21:1).’ Zun een herSChe.Ppmg Van de Z1Cht'

brengt. De eigenlijke afrekening komt immers later en hen die Chris- bare natuur m overe-enstemmmgmet de geésteluke toestand Van devreugda u1tverko1'enen._Het 1s de profetie van Isaias (65:17; 66:22). Over

’Wie zal ons sgheiden van de liefde van ChristusP Ik ben ervan e?n 1-lerschep-pmg Spreekt O0? Paylus (2 KOLSI17; Gal'.6:1€.)’ ‘mar
Overtuigd dat noch de dood noch leven noch engelen noch boze h1er 1s alles 1n zuiver geestehjke zin te verstaan. Het duldehjk e1nd-

Zgeen de hoogte doel ‘van de mens 1s het bovenaards ge1u1_<_ en een geestelgk bestaan

of in de diepte noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen schei- 1‘?/lvaar-Ind W1] Vermoedeluk Op emmente Wuze’ de Vmegere Waarden

S2115 de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heer’. (Rom. ,I;rVé2df)Igi‘P;tg§1'e1r3S2; Zegt Sim Piaulus, ,de tijd is kom Laten

Die apostel die deze zegevierende woorden spreekt en getuigt dat gaamm ZU dle een Vmuw--he-bb.en--ZIJ1? as haddm Zij Ze met; Zij
zelfs de dood hem niet scheiden zal van Christus’ iiefde, wist toch -1-e ‘/Yemen’ als weendfn ?‘J met’ Z1] dle Zlch "*"hF“ge“’ a1S_ Waren

waarlijk wel wat aardse beproevingen zijn. Hij blijft vol hoop, en al Z1] met v?.rhe.ugd; Z11 Che hopen als Werden Zn geen. elgenaar‘

kent hij dagen van moedeloosheid, de eigenlijke toon van zijn leven Kortfml’ Z1] 51le metldh? aarfise. Omgaan’ moétfn er met_m Op'

is die van moed en volharding, van overwinning door Gods kracht. gsalk “giant e ‘gel; le WU Zlep. gaaft VOOrb1J' (1 KOr'7'29'31)'
“over dit alles zegevieren wij glansrijk dank zij Hem die ons heeft er enl voor O en loligktegehlk ultslovend voor de mensen’

(ROm‘8:37). veiams en we1onvergan<e1] e schatten... zo heeft God het ge-

Van hem zijn de bemoedigende woorden, die hoewel een ze1fgetui- W1 ' erzame t u geen S.ChatteI.1 Op aarde Waar Ze door mot en

genis toch een uitnodiging en een belofte bevatten voor ons allen: worm Vergaan en Waar dleven méreken Om te Steleng maar Ver-

’ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geioof Eameit u schaiien In de heme1' " (Matt'6:19’2O)' .

bewaard. Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid, waarmee de -at‘ rengt te “ens weer V9“ ons amen de noodzaak Van beShs'

Heer de rechtvaardige Rechter mij zal belonen op de grote dag, en smgen mfg-e' WU mPgen bl] Que mg en bgngstelllpg voor het
niet alleen mij maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.’ aarqse’ ane Soclale en carltgtleve b.emOe.1mgen dle door. Gad

8) ’ gewlld Zl_]11,“d€.l1'3.I1g‘(')1‘(I1(-3 der dmgen n1et uit het oog verhezen.
' ' ’ ' Alles Wat wg h1er z1]n of doen of bezitten heeft een functionele

<)(- <)(- zin. Het is ergens voor, het dient tot iets. Dat iets is Gods eer
<)(- en ons eeuwig leven, het eeuwig geluk en de eeuwige rijkdom

' van alle mensen die geloven.

Er is één gevolg voortvloeiend uit de werkelijkheid van het eeuwig ,Uit hft Volk Zei_ iemand Rot Hem: Meesten Zeg aan mijn broer
d ht d de dat hl] de erfems met mi] deelt. Maar Iezus antwoordde hem:leven dat onze bestemming is en dat ons us wac , Waar oor _

realiteit van ons bestaan onverbiddelijk en beslissend getekend man’ Wle heeft M11 Over u tot rechter of Verdeler aangesteld? En
- - H“ ‘d h : ht 11 hb ht. W t 'wordt. Als wij voor God bestemd Zi_]I1 en voor het eeuwig leven, U Z81 E en Pas Op en Wac u voor a e e Zuc an 1n

-_ -- - - 1 b -d- een geen enkel bezit a1 is het nog zo overvloedig ligt uw leven...’dan zgn W1_] nu onderweg en 1s d1t even een voor ere1 mg,
De man met de overvloedige oogst zei tot z1chzeIf: man, ]e hebtproeftijd waarin wij onze trouw mogen en moeten bewijzen. .. . , _

k k --d1--khid het is grote I'1]kd0I’l’l hggen voor lange jaren; rust nu u1t, eet en dnnkHeel dit aardse leven krijgt een » ara ter van E1] e1] e ;

niet definitief, het is maar voorlopig; dit is niet het eigenlijke, want en genie? ervan‘ Maar God §prak tot hem: dwaas’ nog deze nacht
- -- - - - -- - zal men ]e leven komen opeisen en wat ]e verzameld hebt van wiehet eigenlgke 1s eeuwlg en met vergankelgk zoals a1 d1t aardse.

Ondanks de autonome rechten van de binnenwereldlijke waarden Zal dat Zun? Z0 gaat het met lemand Che Schatten Vergaart voor
’ zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ (Luk. 12:13-21).ondanks alle aandacht en ijver die zij van ons vragen, ondanks het

feit dat wij ze niet kunnen missen voor ons aards bestaan, getuigt DL B. Naaijkens
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KOMMENTAAH VAN EEN LEZER Demasqué
Aanvulling op een artikel van prof. Schoonenberg.

In de 9e jaargang, 1969, nr. 4, van Schil1ebeeck’s Tijdschrift voor
Theologie, heeft P. Schoonenberg een artikel gepubliceerd, getiteldz QNTHULLEND .

’God§ tegenwoordigheid in Christus: voortzettingvan een gedach- Geertje Keulstra’ smptease_Ste1, op ,t Thorbeckeplein in Am_

t§_nW15Sehng- (b1Z- ?75'4O5)- De alfteur Yermemt 1n het begw Van sterdam, is zé gegrepen, door de Volkskrant, dat zij zelfs diep in
Zlln Stuk’ dat de 1nhOud_Van due V9r1Se_art1ke1en= gePub11Ceerd de nacht nog vergeet haar laatste onthullingen te doen. Het pu-
dooruA. HL11SbOSCh,, E. Schillebeeckx en P. Schoonenloerg in hetzelf- bhek is Verontwaardigd (Want Geertje is mooi, heel moon. Tot

de t_1Jd§¢hT1ft, 1966,4311-, 249307, hanfielend Over G°,d5 he11$P¥e' de heren in de zaal kunnen we alleen maar zeggen: ga onthu1-

telijke belijdenis. Hiervoor noemt hij dan I. P. M. van der Ploei in Och, dat zal wel links-katholiek zijn en gebaseerd op het authen-
Confrontatie no. 29-3O, 1967, p. 34-48; A. de Coninck in een ro- tieke evangelie.

chure, later afgedrukt in Confrontatie, nr. 33, p. 83-106, en C. Stré'1- De Volkskrant, orgaan van het Ned. Katholiek Vakverbond! Het
ter, eveneens in Confrontatie, nr. 48, 1969, p. 35-37. N.K.V. strijder voor vrouwenemancipatie, strijder tegen sex-

.
commercie, strijder voor een gezond huvvelijksleven.

Sch00nenberg’s opsomming is niet volledig. Het is ons uit e este "

bron bekend, dat ook de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome

in 1967 de inhoud der artikelen als onhoudbaar van de hand heeft DE SPROOKJES VAN WIM BOELENS

gewezen. Omdat het artikel van Hulsbosch als het ergste werd be- (Bazuin 22.2.70 door dr. Wim L. Boelens, pr.):
schouwd, heeft men hem naar Rome ontboden om zich te verant- ’E@n duidelijk Voorbeeld is de catechismus-affaire: het boek

woorden, overeenkornstig de voor de Congregatie geldende voor- heeft Z1111 invloed grotendeels gemist bili <18 Vorming V811 een E115

schriften. Pater Hulsbosch liet weten dat hij ziek was en niet kon grfldslag aanvaarde katholieke Ilieuwe levenshouding, Omdai

komen. Op deze veroordeling is de laatste tijd herhaalde gezinspeeld de internationale discussies over de rechtzinnigheid van het boek

in publicaties. B. Willems O.P. heeft de houding der Congregatie - DIE PER SLOT TOCH ERKEND WERD - een vreedzaam

zelfs afgedaan met ’kerkeiijk geharrewar’. Hij was toen misschien Werken efmeae Ve1"hi11del“d@I1- Het b0@1< heeft Z1111 Wefking OP

bezjg aan het ’Ambt5rappOrt’ Vggr N0QrWijkerhQut_ (18 Wereldkerk 111913 gemist, ZOWG]. leidinggevende leken 8.15

bij vele priesters van de jongere generaties: zij vvaren eigenlijk
Wij willen dit feit graag aan de onbekendheid en de vergetelheid 01-e °°1‘Zaak, DAT HET BOEK DQOR DE BISSCHOPPELIJKE
ontrukken. De Congregatie voor de Geloofsleer heeft het met haar EN VATIKAANSE LEIDER5 WERD VRIJGEGEVEN.’

veroordeling zonder de minste twijfel bij het juiste eind gehad. Zij
heeft zich echter vergist wanneer zij zou hebben gedacht dat de

dwalende theologen zich nu wel bij haar oordeel zouden neerleggen Boelens is veel in het buitenland zegt hij, daarom zal hij vvel

en de veroordeelde stellingen (ontkenning van ]ezus’s Godheid, zo- niets weten van de internationale kar-dinalen-commissie, die de

als die door de oude Concilies en in navolging van deze door de hele Nieuwe Katechismus zuiverde, Waarna hij met de correcties eerst
Kerk is geleerd) niet meer zouden verdedigen. De modernisten zijn Werd ’vrij gegeven’. En de redaktie van de Bazuin laat zo’n
hardleers. Daarvan legt het boven aangehaalde artikel van Scho0nen- sprookjes rustig passeren. Is dat niet beledigend voor de lezers
berg opnieuw getuigenis af. van de Bazuin?
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HERAUT ZIOH ZELF ONTHULLEND ACCENT INTERVIEWT PATER VAN KILSDONK
Heraut over zichzelf: (febr. 1970) (Accent 73); (met noten Van C.)
’De Heraut heeft in de jaren Van haal" bestaan een beleid ge' Je kan je afvragen vvaarom in de katholieke Kerk van Neder-
voerd, dat in de huidige ondertitel Wordt samengevat met het land de Weerspiegehng Van de algemene cultuurverandering
Woord van Paulusi ’C1’1d@TZ0ekt ones on behoudt het g0ede’- groter is dan in andere landen. Ik dacht, dat We dat moesten toe-

He”?‘“t over Pmi. an P' Schoonenbergz lialglgfiilieaiielifeic’f§e%e§a£ag§e13ftN‘;?c1(i1r?;kO€2\I:3"€nBi£NvL&Z1GX$1;’...1emand, d1e z1ch evenmln door voorhoede als door achter-
hoede W11 laten annexeren, maar een geheel eigen bijdrage 1e- PZA%1e_ enll r S91 en ies S In e r ’d Wd_het christelijk denken deze tijd, mte iectue e pI‘1€S ers, maar met d1e r1e tra 1t10=ne e

VAKKEN h1e1d het op.
Dat is dus Wat de Heraut vindt van een vrijzinnige voorma-n, (Maar gelukkig was pater van Ksdonk er Véér de Oorlogw
die b.V. houdtt God grijpt in de Wereld niet in, doet er niets Wat Wjj hebben HIER IN DE STUDENTENPAROCI-HE Vijf keer per
Hij alleen doet, voegt Diets tile, @1’1Z- E1" is dos ook goon godde' week een huvvelijk, meestal van jonge mensen, studenten. Hun
lijke genado, door God aan do moms gosohonken 315 boVenna' ouders zijn soms bejaard of ze komen uit een dorp, kortom uit
tuurlijke gave, enz. een gesloten gemeenschap. Ze hebben gemerkt, da1;,hun kind

' t k k ' 1 ", OF BIJNA NIET MEER dHeraut laat prof. dr. W.‘ H. vzm de Pol aan het woordz Elik me? is er S Ii :3 S Z3 _kk naar e

’Bovendien heb ik opmeuw 1n de St. Pau1’s kerk aan de c0m- (1?/let 5i1a_a tad ii Wa aige e .)m er 15'

munie deelgenomen; in de Stevenskerk te Nijmegen samen met le S u e enparoc 1

honderden katholieken uit de hand van de hervormde predikant Laat 1k_“-‘en Voorbeeld nemoo Vaoor merkt, dot Z1111 Zoon Plot
het brood en de kelk van het Avondmaal Ont‘/~a,ngen_’ van 21 Jaar af en toe met z13n me1s3e slaapt. Laten we vastste1-

len, dat op dit moment NEGEN VAN DE TIEN verloofden met
Prof. v. d. P01 die bet b0e1< S¢hl“eefI ’He'E/einde Van hot woven‘ elkaar een rustige ruimte delen. Dat is gewoon een feit.
tionele christendom’ en dat einde krachtig trachtte te_ bespoe- (Hoe kan Van Kilsdonk dat nou Weten?)
digen. Op het ogenblik WEMELT het van de celibatairen, die GEEN

levend Woord van hun lippen krijgen over God, alleen een paar
EVANGELIE EN VAKBEWEGING aangeleerde. Zolang We deze discussie hebben over de 1evens-
Prof. dr. H. Hoefnagels SJ V311 do Aotiogroop Wereldkerk heeft staat van de ambtsdrager komen We helemaal 4niet toe aan Wat
(LD; 2.3) op een N.K.V.—bijeenk0mSt in Bleijefheide g<*-‘Zegdi hij eigenlijk moet doen. Want hij moet de mensen vergezellen,
’We moeten in Nederland komen tot één Vakbeweging, die nooh die in onze cultuur enigszins, bij de geboorte, bij liefde en dood,
Poliek gebonden is, nooh oonfossionoel is-’ het GERUCHT Willen gaande houden over God.
Wij zouden vvaarschijnlijk geen hindernissen zien voor- één vak- (Dal; War-en pas 1évende woorden over God: het gerucht gaande
beweging, maar We zouden dan garanties Willen zien, dat de hOud_en)_

katholieke (Christelijke) VISIE en INBRENG participerend in Wat heeft een man van 55, laat hij fabrieksdirecteur zijn, sexueel
die EH6 Vakbeweging gegarandeerd 15- Aan Seoulariseronde 3k‘ nu geéxperimenteerd? Misschien heeft hij in z’n jeugd enkele
ties hebben We miets. We hebben de opdracht het evangelie ook dingen gedaan die ZOGENAAMD met mochten, maar daarna
in en 6.001‘ <19 Vkbeweging to VeYWerk91ijk@n- heeft hij een nette vrouvv gekozen en is z’n leven met zorg en
Anders 00k Zal de maSSa Van de geloofsgenoten (lie Mandement toewijding doorgegaan. Als diezelfde man. zijn jonge emp1oyé’s
en zie kard. Daniélou) aan een vervreemdingsproces ten offer in de Ogen kijkt’ Weet hij heel goed dat Zij in hat leven T1EN_
vallen. MAAL meer geéxperimenteerd hebben dan hij. Dat kan hij met
Overigens We Weten Wel Wat neutraliteit is: HUMANISME! een Zekere bonhomie aanvaardeny maar hij kan _ en dat komt
A1 dan niet met een M81"Xi$'Ei$0h Verfj ONTZETTEND veel voor - heel erg JALOERS- zijn en een vrij
(Zie 00k 011$ APDé1,f9b1"--111"-) sterke RANCUNE hebben. Hij za1 natuurlijk nooit tegen zijn
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werknemers zeggen, dat hij zoveel heeeft GEMIST, maar naar Q 0 0
mijn mening ontspruiten een HELEBOEL spanningen in bedrij-
ven aan het feit, dat de directeur een sexuele JALOEZIE heeft
tegenover zijn jongere medewerkers. Nogmaals hij zal dat nooit
bekennen, net Z0 goed als de vos de druiven alleen maar zuur
zal noemen, maar nooit zal toegeven dat ze gewoon te hoog
hangen.
(Als pater Van Kilsdonk dan maar, ondanks zijn celibataire
moeten missen, niet jaloers Wordt).

Och, W831?’ moet Ilu hiel" het ACCENT liggen? OP DISQUALIFL Margriet Freeman (17) studente, Valkenswaard, heeft een open
CATIE Of DIAGNOSE7 brief gestuurd aan de godsdienstleraren. Zij dacht, dat zij daar-

mee ook de gedachten vertolkt van een aantal medestudenten.
Verschillende bladen (Eindhovens Dagblad, Helmondse Krant)

THEIR MASTERS’ VOICES brachten deze open brief, die Wij zo vrij zijn hier eveneens te
In de Bazuin van 22.2.70 hebben enkele studenten van de helaas publiceren Juist Omdat hier van uit de eigen Situae een re1i_

C1001“ 1'16 bijdragefl V811 het misleide kt-‘1"kV01k I108 in Stand 29- gieus gerichte en intelligente studente schrijft Wat in haar om-
houden Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen (een gaat’ Hier Volgt dam deze phmippica of Margarethica;
naam, die niet de inhoud dekt) ruimte gekregen om hun 0n1ust-
gevoelens tegen Kerk en maatschappij te spuien. Zonder eerst te _

lezen, kent men de slogans al. Deze studenten hoorden ook tot MIJNE HEREN,

het groepje 4/'7, (1811 N00TdWijke1"h0ut Iliet V61" gelloeg giT18- Met In de zes jaar genoten middelbaar onderwijs heb ik tijdens de
theologie en paswraat wel te verstaan! godsdienstles evenzoveel godsdienstleraren gehad en bij al die
De Baluifl Il0eII1’E Z9 hill bij hun V001"f1a1T1e1”1I docenten waren de lessen - excusez les mots - knap waardeloos:

In de eerste klas - dat was op een school in Leiden - mochten
Marlie, Mrtien, Maria, Martin (niet '59 Verwarren met eerdel“ we zitten handwerken terwijl de leraar, een pater, ons voorlas
g€Y10eII1dB Martien Hatuurjk), Paul, K665, L910, Gee- uit het oude testament, Waarbij hij op het bord prachtige teke-
E11 dell? a¢h‘B ioflgeren Praten $e¢uu1' 1'13 Wat hen is gemdoctri‘ ningen maakte. Het enige Wat ik me van deze lessen herinner,
Ileefd C1001" Harry (Haas), Vi¢- (Hermens), L06 (Hermans) (fliet zijn, behalve het handwerken dan, die amandelvormige ogen die
te verwarren met eerder genoemde Hermens), Harry (Sanders), de door hem getekende meisjes amid hadden
FY3115 (Heggefl), Piet (van Baal“) en Sjeng (Bosch) bijV00l"b6e1d- In de tweede en derde klas had ik les van een andere pater, die
Allemal d0¢e1"1TJeYl 39111 de H08e$Ch001 V001" Theologie en Pa$'E0' eveneens het oude testament Wilde lezen en ’exp1iqueren’, zoals
mat, 36111 <16 Oliemolenstfaat in Hee1"1@Y1- hij dat noemde. Hij probeerde het Wel, maar aangezien hij bij-
Ouwe 01ie, nieuwe olie, allemaal dezelfde oliel Dezelfde troe- londer Weinig Overwicht en de klas bijzonder Weinig interesse

bele 0116! had-, kwam van zijn opzet niet veel terecht en Werd er meer ge-
praat over celibaat en sex (overigens een heel dankbaar onder-
Werp!) dan over de hoofdzaken van de godsdienst.
In de vierde klas kregen We les van een leek, die erg hard zijn
best deed en die ijverig iedere les stencils uitdeelde, maar die
ons toch niet veel leerde. Wat interesseerde het ons nou, Wat hij
vertelde over ’kritiek’ onuitgesproken dan wel verwoord, echt
dan wel onecht’, of over ’mystificatie van de normen’ enzovoort
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en dat men ’de eigen competentie en incompetentie moest erken- gen aan de klas, bijvoorbeeldz ’Wie is Christus’? Vanuit de klas
volgen daarop allerlei antvvoorden, Waarvan hier een paar voor-

nen voordat men goede kritiek kon 1everen’! Heeft zulkgezwam
beelden: dat was een sociaal Werker’ ’een filosoof met een paar

iets met godsd.-ienst te maken? 5

d k goede ideeén, overigens allang achterhaald’, ’een revolutionair,
Daarna bleef ik zitten (hoewel niet ’op gods ienst’) en i ver- _ ,

die veel w11de verbeteren’ ’een nrofeet zoals Sartre’ en ook ’een
huisde naar een andere school, Waar we eindelijk eens een leraar ’ ~

R geesteszieke die zich zoon van God noemde. In de daarop vol-
kregen, die na een paar maanden Hindoeisme (’Wie was ama-

gende bespreking Wordt de Jeugd gespaard: elk antwoord b11]ktkrisjna Paramahamsa?’ en ’Wat Wordt verstaan onder de begrip- _ _,
., k Juist te Z1111 of een behoorlnke mate van ;|u1sthe1d te bevatten.

pen Atman, Karma en Dharma.’) waarempel in de gaten reeg
dat daar niets moesten hebben die dan Ook begon Als dat n1et b113l<t u1t een recht-streekse opmerking van de leraar,
met de behandeling ,mOderne, Vraagstukken zoals dan toch Wel uit een omstandigverhaal. Maar fout is het ant-
LSD, tic, marihuana haSJ.ieSJ._ Maar halverwege het schooljaar woord n1et._ Nooit. Dat IS olan blnkbaar de Roomse leer. Overi-

verdween deze docent van het toneel - waarom Weet ik niet - gens meet J? daar Wel Teéel Over denkel En‘ Ook moet je ’Ze1f

en hij Werd vervangen door een pater. Ook die man bedoelde Wel?“ Wat Je met dit Verhaal doe“ Maar als je over een der'
het Wel goed, maar hij wist of begreep toch niet, Waar het in zijn gehlk gezwam later neg eens nadenkt Wat was dam eigenhjk de

. . conclusie van het gesprek? Is het verwonderlijk, dat leerlingen
lessen aan haperde_ We kregen weer ellenlange stencils met f11o- ’

1 , H ,5 d1e een vaste overtuiging had-den, zo hun zekerheid kvl/ijtraken?
sofische verhalen, vvaaraan ik het volgende ont een: e eer-

. En Wat moet Je doen als een godsdienstleraar - nog Wel een
ste is gewoon een niet-vveten, hetzij door gebrek aan informatle,

. .11 t D.t t priester - zegt Naar de kerk gaan op zondag? Van. mi} hoef Je
gebrek aan kritische zin, ofwel een met-W1 en-we en. 1 soor

. .. . met, helemaal met nodig! Als Je JG oma helpt met afvvassen, ver-niet-weten of ontkennen Wordt gevonden zoals duldelljk 1s, zo

Wel onder mensen die God ontkennen alsook onder degenen die Vul je eVeT1gQed J9 Z0ndagSpliCht’, terwijl jeeigen -zeer Roomse
’ ’ - vader daarop reageert met een WOed6Ild'Z ’Zo, zegt’ie dat?

God. bevestigen. En eigenlijk zijn de laatsten de gevaarlijksten. ,,
Z1]. bederven de image God de betekenis godsdienst Waardeloze vent; 1s dat ]ul11e‘goo'lsd1enstleraar? Nlks ervan! lfort,

naar de kerk, Je mag pas thuisbhgven als d'e paus het goedvmdtf’
en godsdienstigheid radicaal.... Voorzover God als verschijnsel

k d .1b d Dan ga 1e naar die leraar toe, vertelt hem van die reaktie en danin de geschiedenis telkens Weer bete ent: e 0Ilp61 are on er
grond en de grenzeloze toekomst van mens en Wereld, dan i; krijg ]€ te horen: ’Ja, ga da"n. maar naar de kerk, alles beter clan

ruzie thuis!’ Is dat op dat punt het laatste en blijkbaar sterksteduidelijk dat God vervalst Wordt, telkens vvanneer men hem
vastlegt...’ De zin van dergelijke verhandelingen ontging mij argument‘
totaal en dat was zo bij a1 mijn klasgenoten. Zij varieerden van
veertien tot zeventien jaar. -

Nu, in de vijfde klas hebben wij les van een leraar, die - ik heb

Een uitspraak die typerend is voor de godsdienstlessen zoals ik
ze in de afgelopen jaren kreeg, is de volgendez ’Jezus is nooit
getrouwd geweest, maar hoeveel vriendinnetjes heeft hij Wel

dat al herhaaldehjk ’gezegd’ de Opvatng velen in de niet gehad?’ is het dan een Wonder, dat tegenwoordig zoveel ka-
klas gemene manier lesgeea Ik gebruik hier het Woord tholieke jonge mensen met godsdienstproblemen rondlopen? Ik

’gemeen’ en dat bedoel ik ook: zijn manier van lesgeven is un- ben er zfeker Va?’ gewoon mt elgen ervaring’ dat de Scholen’ en
om precies te Z1111: de olaar gegeven godsclienstlessen - dat Wilfair, oneerlijk, misleidend. Er zijn in elke klas leerlingen, die

. dus zeggen de godsdienstleraren - daaraan in hoge mate schul-geloven in en die ook Willen vasthouden aan dingen die hen in d_
1 z1n

vroegere jaren zijn geleerd. Hun opvattingen kunnen volgens de g1.
leraar Wel ouderwets zijn, maar de man heeft daardoor nog niet

- - -- . Het 1s ml] bekend dat momenteel voor een groot aantal katho-het recht om aan de overtuigmg van Z1_‘]I1 leerhngen te tornen en
lieke rniddelbare scholen in ons land een nieuwe ’kathechese-

daardoor nog meer twijfel te zaaien. In. de laatste maanclen Wordt ,

cursus Wordt geschreven. In die cursus (ik citeer uit een jaar-in onze klas gesproken over onderwerpen, zoals ’W011deren’ of
’Jezus van Nazareth’. De leraar stelt daarbij rechtstreekse vra
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godsdienstonderwijs Wetenschappelijk bij de tijd te brengen en Staat U, docenten, eigenhjk nog wel achter datgene, Wat U

te doen beantwoorden aan moderne pedagogische en didactische doceert’ of Zou moeten docerenq En neemt U in geval Van nood

ei$eY1’- Uit hetzelfde Versleg blijkt Wet die nieu-We keteehese in“ alleméél Uw toevlucht tot het ordinaire schelden, Wanneer blijkt
heudti in de legere klessen W11 men qeelengrijke en beeie-nde dat de k1asVU de baas is, in plaats van andersom? Ik citeer één

Persoenhllkheden’ die Ook Werkelijk lets te Zeggen hebben’ de van UW co1lega’s godsdienstleraren, die met de volgende stijl-
revue leten Pe5Sere1’1’- ' Ik neem een dat men hierbij denkt een volle opmerking het Woord richtte tot een aantal meisjes: ’Ju11ie
zulke boeiende figuren als Abraham, Jezus, Mussolini en Hitler? Zijn een Stenetje Zakken, J-ullie Zitten hier de Zaak te k0eiOne_

renl’, of, als U behoefte hebt ‘aan een tweede citaat - tegen één
In de drie hoogste klassen Wil men ’informatie verschaffen, hoe persoon, die het namens de hele klas moet on/Egelden; gij bent
het geloof, c.q. het religieuze in de mensheid functioneren (Hier een nuly Waarbij ik Overigens hoop dat laatste Woord _ nul _

zal de schrijver wel bedoeld hebben ’functioneert’?), Waarbij een met Verkeerd te hebben verstaan
bijzondere nadruk ligt op de christelijke levensbeschouvving, die
nu eenmaal sterk de westerse cultuur bepaalt, waarin Wij leven’. Godsdienst lijkt me met een vak dat je de leerhngen kunt in_

Overigens is mij opgevallen, als een toch wel vrij belangrijk pompen, Zoals Frans’ Duits of Engels, maar het meet Voor de

Punt, det de behendeling Van de eigen g°dSdien5t1 bet kath°1i' leerlingen wel een eerlijke informatie inhouden, ten eerste over
cisme, niet op het programma staat, althans niet in de opzet de eigen godsdienst, i.c. het katholicisme, en pas op de tweede
Werdt geneemd I5 det Om enze ’PrOteStant5e medemroeders’ te plaats over andere godsdiensten. En daarbij denk ik niet aan die
vriend te houden? Is het vreemd dat over d-at gemis vele ouders Zogenaamde Wereldgodsdiensten als Mohammedanisme’ Hm-
en goedvvillende leerlingen niet te spreken zijn? Ik heb minstens doe-1-Sme, Shimoi-sme, Boedhisme en dergelijke’ maar Wél aan de

drie med-ewerkers Van de betreende eursus daarop geWeZen- christelijke religies, die aan het katholicisme vervvant zijn, en
En zouden geen andere leerlingen of geen ouders daarover heb- die hier in WeSt_EurOpa voorkomen’ dug Lutheranisme, Ca1vi_

ben geklaagd? Maar van veranderingen in het te doceren pr0— nisme, Anglicanisme enz. Tenminste als men aan die groep van
gramma heb ik nooit iets vernomen. Wanneer zouden die komen? christenjke godsdiensten nog toekomt, Want _ 815 het Waar is

of W91-"dt aan de Stem Van leerlingen en aan die Van hurl Ouders Wat ik van vele niet-godsdienstleraren heb vernomen, o.a. van
geen Weerde geheeht? mijn ouders — dan omvat de katholieke leer toch wel meer dan

ik tot nu toe van U heb geleerd.
Bovendien zie ik nog niet zo scherp in, Wat er eigenlijk nieuw is
in de bovenomschreven terreinbepalingz ik heb namelijk in de Voor mij staat Vast dat in de afgehpen jaren door UW SOON

efgelepen jeren gedsdienstlessen gehad Over dezelfde endel“ godsdienstlessen bij leerlingen van middelbare scholen enorm
We1"PeY1> Zij het den in een andere Velgerde of is die Volgerd-e veel is verknoeid. Ik heb aan zes handen nog niet genoeg om op

mi55¢hieY1 jllist de Veranderiflg en de Vernieuwing W331" hei Om mijn vingers uit te tellen hoeveel scholieren door U of Uw col-
gaat? 1ega’s in tvvijfel zijn gebracht. En van die twijfel kunt U Weinig

meer wegnemen, Want bij mij en bij veel van mijn 1eeftijdge-
Mag ik aan U, godsdienstleraren, eens enkele vragen stellen? noten hoeft U niet meer aan te komen met verhalen over het
Zitten uW leerlingen er echt met interesse bij? ’mystieke lichaam van Christus’, ’sacramenten’, ’erfzonde’,
Moet U ze er niet vaak met de haren bijslepen? Gelooft U wer- ’vreemde zonden’, ’kindschap Gods’ en zulke dingen meer. Ove-
kelijk dat U hen boeit met uw vaak onbenullige gezwam of rigens heb ik diverse van die termen in UW godsdienstlessen

Moksja, Samsara, Oepanisjads of over Vivekananda? En Wat nooit gehoordl, zo besluit Magriet Freeman haar brief.
heeft dat gezanik met de godsdienst van mijn ouders te maken?
Is het niet Waar, dlat de meeste godsdienstdocenten a1 na korte Wat W11 Margriet Freeman dan Wéyg Ze zegt: *])e godsdienses

tijd afknappen? E11 Z0“ det met kemen deerdet Ze het niet meer is op de r.k. middelbare school een verplichte les. Wat we in dat
aankunnen, Qmdat de kles hen Wegpest ‘ “it Pure Verveling? geval mogen verwachten is: degelijke informatie over wat er
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van de leer van de rooms katholieke kerk vast ligt, eventueel °

met verschillende interpretaties van deze leer’. Zij erkent de
moeilijkheden van het geven van godsdienstonderwijs in een in
beweging zijnde kerk en wil van deze beweging wel kennis
nemen, maar in geen enkele richting gedreven Worden.’
’Als de ouderen hun religie over boord zetten, weten ze Wat ze

ovfrboord zettenide J_°ngere_“ Weten dat ' eventueelt ' met ems,‘ De redactie vraagt mij met veel aandrang nog eens te schrijven over
Mun bezwaren z1Jn nlet gencht tegen bepaalde leraren pe1‘S00l1- het onderwerp ’Intercommunie’, nadat zij er zelf al aandacht aan
lijk, maar tegen de grenzeloze verwarring binnen het best“-ande heeft besteed in het stuk ’Open Communie’ van het laatste februari-
::’1Sfl6;I;1é{)k W11 kennis nemen'van de aodsthenst van mun ouders nummer van dit tijdschrift (1970 blz. 18-20). Daarin heeft zij een

p grand daarvan mun houdmg In het leven bepalem uiteenzetting opgenomen van pastoor Roeleveld, secretaris van de S.

Willibrordvereniging. Deze maakt onderscheid tussen ’interc0mmunie’
en ’open communie’. De eerste is er krachtens een overeenkomst
tussen twee kerken zegt hij, de tweede is facultatief: zij is een nit-
nodiging die men kan aannemen (volgens hem) of niet; De vraag
waarom het draait is echter of de katholieke Kerk toestaat zulk een
’uitnodiging’ van niet-katholieke zijde aan te nemen, ja of neen. Het
eerste deel van het ’Oecumenisch Directorium’, van kracht geworden
op 14.5.1967, door Paus Paulus bevestigd en ondertekend door kar-
dinaal Bea en bisschop Willebrands, geeft een duidelijk antwoord.
Dat men zich hieraan in Nederland niet stoort, gelijk men in zoveel
dingen ingaat tegen het pauselijk gezag, is een andere zaak, waar-
over wij het hier niet hebben. Hoe men b.v. te Rome over door de
bisschoppen goedgekeurde liturgische richtlijnen en voorschriften
denkt, kan men in het laatste nummer van Confrontatie, blz. 1.06-

108, lezen (overgenomen uit Notitiae, publicatie van de Congregatie
voor de Kerkelijke Eredienst).

Als algemene regel geldt: de sacramenten van niet-katholieken ont-
vangen is alleen geoorloofd in enkele gevallen waarin men anders
géén sacramenten zou kunnen ontvangen. Daarbij Wordt dan o.a.
gedacht aan het ontvangen van de H. Eucharistie bij de gescheiden
Kerken van het Oosten, die een geldig priesterschap en een geldige
Eucharistie» bezitten (directorium, no 39-54).
Wat de andere niet-katholieken betreft, lezen wij in no 55: Het vie-
ren der sacramenten is de daad van een gemeenschap, die deze in de
gemeenschap zelf stelt en daarvan de eenheid uitdrukt in geloof,
eredienst en leven. Waar deze eenheid van geloof met betrekking
tot de sacramenten ontbreekt, is het derhalve verboden dat de ge-
scheiden broeders er samen met de katholieken aan deelhebben, in
het bijzonder wat betreft de sacramenten der Eucharistie, de Biecht,
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1161 01165611 D6 161<51 Z6g1 V616161 1161 1161 15 106g651aa11 1161 6611 P10" brood en wijn Worden er niet veranderd in het Lichaam en Bloed
testant deze sacramenten ontvangt van een katholiek priester als er deg Heren, het K1-ujsoffer wordt er met in tegenwgordjg geste1d_

66" b.1iZ°"<161' 611151186 16°16" V001 aa11W6Z18 15 (111 g6V6a1 V311 5161V611, Men mag deze symbolische herdenking van het Avondmaal een eer-
gedurende een vervolging, in de gevang@nisSen)- Maar 00k dan mag biedwaardige ritus noemen, de katholiek mag onder geen enkel op-
1161 61116611 1111161 615 116 11161'1<a11101161< Z1611 11161 101 6611 61g611 866516" zicht de schijn wekken dat hij erin te doen heeft met de Eucharistie
111116 1<1111 1/1761161611; V611161 111061 1111 8611661 1111 613611 116W68111€ 616 511' zoals deze door de Heer is ingesteld en door de katholieke en ortho-
cramenten vragen, het geloof der katholieke Kerk in deze sacramen- dexe Kerken wordt gevierd_

1611 1161611, 611 S0611 86516111 Z1.i11- 1 Als pastoor Roeleveld meent ’de plicht’ te hebben om te wijzen op
de ’oecumenische mogelijkheid’ aan het avondmaal van Protestan-

In soortgelijke -omstandigheden mag een katholiek die sacramenten ten e1ee1 te nemen, Op Stmffe van Zijn Opdraeht ’t0t een farce’ te

51661115 °111Va11g611 W" 66" 8611112 Z6W§d P1'165161’- D6 1611611 V611 1161 maken, dan heeft hij evenzeer de opdracht de katholieken er op te
laatste is duidelijk: is de priester niet geldig gewijd, dan zijn de wjjzen dat Zij onder geen beeng aan Zulk een av0ndmaa1 deel mo-
drie sacramenten volstrekt ongeldig; er is dan niet de minste reden gen nemen_ Doet hij dit met, dan maake hij Zijn kathoheiteit en die

0111 Z6 16 V1a8611, 01111161 111611 W61 111611 1161121 11161 k11jg1- van de Willibrordsvereniging, welker secretaris hij is, tot een farce.
N0. 56 van hetzelfde directorium verbiedt nog aan ’van ons geschei- Dit zij in alle openheid gezegd.
den broeders’ de taak van voorlezer der H. Schrift toe te vertrou- ’

wen, of te prediken gedurende de H. Mis; hetzelfde geldt voor de De reden dat velen die zich nog katholiek willen noemen geen be-
katholiek in een protestantse kerk. zwaar meer hebben tegen het deelnemen aan protestantse Avond-
De voorschriften zijn duidelijk. Even duidelijk is het ook dat zij in malen is ongetwijfeld dat een aantal hunner de katholieke leer over
Nederland, met zovele andere, met voeten Worden getreden. Daar- de H. Eucharistie niet meer aanvaardt. Voor hen is de Eucharistie
om gaat het beroep niet op dat pastoor Roeleveld doet op het door tot een zuiver symbolische handeling geworden en daarmee is het
hem aangehaalde bisschoppelijk schrijven van februari 1969 ten op- verschil met de protestantse opvatting zo goed als weggevallen, of
zichte van intercommunie bij een gemengd huwelijk. Wat de bis- geheel verdwenen. Als men samen met Protestanten mag bidden,
schoppen daarin toestaan, wordt door het centraal gezag der Kerk waarom dan geen Avondmaal vieren denken zijP Vanuit hun stand-
niet toegestaan en zelfs verboden. Wie dit gezag erkent boven dat punt wordt die vraag terecht gesteld. Maar dat standpunt is niet het
der bisschoppen, weet waaraan hij zich heeft te houden. katholieke of het orthodoxe.

Wij willen hier nog een opmerking aan toe voegen. Onlangs heeft
A15 P351001 R°616V6111 Z681 1161 6161 $616 611116 16 RO1116’ - -~ ’86611 611' het patriarchaat van Moskou laten weten dat orthodoxe priesters
kele bevoegdheid (heeft) in de Reformatorische Kerken’, zou ik hier- in bepaalde gevallen de sacramenten mogen geven aan katholieken
bij willen aantekenen, dat zij die bevoegdheid onder geen enkel op- en ’oud-gelovigen’ (een russische secte). Hiermee is een breuk ge_
zicht uitoefent. In principe heeft de Paus van Rome echter ’bevoegd- komen in de efejele Qpvattjng der Orthedoxie, vo1genS welke dit
heid’ over alle gedoopten, of zij die erkennen of niet. Het spreekt ongeoorloofd, ja eigenlijk onmogelijk is. De meeste theologen der
echter vanzelf dat hij er geen gebruik van maakt. Hij zal er dus geen Orthodoxe Kerk Zijn van mening dat de H_ Geese Sleehts aanwezig
b6ZW-131 168611 111a1<611, 11111 ’V61$6111116l"1116 R6f0I111101i$¢116 K6r1<611 is in de orthodoxe Kerk. Door de sacramenten deelt men deze Geest
het Avondmaal hebben opengesteld voor leden van andere kerken’; mede aan de gelovigen en daarom kan dit alleen maar in de ortho-
dit is in feite him zaak en daar komt hij niet in. Maar wel is het zyn doxe Kerk gebeuren
zaak, en die van alle katholieken bisschoppen, priesters en gelovigen,
61°P 16 WUZ611 1161 Z1111< 6611 111111°61181118 11161 1111" 611 mag W0161611 3311' Onlangs is er in de pers weer eens op gewezen, dat Patriarch Athena-
vaard. Want ht VOOfSCh1‘ift V2111 ht 0€CLlII'l€1'1iSCh di1f€CtOI'iLlII1 h€€flI ggras het Veangen heeft ujtgegproken met de Paus te COnCe]_ebrergn_

6611 61111d611J1<6 1108111111156116 8101111 111 616 ’16101111a101156116 1<611<611’ Iuist hetzelfde heeft hij mij persoonlijk gezegd, toen ik hem in 1967
(ik beperk mij wt die van Nederland) is geen geldige, geen echte bezocht. Zijn redenering was (of leek) simpel. Tot 1053, zo zei hij,
Eucharistie aanwezig. Wat daar Avondmaal héét, is symbolisch, was er neg geen (gffjciéle) seheiding tusgen Qogt en west en was in.
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tercommunie dus normaal. In 1053 heeft men elkander geéxcom-
municeerd (niet geheel juist, vdPl.); onlangs zijn deze excommuni-
caties opgeheven (evenmin gehéél juist). Als Paus en Patriarch nu
weer samen celebreren is de eenheid in feite hersteld. Dit was zijn
redenering. Hij zei erbij dat deze niet de instemming heeft van ortho-
doxe theologen, maar theologen hebben in de Kerk slechts te doen
wat Paus en Patriarch bevelen; zij zijn officieren, die onder het com-
mando staan van de generaals.

Athenagoras, die bij die gelegenheid tevens verklaarde niet veel van
de theologen te houglen, zei er niet bij dat hij heel onlangs nog een

herderlijke brief tot zijn gelovigen had gericht, waarin hij er hen op
wees dat voor de orthodoxen intercommunie met katholieken ver-
boden is en blijft! Andere patriarchen hebben soortgelijke, of nog
straffere verklaringen afgelegd (o.a. Benediktos van Jerusalem). Was
Athenagoras dan onoprecht tegen mij en tegen anderenP Ik geloof
van niet. Hij is een tacticus. Hy‘ zou graag kunnen celebreren met de

Paus, omdat dan de eenheid werkelijk hersteld zou zijn. Maar hij
weet dat het niet kan, en dat hij intercommunie moet verbieden,
wil hij geen opstand in zijn Kerk veroorzaken. Inmiddels strooit hij
een zaad uit waarvan hij hoopt dat het vrucht zal schieten en ertoe
zal bijdragen de voorwaarclen te verwezenlijken waaronder inter-
communie mogelijk zal zijn.

Toen aartsbisschop Nikodim van Leningrad in oktober 1969 een or-
thodoxe liturgie (Eucharistie) vierde in de kerk van het (katholieke)
Russicum te Rome, was dit een heel bijzondere gebeurtenis. Het
koor van het Russicum voerde de gezangen uit, maar er moest voor
Worden gezorgd dat niemand aan de dienst deelnam, ook niet in de

geringste functie, die niet tot de orthodoxe Kerk behoorde; hetzelfde
gold voor de H. Communie. De naam van de Paus is in cle liturgie
niet vermeld, alleen zong men na afloop te zijner ere een z.g. poly-
chronion een heilwens, te vergelijken met ons Domine Salvam fac
Reginam Nostram, dat in betere tijden bij ons na de zondagse I—Ioog-

mis werd gezongen. Nikodim dacht er niet aan de intercommunie
licht te nemen. Dat hij een niet-orthodox koor liet zingen was al

een belangrijke concessie, eveneens dat het gebeurde in een katho-
lieke russische kapel. Maar zonder deze concessies zou er niet zo’n
plechtige viering der liturgie te Rome geweest zijn.
In de katholieke Kerk wordt intercommunie vooral gezien als het
hoogste en definitieve symbool der eenheid. Daarom mag en kan
zij niet algemeen of op grote schaal Worden toegelaten. Maar omdat

de sacramenten voor cle gelovigen zijn en niet omgekeerd, wijkt de
Kerk in bijzondere gevallen, waar mensen in nood zijn, van deze
praktijk af, overtuigd dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan
de betekenis der Eucharistie als algemeen symbool der eenheid.
In vroeger eeuwen en nog niet zo heel lang geleclen dacht men dat
wél, en volgcle men dezelfde strenge praktijk als de orthodoxen.
Maar al voor het 2de Vaticaans Concilie was in die praktijk veran-
dering gekomen. Katholieke priesters gaven in allerlei gevallen de
Sacramenten aan in Europa verspreicl en vaak in ballingschap le-
vende orthodoxe gelovigen, die er om vroegen en anders van de
sacramenten verstoken zouden blijven. Deze toestand is gelegaliseercl
op het Zde Vaticaans Concilie. Maar het betreft hier orthodoxen,
niet protestanten. Voor hen ligt de situatie geheel anders.
Op mijn reizen in het Nabije en Midden Oosten heb ik herhaaldelijk
van orthodoxe zijde grote verontrusting horen uitspreken of gele-
zen over de verandercle geloofsopvattingen en het modernisme bij
velen in de katholieke Kerk van het Westen. Het is meer dan duide-
lijk dat daardoor cle eenheid, of de hereniging met de het Oosten
niet wordt gediend, maar in hoge mate wordt geschaad. Daarom
vergist Pastoor Roeleveld zich zeer wanneer hij denkt dat de een-
heid van allen in Christus zal worclen gediend doordat katholieken
deelnemen aan protestantse avondmaalsdiensten. De eenheid met
de niet-katholieke Kerken die het dichtst bij ons staan: cle Gosterse,
wordt er in heel belangrijke mate door geschaad.

J. P. M. van der Ploeg O.P.
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t Tenslotte is dr Keep lid van de commissie voor huWe1ijksaa=n-O - ,

gelegenheden van het Pastoraal Concilie en fervent voorstander
van de p11, ook funktlonaris van Organon, Welk concern mas-
saal pillen maakt.
Z0 ontmoeten elkaar links katholicisme en rechts kapitalisme

GEBOORTENREGELING op het kleurloze vlak van het materialisme.

Helder Camara, aartsbisschop van Olida-Recife (Brazilie), zei
onlangs in Montreux o.a. dit (Eindh. D. 4.3.):

POSITIEF

De strijd voor een beter bestaan van de rechteloze massa’s sluit Velkekremi 262-703

niet i=n dat hier met voorbehoedsmiddelen gewerkt moet Worden Het 15 tech wel plezierig em eens een prettig geluid te leten
’ - -- h d"1’Ndt11b1d' 1 hebb 01e-om het aantal 1nd1v1duen in de toekomst te ver1n1nderen_ D1t 1s Oren ever e P1 - a e a e e en Jaren eng en V g

1 X robleem Waarmee de Kerk in Latijns_Ame_ staan met pesslmistlsche en trieste art1ke1t]es, z1]n er onlangseen zeer comp e p ,

rika zich ook bezighoudt. Wij proberen de ouders duidelijk te een peer Verslagen Versehenen met een Wet Vrehlker aspect-
k dat het niet enoe is kinderen ter Wereld te brengen Ten eerste zijn een aantal onderzoekers tot de conclusie geko-ma en, g g ,

men moet ze ook een menswaardig leven kunnen bieden. Wat men’ det de p11> Wenneer er gee“ kleehten eptredeni gedurende
-- - \ - - - - - ]8.I'6I1, zonder onderbrekin kan Worden verstrekt. Het nare: ’drie
1 met kunnen aanvaarden 1s een internationaal gedirigeerde ~W] -.

pohek Van geb00rtebeperkmg_ maanden wel en dan een maand niet kunnen we dus verlaten.

Het is volgens mijn gevoel niet toevallig, dat de ex-minister van Nogmeels» Wenneer er althens gee“ kleehten Zijn Bij kleehten
defensie van de Verenigde Staten nu president van de Were1d- of buversehllnselen Zullen We neg altlld de Oude methede mee-

’ t 1 r d k vv d d tbank zo’n voorvechter is van deze politiek Zoals men ook fer- en V0 gen’ O evergeen Op een en er mer - or -en met a
5 ' .. -.t ht Vindt in de chemische industrie die Zich aan andere merk geen b1]versch1]nse1en merkbaar, dan kunnen Weven e voorvec ers = ,

deze poliek Verrijken alsnog zonder onderbreking dat andere merk gaan toed1enen.
in Lati-nS_Amerika Zouden Wij niet graag het Voorbeeld van Ten tweede hebben een aantal andere onderzoekers nagegaan

1

India volgen, Waar buitenlandse experts de arme bevolking ver- hoe het_Zet met de eeegeberen efwllkmgen Van kmdereem ge“
minderd hebben. De industrielanden behoeven heus niet bang te beren mt meeders dle Jerenleng de ’p11’ hadden gebrmkt: ‘Yer’
zijn voor de hongerende en groeiende massa’s in Latijns-Ameri- geleken met de kinderen ven meeders die de epil’ nee“ of te
ka Wat kunnen deze arme landen ondernemen tegen de met nimmer hadden gebruikt
oorlogsmateriaal uitgeruste rijke naties. De statistieken van de En, 0 Wonder het aamal aangeboren afwijkingen bij kinderen

rijke landen, die bewijzen Willen, diat hnn hulpverlening geheel Van ’pi1m°ederS’ leg eenzienhjk lager den bij de kinderen Van
opgevreten wordt door onze onverantwoorde bevolkingstoename, met'p11'm°ederS’-
kunnen gelijk hebben. Bijna alles laat zich bewijzen met statis- Over _het_ trembeeegeveer deen We eehter neg elmd een beetle
tieken. Wat nog duidelijker bewezen Wordt is de angst om de voorzlchtlg
kern van het probleem bloot te leggen.
Niet de toename der bevolking, maar de onrechtvaardige ver-
deling vat-n de rijkdom is de oorzaak van de stagnatie in de on.t- En dlezelfde Velkskrent
Wikkelingslanden. Om hun bezittingen te kunnen behouden Wil-
len de rnachtige heren van deze vvereld het probleem der ont- WAARSCHUWING BU DE PH‘ IN AMERIKA
wikkeling reduceren tot de pil. Daarop heb ik maar één ant- Velkskreet’ 5'3-70:
Woordi ’Naar de maan met de pi1»_ De Amerikaanse controledlenst voor voedsel en medicamenten

FDA, wil alle fabrikanten van de contraceptie-pil verplichten
bij hun produkten een briefje te voegen, Waarin Wordt gevvaar-

(anoniem) MEDICUS

100 101



schuwd voor mogelijke risico’s van de pil. De fabrikanten moeten
deze informatie op ’t ogenblik alleen aan de apothekers ver- GEB00RTEBEP_ERKIN(_3" GASTARBEIDERHAUSSE

De neo-malthuslanen, dle tegenvvoordlg h1ppere namen hebben,
schaffen. __ __

De gevolmachtigde van de FDA Charles Edwards heeft de tekst maar dezelfde tegennatuurmke prakmken praktlseren en pro"
’ ’ pageren schreeuwen het uit aether en publiciteitc Nederland

van het voorgestelde pamflet voorgelegd aan een senaatscom-
1. h .d 1 st1kt van de mensen! Daarom 11ever heel We1n1g vv1egen!

missie die een onderzoek instelt naar de vei 1g e1 van ora e
’ Maar de doodsklsten b111ven natuurhgk komen.

contraceptive. ’Ik ben tot de conclusie gekomen dat de infor- 1 d

matie die over de orale contraceptiva aan de patiént wordt ge- bgzsgdaei verlong Zlc met Z0 132011 er’ het vergmst Zlch Zeer

geven, onvoldoende is en dat een herziening van onze politiek Maar de econom1sche groe1 schreeuvvt even hard als de geboor-
nodig is’, zei Edwards. t b k d . h _ h , ,

In het waarschuwingsbriefje Wordt gezegd dat er een duidelijk e_ eper er?’ e economlsc e groel Sc reeuwt echter Om meen
met om rnmder mensen.

verband bestaat tussen het ontstaan van bloedklonteringen en _

En Waar d1e s1nds de oorlog gaandeweg steeds mlnder komen,
het gebruik van de pil, en dat het risico voor trombose zes keer , .. _ -

groter is dan dat voor niet-gebruiksters. Er Wordt echter aan Worden de kmderruke landen Van Zmd'Eur0pa en Van Noord’
toegevoegd dat de kans op een dodelijke afloop niet groot is Afrika en Klein-Azié te hulp geroepen. Zodoende is Nederland

Het sterftecijfer Wordt geschat op zes per 200.000 pilgebruiksters. tech Voller aan het Worden" Zij het dan met Onder Oqnawurlijke
G-ewaarschuwd Wordt dat vrouwen die bloedstolsels in de benen omstandlgheden levende mensen (immers bun gezinnen bhjven
longen of de hersenen hebben géhad de pil met moeten ge_’ achter). En het is geboden als deze mensen hier blijven en er

bruiken en dat het gebruik onmiddellljk moet Worden gestaakt Zun er a.1 10 jaren hier’ dat hun gezinnen mee k0men' En dam

bij pijn in benen of borst, bloed opgeven, gezichtsstoornissen of smgt het aantal m“.’°“e“ plotsehng Zeier drastlsch! V

plotsehnge hhoofdpijnen Wat een planners d1e neo-neo-malthuslanenl

VOEDSEL VAN DE TOEKOMST

Voor het proteinetekort van de jaren 2000 kan olie de grote
oplossing zijn. ‘

Mogen degenen, die de voorbehoedmiddelentegennatuurlijkheid
en de abortusmoord beoefenen om zoals ze zeggen were1dhon-
gersnood te voorkomen gerust gesteld zijn.
’De synthetische eiwitdragers Worden waarschijnlijk reeds vanaf
het volgende jaar de internationale vismeelproduktie concur-
renten. \O'1ieprote'1'nen moeten voortaan het eiwittekort van de

wereld helpen dekken. Volgens een program van de Were1d—

voedselorganisatie FAO rnoet in het kader van een tienjaren-
plan de eiwitproduktie verhoogd Worden. Dit plan voorziet naast
een verhoging van de konventionele voedingsrniddelenproduktie
cle massieve intensivering van o1ieprote'1'ne—synthese. Want op

het gebied. van de bio-petrochemie ’1igt de grootste hoop op een
beslissende vergroting va~n de eiwit-Winning zonder de nood-
zaak van een verruiming van de agrarische oppervlakte bouw-
land’, heet het in het FAO-programma.’ (Publik 6.3).
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D‘ ' h ' I van UW verantwoordelijkheid voor UW eigen kerkprovincie‘t . - . . I enerzijds en tegelijk van UW verantvvoordelijkheid voor de

universele Kerk anderzijds.
. . . Wij betuigen daarom onze instemming met het in UW pers-

(Nlet Voor pubhkat1e)' communiqué van 19 januari 1970 vervatte standpunt; mede ook
om te voorkomen dat Wij gerekend zouden kunnen Worden tot
een ”zWijgende meerderheid”, die verondersteld zou kunnen

Vrouweliike religieuzen en priestercelibaat Worden afwijzend te staan tegenover Uw beleid.
Wij spreken onze waardering en bewondering uit voor de moe-

De bestuursleden der congregaties van vrouwelijke religieuzen dige en evenwjchtjge Wijze Waarop U UW herderlijke verant_

kregen dezer dagen geheel onverwacht het volgende stuk ter Woordelijkheid in Uw verklaring gestalte hebt gegeven.
tekening, dat Wij hieronder afdrukken:

' Wij doen U hierbij weten dat Wij U bij UW verdere stappen
begeleiden met onze sympathie en met ons gebed.
Wij spreken tenslotte de hoop uit dat UW zorgen, Eminentie en

STICHTING NEDERLANDSE Hoogvvaardige Excellenties, mogen strekken tot welzijn van de

Kerk 1n onze dagen.
VROUWELIJKE RELIGIEUZEN

Nijmegen, 20 rnaart 1970 Handtekemng:
Carmelvveg 1

Adres:

Aan Zijne Eminentie Kardinaal B. J. Alfrink
en de Blsschoppen Van Nederland (volgen namen van besturen en bestuursleden van kongregaties

.
van vrouvvelijke religieuzen)

Eminentie, Hoogwaardige Excellenties,
\

P.S. Dit concept, ondertekend, aub retourneren véér 20 maart
In de stilte, die thans schijnbaar lijkt in te vallen sinds uw pers- aan; sekretarjaat 51\IVR, Carmelweg 1, Njjnqegen
komrnuniqué van 19 januari 1970 inzake de ontkoppeling van
ambt en celibaat, Willen Wij vrouwelijke religieuzen, zonder in
de openbaarheid te treden, U deelgenoot maken van onze ge-

V0e1e1’15- Het stuk was begeleid door een toelichting ondertekend door
P. Ant. Smeets O.F.M., direkt. sekr. S.N.V.R. (: Stichting Ned.

Wij b6SCh0U-W91’! het 315 een Tlmedige daad dat U, Ila Overleg met Vrouwelijke Religieuzen). Wij halen hieruit de volgende pas-

Uw geloofsgemeenschap, als eerste bisschopskonferentie openlijk sages;

als UW mening hebt uitgesproken dat UW geloofsgemeenschap

ermee gebaat Z011 Ziin, 31$ Ilaast het in C11-Iidelijke Vfijheid 86- ’Rekening houdend met de delicate positie van onze bisschoppen
kozen celibataire priesterschapin de latijnse kerk de gehuwde heeft bet Dagelijks Bestuur van de $_N_V_R_ gemeend de ge1e_

priester wegelaten zou kunnen Worden. Wij beschouwen het als genheid te moeten bieden dat ook de vrouwelijke religieuzen

Ben blijk Van evenwichtigheid dat U Zi¢h daarbij beWL1$'E bent blijk kunnen geven van hun instemming met het door onze bis-
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schoppen uitgesproken beleidsstandpunt. Het Dagelijks Bestuur ..NlEUWS"
van de SNVR is van oordeel dat het standpunt van de bissch0p-
pen deze instemming verdient.’

’Deze adhaesie-betuiging is bedoeld als morele steun aan onze
bisschoppen persoonlijk, het is niet de bedoeling hieraan ver-
dere publiciteit te geven. Aangezien het bezoek van de kardinaal
aan Rome niet lang meer op zich zal laten wachten, verzoeken
Wij u om bijgevoegd schrijven, voorzien van uw handtekening,

Izéér 20 mflart toe te Zenden aan Ons Sekretariaat’ carmelweg 1’ In het Dagblad van het Zuiden van 5 maart 1970 stond onder de
1Jmegen. , . . ..

met vette letters gedrukte kop Dommlcanen pIl]Z€I1 moed Neder-
landse bisschoppen’ onder meer het volgend fraais te lezen, dat
afkomstig heet te zijn van cle ’L0rscheid-groep, een kritische be-
weging binnen de Dominicanenorde’. Deze groep bestaat uit in

Wij nemen op goede gronden te moeten aan nemen, dat het hoofdzaak jongere Dominicanen van verschillende landen, die bij-
initiatief tot deze aktie zoals overigens van de hele antice1i- eenkomsten houden in de buurt van Trier (Duitsland), waar ’kritiek’
baats-aktie is uitgegaan van het P.I.N.K. Directeur: W. God- wordt geleverd op Kerk, Orde, religieus leven en maatschappij. Zes-
dijn O‘.F.M. tig leden van deze groep hebben nu hun bewondering uitgesproken

voor het gedrag der Nederlandse bisschoppen die in een kwestie van
het hoogste belang voor de Kerk: het celibaat der priesters, sinds
enkele jaren het besluit van het Zde Vaticaans Concilie en het daar-
bij aansluitend beleid van Paus Paulus doelbewust en hardnekkig
doorkruisen.

Van welke gedachten de zestig (straks misschien sexagint gen0emdP)
bezield zijn, blijkt uit de inhoud van hun ’0pen brief’, die ze zelfs aan
de ordesgeneraal (die hen immers laat begaan in Lorscheid) hebben
gestuurd. Wij citeren het Nieuwsblad van het Zuiden: de zestig
’betreuren het gemis aan solidariteit, dat de bisschop van Rome
(sic!) en andere bisschoppen (enkele gunstige uitzonderingen daar-
gelaten) in dezen aan de dag gelegd hebben, en roepen alle verant-
woordelijke leiders van de Kerk op, een vrije discussie over de ont-
koppeling van ambt en celibaat mogelijk te maken’.

Brutaler en rebelser kan het moeilijk. Om Wat voor reden zijn de

Zestig nog lid van een religieuze orde in de katholieke Kerk? Het
verslag in het Nieuwsblad eindigt met de volgende passage: ’Vo1-

gens de ondertekenaars is het niet de taak van de Kerk, het seksuele
leven van haar leden te reglementeren, maar wel de seksualiteit uit
haar religieuze en maatschappelijke vervreemding te bevrijden’. Met
deze woorden rekent men af met de katholieke sexuele moraal.
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Het Lorscheid-geiuid is helaas niet nieuw. In oktober 1968 hebben De achttien hebben ééns ten overstaan van Kerk en Orde een p1ech-
immers 18 leden der Nederlandse dominicanenprovincie, samen met tige gelofte gedaan het celibaat ,,tot de dood” te onderhouden, en
vijf ex-leden (waarbij personen als C. Anderson, F. van den Ouden- zulk een belofte heeft wel degelijk ,,juridisch” karakter; behaive
rijn) samen te Utrecht een ’standpuntverklaring’ ondertekend en in dat zij een gave aan God is, schept zij verplichtingen tegenover
het ’Bu11etin voor Nederlandse Dominicanen’, jaagang 3, no. 16 ge- God, Kerk en Orde, en heeft dtis ook ,,juridsche” betekenis: zij
publiceerd, waarin zij in feite hun celibaatsgelofte herroepen. Het behoort tot de rechtsorde. Kerk en Orde kunnen eisen. ja moeten
weerzinwekkende stuk begint als volgt: eisen dat een plechtig geprofeste reiigieus, die van zijn verplichting
’Wij kiezen voor een Kerk die zich kritisch engageert in de huidige niet officieel is ontslagen, het ceiibaat onderhoudt. Door te zeggen
maatschappelijke strukturen, naar het model van Iesus van Naza- dat zij hun ,,juridische binding” Zzerroepun erkennen de achttien
reth, van de profeten en andere charismatische figuren’. De ’stand- meteen dat zij die eens vrijwiliig hebben aangegaan. Door deze bin-
puntsverklaring bevat verder de volgende passage: ding, d.w.z. verplichting eenzijdig te herroepen hebben zij de trouw

- gebroken die zij aan God, Kerk en Orde verschuldigd waren. Dat
dit alles kan gebeuren zonder dat van hoger hand wordt ingegre-

Een persoonlijk gekozen celibaat achten wy zeer wel mogelijk. pen, wijst op de lamentabele toestand waarin gedeeiten der Kerk
wy zyn echter van mening dat het celibaat, in zyn juridische zich tegenwoordig bevinden.
vastkoppeling aan priesterambt en kloosterleven, tot een zelf-
standige struktuur is geworden die, onafhankelyk van de eisen
die een dominikaanse taak ons oplegt, de seksualiteit 0nder- ilk £33’

drukt en daarmee een door niemand van ons meer gecontr0- x’

leerd machtsmiddel wordt van het instituut,
Om ons celibaat te onttrekken aan de kerk als machtsinstituut,
HERRQEPEN Wy Onze iuridische binding Op dit gebied_ Het DeAVo1kskrant van did. 7 maart bracht het bericht dat ,,een werk-
Celibaat mag gee" Commie sine qua mm Zyn Om tot de gyoep groep van elf kathoheke theologen” (waarvan het blad de namen
te behorem Het konflikt met 7-Mist deze kaders Ontmaskerde publiceert), ,,verbonden aan het studiehuis Albertinum van de D0-
voor velen de strukturen van het instituut. Het bl'y'ven binnen minicanen '39 Ni]-megen” in een OPEI1 brief het Israékrapport Van de
deze leaders belemmert voor velen het doorzien van de struk- Synode dei Nederlands Her‘/Ofmde kefk aan ZW-are kritiek heeft
Wren, en; onderworpen. De brief is gepubliceerd over een voile bladzijde van

De Bazuin van 8 maart j.1.

Het ,,studiehuis Aibertinum” te Nijmegen, waar de jonge neder-
Een der ondertekenaars, K. Derksen, is later met grote meerderheid landse Dominicanen sinds 1932 hun theolggische vorrning kregen,
van stemmen gekozen op het provinciaal kapittel van 1969 om zijn is in juli 1969 als zodanig opgeheven. De weinige nog aanwezige
provincie te vertegenwoordigen op het a.s. generaal kapittel der Orde studenten zijn naar de theologische facuiteit der nijmeegse univer-
en is tevens gekozen lid van de bestuursraad der provincie. Ook an- siteit gestuurd. Omdat de voormalige docenten nog gezamelijk aan
dere ondertekenaars zijn in ordesfunkties benoemd of gekozen. theologie wiilen doen, hebben zij zich aaneengesloten tot een ,,theo-
Ondanks het gebruik van het woord ’juridische binding’ is het klaar logische werkgroep”, die onder ieiding staat van drs N. Versiuis O.P.,
dat de achttien het celibaat zelf hebben opgezegd. Of zij het nog hoofdredacteur van De Bazuin. Dezelfde is tevens benoemd tot ,,pro-
verder zullen onderhouden, hangt af van eigen goeddunken. De Kerk motor der studies” van de provincie en is lid van haar bestuursraad.
’a1s machtsinstituut’ heeft er niets meer mee te maken, de Orde al Van welke opvattingen deze ,,werkgr0ep" bezield is, blijkt uit haar
evenmin. Als zij het verbreken moeten deze het niet meer wagen hen kritiek op het protestantse rapport. ,,Onderz_0ekingen wijzen erop
tot de orde te roepen, respectievelijk uit de Orde (en eventueel ook dat alles wat er in de Schrift over God en zijn handelen gezegd
de Kerk) te verwijderen. wordt, wordt gezegd door mensen die op hun bestaan en geschie-
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denis reflecterend, de werkelijkheid interpreteren”. God is ,,Een
naam voor het of de Onnoembare, voor het transcedente dat men in de

werkelijkheid zag en dat in ervaringen oplichtte. Waarin die histo-
rische ervaringen bestonden weten we nauwelijks”. Dit is modernisme
van het zuiverste water. Volgens deze ketterij is er geen bovenna-

tuurlijke °Penba1'in8 die God» 315 de geheel Andere, 3311 de 1116115 De diocesane pastorale raad van Haarlem vergaderde in Heiloo.
schenkt (in deze zin ,,van buiten af”); ,,Openbaring” is niets anders In De Tijd van 9 mam-t lazen Wij;
dan het menselijk ,,interpreteren” van ,,bestaan en geschiedenis”.

Neen! Echte Openbaring» die mam Waardig, komt Van God en de ’De opkomst op de plenaire vergaderingen van de pastorale
mens heeft er maar Sehwrlaam 11331’ te luistefenl Z11 is geen ei§§en' mad wordt steeds bedroevender. Zaterdag was nog geen twee-
mamtige Jntefpfetatie” ‘/an Wat men meent Ye Z1611 Het is 11111‘ derde van het aantal leden aanwezig. Verschillende leden keb-
rechte ontkenning van de leer der Kerk en van de H. Schrift, wan- be” de laatste weken Oak mm lidmaatschap opgeZegd_’
neer de werkgroep durft te schrijven: ,,We weten uit de Schrift niets -

van Gods bedoeling of wil, tenzij datgene Wat mensen voor ons als
Gods bedoeling en wil hebben gezien en geduid”. De mens gaat Blijven en gézin er zoveel leden Weg omdat zij niet geacht Willen
hiermee op de troon van God zitten; het gaat er hem niet meer om W01-den te Swan achter alles Wat méde ’namen5 hen’ ggzggd
war God tot hem zegt, maar war hij van ,,G0d” zegt en denkt. wordt door de ENE, ENKELE w00rdvoerder-namens-alle-di0-
Maar wat is dat nog voor een God? Hoogstens een God van filosofen, cesane 1-aden in de plenaire vergadering van het ’Past0raal
maar niet van Christenen en gelovigen. Concilie’ ? ?

Of krijgen de leden zoetjes aan genoeg van dat ’past0ra1e’ ge-
Consequent verwerpt de ,,werkgr0ep” de gedachte dat het oude doe en vinden hun echtgenoten het maar onzin dat zij uit
Israél echt, wezenlijk en waarachtig Gods uitverkoren volk zou zijn ’past01'ale bezorgdheid’ voor hun medemensen naar Heiloo trek-
geweest. Het heeft alleen maar gedacht dat het ,,uitverk0ren” was, ken? Heeft de ’m0ndig’ - en ’v0lwassen’ verklaarde mens er be-
het heeft op die manier zijn ’situatie’ ’geinterpreteerd’. Dat is alles. hoefte aan om dag in dag uit in de pastorale watten gelegd te
Meer niet. Het hele stuk der ’werkgr0ep’ is doordrenkt van een Worden? Begint men te beseffen dat het woordje ’past0raa1’hier
modernistische gedachtengang, die voor ieder die gelooft dat de in Nederland thans een slaapmiddel, morfine of een L.S.D. pre-
Bijbel Gods woord is en dat God daarin tot hem spreekt, ona£han- paraat is dat soms zelfs een hemels aureool legt om laag-bij-de-
kelijk van menselijke ’interpretatie”, volstrekt onaanvaardbaar is. De grondse dingen?
meeste ondertekenaars van het document zijn oud-docenten van het Is katholieke Nederland nog niet beu van die slogan ’pastoraal"?
Albertinum; wij vermelden de namen van 0.a. drs L. Grolienberg, Wij geloven van wel. Iedere katholiek kreeg die gedurende de
drs T. Schoof, drs N. Versluis, D1: B. Willems, Dr A. de Witte. laatste vier jaar ruim 9 miljoen maal te lezen, te horen en te

slikken. Uit een oogpunt van mede-menselijkheid moet men op-
houden nog langer een pastorale catarrhus ventriculi of een
pastorale kater te veroorzaken.

J. A.
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Mededelingen

TOELICHTING OP APPéL

Aangezien het appé-1 in 0-ns vorige nummer niet overal goed is
overgekomen, deze korte verduidelijking.
Wij Willen ons best doen om de bestaande katholieke en ’kath0-
lieke’ organen en organisaties op de volgende terreinen: 0nder-
Wijs, jeugdvorming, jongerenwerk, maatschappelijk Werk, poli-
tiek, \'Iakb0nden, ontwikkelingshulp, publiciteit (pers, aether),
recreatie, sport, enz., waar enodig en nuttig te helpen saneren. En
Waar een sanering niet doenlijk is, nieuwe organen te helpen
stichten.
Kaders voor!

ABONNEMENTEN

min. f9,50 per jaar, liefst f12,50. Bij extra lasten op min. ab.
reductie. Donateurskaarten min. f25,—. Buitenland alles idem,
tenzij luchtpost. Losse nummers f 0,80.
Denk aan de geschenkabonnementen.

VOLGSCHAPEN

Wie Wel eens een kudde gezien heeft en met een herder ge-
sproken Weet het, dat de kudde véér de herder uitloopt. De her-
der ziet toe, Waakt, helpt waar nodig. Maar de schapen, die
achter de herder lopen, dat zijn geen goede schapen.
Het soort schapen, dat véér de kerkkrisis achter de herders liep,
loopt nu weer achter de herders. Eerst reactionaire, nu progres-
sieve volgschapen. Maar volgschapen.

Contactgroepen,
Credogroepen enz.

Gebedsactie tot behoud van het geloof en de goede zeden

Maandag 6 april a.s. H. Mis met preek in de parochiekerk van
de I-I. Jozef te Doenrade. Predikant: deken J. Joosten.
In1.: P. Frissen, Aldenhofstraat 50, Neerbeek L., tel. 04402-2031
(na 18 uur).

TILBURG en omstreken

Latijnse heilige missen. Celebrant: Pater Dr. C. W. v. Boekel
MSC, Missiehuis Bredaseweg 204, Tilburg. Tijdstip: 10.30 uur,
op 22 maart, 5 april, 26 april.
Bijeenkomst C1-edogroep Tilburg e.0.: 25 maart en 14 april.
Adres: Schouwburgring 105, Tilburg, 20 uur.
Secretariaat: Schouvvburgring 105, Tel. 36511 (Mej. I. Smits).

FRIESLAND ATTENTIE S.V.P.!

Lezers in Friesland, die behoefte voelen aan een contactgroep,
kunnen zich melden bij Postbus 5, Leeuvvarden. Bij voldoende
belangstelling kan dan overlegd Worden over vorm, enz.

CREDOGROEP DEN HAAG

Op donderdag 2 april a.s. om 20.00 u. precies vvordt een Latijnse
H. Mis voor ons opgedragen in de kapel der Eervv. Zusters v.
Liefde v. Tilburg, Oude Molstraat 35, Den Haag, tel. 070-654385.
Daarna spreekt de ZeerEerWaarde Pater A. Wolf S.J. uit Den
Haag over ’Het Wezen van het gebed’ (recreatiezaal 20.30 u.).
Gebedsgroepenz leider Z.E. P. J. Kalkhoven S.J., tel. 01751-9904.
Studiegroep: leider Z.E. P. A. Wolf S.J., tel. 0'70-184357 (nog
plaats voor 1 heer).
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Biechtgelegenheid: eerste zaterdag van de maand of vlgs. af-
spraak bij Z.E. P. J. Kalkhoven S.J., Schouwweg 69, Wassenaar,
1 1. 01751-9904. PR EP VAN DE PA S
Eferste donderdag van de maand bij Z.E. Zeergel. Heer Rector O 0 U
Drs. A. Vreeburg in de kapel der Eerw. Zusters, Oude Molstraat
35, Den Haag, tel. 070-654385, om 19.30 u. of vlgs. afspraak
(adres: Zoeterwoudsesingel 20, Leiden, tel. 01710-41329). Om de onzekerheden van het ogenbhk te overwmnen moeten wy ons
Godsdienstlessen: Voor de kinderen der leden van de Credo- aan het Concilie houden *)
groep Den Haag en omstreken Wordt eenmaal per maand gods-
dienstles gegeven door Mej. A. M. M. Simonis, Torenstraat 9'7,

.

Den Haag, tel. 070-110083. 1. De oorzaken van de onrust. - Geliefde zonen en dochters! - In dit
Een tweede groep wordt geleid door Z'E' P' Verdun uit Oiégsb uur van de geschiedenis ontkomt niemand aan de duizeling der on-
geest, ‘Eel 01710-50650, en komt tweemaal Per maand bl-men’ zekerheden. We weten het: :11 te veel dingen om ons heen zijn aan hetp/a 1V[evr_ C, Swarte, Hengelolaan 96, D611 Haag, tel 070-675717 veranderen en het gevoel voor verandering gaat van de dingen over opContributie voor Credogroep, gebedS- en Studiegroep (inclusief) de geesten.

-f5,_ per jaar, te storten op gironummer 266491 'B-I1-V- D1'S- L- 0- De noodzaak om ons aan de werkelijkheid te houden veroorzaakt
J. Koop, Theresiastraat 295, Den Haag, tel 354069 twijfels in onze gevestigde opvattingen, in onze innerlijke ste1ling-
Dpgave V001‘ lidmatschll 911 iI1Vité’5 bij MeV1?- M1" 3- D- Herf namen, in onze gewoonten; de realiteit buiten ons verandert immersmans-Lebert, Emantsstraat 11-1, Den Hag, ‘Bel 0704501689’ bu voordurend, de wereld is aan een voortschrijdende gedaanteverande-afvvezigheid tel. 854069. ring onderhevig.
De liefde is Pas ten V0119 V015-831% 815 Zij nederdaalt, afda§1_t tot De kennismaking met de nieuwe dingen, met de feiten-in-beweginghet niet, en dit niet in vuur OmV0rII1'B- H~ Theresia Van Llsleux" en met originele denkbeelden trekt ons aan en wordt voor ons vaak

een norm van waarheid. Wij geloven vrij te zijn, omdat wij onszelf
Iosmaken van wat wij vroeger geleerd hebben; omdat wij ons ont-BUSSUM e.o. trekken aan de gehoorzaamheid. aan orde en regelmaat; omdat wij
ons vertrouwen stellen in het nieuwe en onbekende. En dikwijls heb-Er is daar be-langstelling V001" een ¢°1"1ta°tg1“°ep- Verdere aan‘ ben wij er geen erg in navolgers te Worden van andermans ideeén, na-meldingen graag via redaktie van dit tijdschrift. apers van modes die ons door de anderen Worden opgedrongen, na-

. lopers van hen die het verst durven gaan en zich het meest van de
normale opvattingen verwijderen.
Wie deze thans zo sterk verbreide geesteshouding theoretisch wil be-
palen, zal spreken van ’re1ativisme’, d.w.z. wij Worden ’betrekke1ijk’STRIJDFQNDS t.a.v. datgene wat ons van buiten omgeeft en ons leven beinvloedt.

We ontvingen nu ook uit het bin-nmenland o.a. een gift van - Hij zal spreken van ’hist0ricisme’, d.w.z. wij geven ons gewonnen
f1.000,—, waarvoor wij onze hartelijke dank reeds uitge— aan het vluchtig karakter van de tijd en hebben geen smaak meet
sproken hebben. Echter, zo’n nummer als het februari- voor de dingen die blijven en hun reden van bestaan blijven behou-
nummer kostte zo ongeveer f5.400,—. Andere kosten ~a1s den. - Hij zal spreken van ’eXistentia1isme’, d.w.z. hij vindt in datgene
verzendenveloppen, telefoon, porto, ponsplaatjes, korres- wat bestaat of Wat gedaan wordt de hoogste norm van waardering,
pondentiemateriaal vergen ook samen grote bedragen.
Helpt ons voort, dan kan ons apostolaat ook voortgang

. d *) Toespraak op de algern. audiéntie van 14 jan. 1970; in ’L‘Osservatorevln en‘
' Rom. Sett,’ van 15 d.a.v., p. 3.
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zonder de waarheid en rechtschapenheid zelf tot maatstaf daarvan te

nemen. En zo verder.
Maar als wij in de eenvoudige taal van het gezond verstand willen
spreken, dan zullen wij moeten toegeven dat een verschijnsel van

z W a k t e ons alien bevangt. Het is een chronische innerlijke onrust,

die ons berooft van onze zekerheid en van de voldoening over Wat wij
zijn en Wat zij doen. Daarom stellen wij onze hoop op de gedaante-

verandering, op de revolutie, op de radicale omvorming van het gees-

telijk erfgoed, dat de overlevering en de vooruitgang zelf ons hebben

bezorgd.
Het is waar dat wij heden ten dage inderdaad tal van goede redenen

hebben om naar een zekere vernieuwing te streven. Wij hebben im-
mers thans, méér dan in het verleden, oog voor het onvolmaakte en

onrechtvaardige van vele dingen en situaties, die om ons heen be-

staan, alsmaar blijven voortduren en soms zelfs erger Worden. Wij
achten het daarom onze plicht dit te verhelpen en betere bestaans-

voorwaarden in het leven te roepen.

2. Meer sterkte opbrengen. - Maar in deze verwarring raken wij vaak

de oriéntatie kwijt. Men weet niet meer wat men nu eigenlijk denken

en doen moet.
Zeker, wij moeten erkentelijk zijn jegens hen, die zich wijden aan

studie, reflexie en experiment; ook jegens hen, die onderricht geven

en hun medemensen in oprecht-menselijke zin leiden. Men brengt in
onze dagen de menselijke rede meer tot gelding, volgens het beginsel:

’A11een wat redelyk is, kan goed zijn voor de mens’ (vg1.S.Th.II-II,

.123,a.1.)
3/Ieer dan voorheen waardeert men ook het leraarschap van hem, die

zijn medemensen met verantwoordelijkheidsbesef en wijsheid de waar-

de der dingen en het gevoel voor doelmatig handelen bijbrengt. Wij
kunnen hieraan toevoegenz terecht rehabiliteert men ook het gezag,

opgevat als funktie van hem, die op rechtmatige wijze het dienstbe-

toon van leiding en ordening verleent.
Doch wij voegen er nog dit aan toe: 00k hij verdient ons respect en

onze steun, die hetzij voor zich persoonlijk, hetzij bij het nakomen van

zijn plichten jegens anderen, sterk blijft. De sterlete is een deugd,

die vandaag de dag niet voldoende gewaardeerd wordt. Zij veronder-

3. De vruchten van het Concilie. - Geliefde zonen, voor het ogenblik
willen wij geen ontleding van onze tijd geven, noch ook een kritisch
oordeel over hem veilen. Wij roerden slechts even de verwarring aan,
die zoveel sectoren van het moderne denken en van de hedendaagse
bedrijvigheid aantast, om U voor de geest te roepen hoe een zekere
verwarring helaas ook binnendringt in het godsdienstige leven en
zelfs in de poging, die de Kerk onderneemt om zichzelf te hervinden
en te verbeteren.
Het gewetensonderzoek, dat door het Concilie werd uitgelokt, begint
naar onze mening uitstekende vruchten af te werpen. Alles, kan men
zeggen, wordt thans aan een reexie onderworpen en vele dingen
ondergaan reeds een herziening. Gij weet het, gij ziet het; en wanneer
de Heilige Geest de Kerk bijstaat met deze tweevoudige fundamentele
bedoeling, nl. opdat zij zou zijn zoals Christus haar wil en opdat zij
zich steeds geschikter zou maken om - met behulp van de bij haar
instelling behorende tradities en haar geestelijke ervaringen - de
krachten van geloof en genade aan de wereld van vandaag mee te
delen, dan zal zij juist in onze dagen met een verjongd en sereeen
gelaat naar voren treden. Haar blik zal dan alies overzien: de ver-
vlogen eeuwen, het tegenwoordige wereldgebeuren en een hoopvolle
toekomst. Haar gelaat zal dan stralen van de schoonheid van haar
heiligheid en gelijkvormigheid met haar goddelijk model, de Zoon
van God, die de Mensenzoon is geworden (vg1.Rom.8,29).

4. Houden wy ons aan het Concilie. - Dit is de basis: het Concilie.
Het is onze plicht ons te houden aan dit grote woord, dat de Kerk
heeft uitgesproken in de volheid van haar bewustzijn en haar gezag,
onder aanroeping van de Heilige Geest, die haar bijstaat en beveiligt,
gehoorzamend aan zijn charisma. Zij heeft dit uitgesproken met haar
blik gericht op de wereld, waarin zij leeft en waarvoor zij leeft, op
dit uur van de geschiedenis. In de Concilie-leer heerst duidelykheid;
in de na-Concilie tijd heerse sterkte.
Want gij weet het, gij ziet het: de door het Concilie goedgekeurde en
bevorderde heropleveing dreigt in te sluimeren in vele christenen en
in vele vormen van christelijk leven. De loomheid overmeestert ons,
de traagheid schijnt ieder probleem op te ruimen en op te iossen.
Of ook het reveil uit zich in een geest van kritiek, die alles kort en

.. . . .. -- kl" k fb kt; d‘ d h h 'db "d h
Stelt nameluk begmselen en loglca; Z11 Veronderstelt persoonhlke eeilitzdizaarfiligkgurrieverlads ziclgae etegrzgaeerlhtiktielijlfskrelkidile tztj
vrijheid; Zij brengt dikwijls impopulariteit en offers mee; zij ver0nder-

stelt trouw aan een steeds geldende verphchting, aan een onherr0epe-

iijke keuze, aan een onbetwistbare wet.
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men, dat zich meer aanpast aan geest en gewoonte van de wereld
dan aan de eisen van haar bovennatuurlijk karakter en haar aposto-
lische zending.
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Daarom zeggen wij U: houdt U aan het Concilie. Dit moet bij ons I t
dat gevoel van onzekerheid wegnemen, dat de mensheid vandaag 20- ec
zeer in verwarring brengt. Hoewel pelgrims in de tijd, dragen wij toch
deze lamp, die ons levenspad verlicht.

5. Houdt moed. - Daarom zouden wij U een woord van bernoediging
willen meegeven, dat berust op de zekerheid dat wij op de goede weg ’Zaken, die God raken’, door Mgr. Th. G. A. Hendriksen (em,
Zijn. > hulp-bisschop van Utrecht).
Wij zeggen dit tot U, p rie s t e r s, overvallen door zoveel twijfels Zaken, die God raken, Zijn ook zaken, die U rake-n_
omtrent Uw plaats in de Kerk en in de wereld. Vreest niet: herleest Geinspireerd door vele verzoeken en aanmoedigingen kon ik
de Concilieteksten, die op U betrekking hebben, en vervolgt met ver- niet langer nalaten om mijn kleine pennevruchten bijeen te
trouwen en moed Uw weg. r brengen uit stapels bladen. De meesten verschenen in het week-
Wij zeggen dit tot U, r eli gieuz en; ook gij wordt aangevallen blad ’Boer en Tuinder’, een aantal andere in diverse organen.
door allerlei kritiek op de grootmoedige keuze, die Uw leven ken- Het deed mij deugd, van alle kanten te mogen vernemen dat men
merkt. Gij hebt ’het beste deel verkozen’; en als gij trouw en sterk graag een bloemlezing in boekvorm zou zien verschijnen.
blijft in Uw zeldzame roeping, dan ’zal niemand U dit ontnemen’ Het laten drukken en uitgeven van een bloemlezing kost echter
(vg1.Luc.10,42). Vreest niet! duizenden guldens en voordat deze kosten worden gemaakt is
Tot U, j 0 n g e n s e n m e i sj e s, die het opneemt voor de contes- een redelijke zekerheidsstelling onvermijdelijk, In dit geval een
tatie: de rechtmatige aanspraken op rechtvaardigheid en vrijheid, die Zekerheidsstelling in de vorm van een vooruitbestelling.
U doen streven naar een nieuw sociaal1even,waarachtiger en broeder- Na rijp beraad en overleg is een plan uitgevverkt voor het doen
lijker, zullen niet Verijdeld of Verlamd Worden. Alleen Zoudt gij de verschijnen van drie gebonden deeltjes in een keurig verzorgde
talrijke energieén, waarover gij beschikt en die door enkelen van de cassette. De drie deeltjes zullen ieder 160 pagina’s omvatten met
vurigsten onder U - wellicht onbewust - buiten en tegen de naam van i 75 overdenkingen.
Christus worden verspild, moeten samenbrengen binnen de bedding In C16 drie delen Samen dust Circa 225 51 250 Opstellen.
van het authentieke kerkelijke leven. Vreest niet dat de Kerk U niet De-Ze Worden naar hun inhoud over de drie banden verdeeld,
weet op te vangen en te begrijpen, of dat de soliede aard van haar be- Welke elk 96H andere tifel Zllllen dragen, respectievelijki
ginselen Uw levenskracht zal verlammen. Het zijn draaipunten, geen ’VaI1 liefd-8 811 VREDE”; ’VaI1 leven en T-‘EVEN’; V811 vrede en
struikelblokken; Vreest met! VREDE’. De verzameling in haar geheel kreeg de titelr ’Zaken
Gij allen, edelmoedige en bezorgde Ieden van het Godsvolkt schaart die God Taken’-
U vastberaden en hecht aaneen in de Kerk van Christus, waarvan gij Na V991 Overleg is het gelukt Om ‘wt een prijs ‘re komen die zeer
levende en heilige ledematen zijt; en vreest niet! Luistert hoe boven Schappelijk is en V001" niem-and een beZW-af kall Zijn, Ill f 15,-"
de verwarde eluiden uit, die ons vandaag omringen, de vaste en ver- P91" complete Cassette, 111 VeI‘Z<-I'I1dd00S f1"a111<0 hills. Deze aanbie-g
heven’ ja goddelijke Stem Van Christus ons toeroept; ’Hebt goeda dlng 1s €:1fhaI1k€11]k van een voldoende aantal vooruitbestellingen.
moed: Ik heb de wereld overwonnenl’ (]oh.16,33). - Met onze ap0s- 3111511 in deze beW0gen tijd, Waarin ook op geestelijk gebied zo-
tohsche Zegen_ ' veel beroering heerst, is het van meer betekenis dan ooit om

zich af en toe tot denken te zetten en daardoor tot een bezonken
(Vertaling P. Dr. A. Emmen, ofm.) Oordeel te k°men-

Wat van een hoekske in de krant verhuisde naar een bladzij in
een boekske, kan voor U, gezeten in een hoekske met zo’n boeks-
ke een hulp tot bezinning zijn.
De betaling kan geschieden binnen 14 dagen na ontvangst, door
overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op post-
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gekenkilng nr' 239470 ten name Van Th‘ G‘ A’ Hendriksen te houden, sprekenlzij zich nog niet uit over de wonderbaarlijkheid
Due; t‘ h b d 1 11 d aue bi. V01do nde van de desbetreffende gebeurtenis. Het laatste Woord daarover

e Oven Omsc reven un e S Zu en us en J e is aan de bisschop van de genezene, behoudens uiteraard de toe-

ie1?11E:sa:1eenv§1::c‘?di1,;Z:onden foldertje Stemming of toelating Van Rome‘

Dr. Oliviéri geeft in Lourdes voortdurend conferenties over deze

V

aangelegenheden. Hij kent dus de vragen die er bij het publiek
, __ leven, en geeft ons enige indruk van de Werkwijzen die medici

SESEJKSNPEFERS¥§13ii%‘éE§$;§°“°FE en geestelke °Y‘*‘”1“-.“"i.d v<>1g@n- .. .

Na de algemene 1n1e1d1ng bespreekt h1_] 18 genezlngen. Een vol-

Dit schrijven heeft als ondertitelz een bijbe1s—-theologische hand- i7e0C:feéér1:p;g§;,kgleaatagci sgiilligsrtzozlice Ogmtéaiilgtéliozgi?

§_{ck1ng' d1e_r Duxl/itse1aB1S?12(;§SkOnferent1e’ Munchen troleerbare documenten te baseren, en hij heeft de gevallen zelf
II£%iZ§;;4ev:;'1nin;;'p:;. g’ I ' onderzocht, samen met zijn medische co11ega’s.

De brief is onderverdeeld in: De nieuwtestamentische basis van Be1a.ngWekkend ls het’ Wat de auteur Zegt Over bekermgen va.n
priesterhjk ambt med1c1 door Lourdes-wonderen (34, 47, 78), over de convergenhe

Het priesterlijk ambt in het zich ontplooiende geloofsbegrijpen Van de gebeurtemssen (43_47)' Nlet geheel duldemk Zun enkele
Kerk opmerkmgen lover psycho-somatlek (45v.,, 9'7), over auto- en

Een bemoedrgend verhelderend modern orthodox 1eer- en be heterosuggestle G09’ 139)’.0Ver de theorle Van .l.1et Wonder <40’
1__d _d k " ’ ’ 43v., 171), over de verklarmg ven het betrekkellgk geringe aan-

IJ ems O ument tal der erkende wonderen (238). En het zou ons interesseren,

Xloorég Vogr I1))ri?Ster;’,pr:SterVOr;1eLS en kategieifn‘ b d Waarom de bisschop van Contances een bepaalde genezing pas

en an e ultse lssc Oppen an en Voor 1 nappe mo _ ruim 25 jaar later heeft doen bestuderen door een diocesane
nodige dokument, dat een helder licht Werpt op een in de mist commissie (163 168471)

geraakt sakrament. ’ '

Dokter Oliviéri laat goed uitkomen, door hoeveel handen de

kandidaat-wonderen wel gaan, en hoe iedere medicus, katholiek
of niet, de disputen over de genezingen kan bijwonen. Dat is een

goed ding. Ik begrijp, dat men in één boekje niet alles kan rele-

1s dossiers de guérisons 1950-1969 (P. Lethielleux, Paris, et Vere“, ma“ het was minstens "°°r_ med?“ im"’r_esSant geweest’

Oeuvre de la Grotte de Lourdes, Lourdes, 1969) 249 p. Ffr. 12,40. te_1?ZliIn,’d9p1“;e1ke grfmdeln eenbklenii mmdfrheld dflan het CO“

Dokter Alphonse Oliviéri presideert sinds 1948 het medisch bu— Zqgizjzei 1;abe1,;EZ§?eiZ1§n?212e:)egg; isggii gltzeioirteeglloitj
reau van Lourdes. In bovengenoemd werk zet hij eerst uiteen, gende druk‘ Het ZOu_O0k nttig zijn de maatstaven te

Volgens Welke methodes en door Welke mstanties genezingen vergelijken die de diverse diocesane commissies gebruiken en

Worden getoetst Op hun b0Venn'atuur1ijkheid' Mgr‘ Théas’ de de eventueel uiteenlopende Werkwijzen na te gaan. De forhqu-

huidige bisschop Van Tarbes en Lourdes’ heeft het nu Z0 ge_ leringen zouden een verschil in standpunt kunnen verraden zo-
organiseerd: eerst onderzoeken het ’Bureau Médical de Lourdes’ Wel inzake de kenbaarheid als inzake het het Weider.

en het ’C0mité Médical International de Lourdes’, of de beWeer- Het zou Van belang Zijn de methodes en motiveringen de

de genezing serieus te nemen is en of een natuurhjke verklaring verschillende diocesane eomrnissies nauwkeurig te vergelijken.
mogelijk lijkt. Als deze medische organisaties na onderzoekin- Het Wordt Ook met altijd duidehjk of de diverse bisschoppen

gen en dispute“ een dergehjke mogelijkheid Voor uitgesloten zelf steeds argumenten voor hun beslissingen hebben vermeld.

Y A-T-IL ENCORE DES MIRACLES £1 LOURDES?
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Dat is wel te hopen maar ik vind ze hier zeer zelden en we V-er‘ St‘ en Canada 0’O8 pct‘
Zuld-Amerlka 3 02 pctzouden ook van die eventuele argumenten moeten nagaan, of er 1’54 t‘

verschillen in te ontdekken zijn, en zo ja, of die verschillen te- spame ’ pc 'Frankrijk 1,35 pct.genspraak inhuoden.
Al met a1 doet het mij genoegen, dat de medische Wereld, maar a le ’ pc '

Nederland 3 26 pctvooral ook, dat de Kerk de kaarten t.a.v. Lourdes nogal op tafel 2’3l t‘
heeft Willen leggen. Het lijkt me een kwestie van eerlijkheid en Portugal ’ pc '

van levensbelang, dat dit gebeurt.

DR P DEN OTTOLANDER Ik begrijp er niets meer van. Uit deze cijfers blijkt dat op ’n totaal
' ' van 260.051 diocesane priesters in de verrnelde jaren in totaal

3568 aanvragen om dispensatie zijn gedaan. Dat betreft dus 1,28
pct. van het r.-k, priesterdom. Hoe zit dat nu met de resterendeLEONHARD HUIZINGA OVER CELIBAAT 98,72 pct‘?

(Tel. 20.2) :_

Ik begrijp er niets meer van. Ik lees links en rechts dat de meer-
derheid van de katholieke priesters liever vandaag dan morgen
in het huwelijksbed zou springen; dat ’t celibaat de brandendste
religieuze kvvestie van de eeuw is; dat de paus en de curie niet
meer bij de tijd zijn; kortom dat een omwenteling in de rooms-
katholieke kerk voor de deur staat, Wanneer pastoor en kape-
laans, nonnetjes en broeders niet prompt naar de burgerlijke
stand kunnen hollen alvorens voor het kerkelijk huvvelijk naar
de kerk te draven.

Blijkbaar is de nood zo hoog dat we geen rust zullen krijgen
voor het zover is dat Wij een invitatie als de onderstaande ont-
vangen: '

’Pastoor Schilleboer en Mevrouw Schilleboer geb. Beentjes no-
digen u uit voor een cocktailparty in de Kerk van het Heilig
Hart, op 1 april a.s. des avonds te 18.30 u. Soutane niet ver-
plicht’.

Ik begrijp er niets meer van. Wat moet ik nu denken van het
volgende bericht van mijn spionnen te Rome?
’Het Centraal Bureauvoor Statistiek van het Vaticaan heeft op
verzoek van Z.H. de Paus een enquéte gehouden, die door de
Congregatie van Missién is gepubliceerd. De resultaten daarvan,
gerekend over de jaren 1962-1968 in totaal, luiden als volgt:
Aanvragen om dispensatie om te mogen trouvven door priesters
gedaan, opgegeven volgens landen
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De kardinaal sprak tijdens een bijeenkomst met priesters in
Westminster. Hij liet er niet de minste twijfel over" bestaan dat
hij ten opzichte van de ontvvikkelingen in Nederland duidelijk
tegen is.

KARDINAAL HEENAN: Kardinaal Heenan bestreed de suggesties dat priesters op de dag

OVER SEX-BEZETENHEID van hun wijding veelal te jong zouden zijn om te kunnen be-
seffen wat hun verbintenissen inhouden. Een man 24 of 25 jaar

Tijd, 16.2.70: is heus geen kind meer, merkte hij op. Als hij op die leeftijd
In een scherpe vastenbrief ‘aan Engelands katholieken heeft niet tot priester gewijd zou worden, was hij naar alle waarschijn-
kardinaal John Heenan, de aartsbisschop van Westminster, ge- lijkheid a1 getrouvvd geweest. Het huwelijk is veel meer een

waarschuwd tegen wat hij noemde de huidige obsessie voor avontuur dan de priesterwijding,’ ging de kardinaal verder.
sexuele zaken. ’Want het huwelijk is een contract tussen twee feilbare mensen.

Nimmer tevoren is er zoveel aansporing tot sensuele voldoening Het priesterschap is echter een verbintenis met Christus. En wat
geweest als nu, aldus de kardinaal. De nadruk ligt ’vand‘aag de de leeftijd daarvoor betreft: geen katholiek zal een man van 24

dag rneer en meer op lichamelijk welzijn’. En met de boeken, of 25 jaar, wiens huwelijk is vastgelopen, vrijpraten met het
toneelstukken, films, tijdschriften en kranten voortdurend in de excuus dat hij te jong is om te beseffen wat zo’n echtverbintenis
aanval tegen de christelijke code voor de moraal, is zelfs de Kerk inhoudt. De wens om te kunnen trouwen is bij~na in alle gevallen
niet aan deze obsessie ontsnapt. Alles wat ook maar iets te ma- de reden om het priesterschap te verlaten. Maar eenmaal ge-

ken heeft met sex Wordt gepubliceerd en besproken alsof het trouwd kunnen de priesters ontdekken dat het huwelijksbed
om werkelijke kernpunten van het katholieke belang gaat.’ geen bed van rozen is, Er zijn er a1 die rnaar wat graag terug

KardiI1aalHee'nan gaf een voorbeeldz ’een jaar geleden ging het willen naar hun verloren priesterschap. De kerk kan zich hun

om contraceptie. We horen ten aanzien hiervan minder kritiek moeilijke Positie indenkefl en Zij Z81 PY0beI“@Y1 hen e h@1PeY1-

op de pans sinds de pil zelf in opspraak is gekomen. Nu richt Maar nimmer zal zij toestaan dat zij weer de bediening opne-

zich alle aandacht op de ziensvvijze van priesters en zusters over men van het ambt, dat zij zo nadrukkelijk hebben afgewezen.’

de kuisheid.
Verstandige katholieken laten zich hierdoor niet van de wijs
brengen’, schreef de kardinaal. ’Zij laten zich niet overtuigen KERK KQRREKTIEF V003, MAATSCHAPPIJ
door valse oplossiingen. Een tekort aan roepingen wordt, zoals
elke niet-katholieke Kerk Weet,niet0pge1ost door opheffing van Qmdat de Kerk het 1401-rektief Op de maatschappjj is, heeft Ze

het celibaat. Wat W13 Werkelik nodig hebben is de geest van kortvveg de plicht, zich tegen vde heersende tijdstromingen te

Christus, de geest Van liefde en Zelfopofferillg-’ keren en door het ’Non licet’, door haar non-conformisme een

tegenwicht te scheppen, en zo door haar polaire plaats de dingen
in het juiste lood te brengen.

OVER HET CELIBAAT (Mgr. Graber, Deutschland-Magazin jan.-febr.).

(Tijd, 27.2.70): '

Een waarschuwing voor getrouwde priesters door Engelands VASTENPREEK
kardinaal John Heenan: ’Het huwelijksbed is echt geen bed van ‘

rozen’. Tegelijkertijd deed hij een nieuwe aanval Op de p1'Q_ In Keulen mamen ongeveer 200 kunstenaars, wetenschapsmensen
gressieven in de celibaatskvvestiez ’Afschaffing van het celibaat en ioufnalisten Hit 8118 (181911 Van het Riiland 611 Westfalerl
zal heus niet het vereiste aantal priesters Voortbrengen dat de deel aan een eucharistiefeest, waaronder de Keulse aartsbisschop
rooms-katholieke kerk nodig heeft.’ kardinaal Joseph Hoffner het askruis uitdeelde.
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In de Keulse St. Pantaleonkerk zei kardinaal Hffner tijdens T°t dusver Pub|i¢ee"de" in 'C°"fF°ntatie'=
een ’W00rd vain opperherder t0t kunstenaars’: Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. R. Bahlmann,

Nijmegen; Past. Drs. J. v. d. Berg SDS, Veltheim/ohe. Dld.; H. Boddeke
- J - » C.S.S.R., Iic. in Script S., Amsterdam; J. Brouwers, past. Smeermaas (BeIg.)

gfat de salgrak ruflmte Zen begm ‘Fat het geb.e.d meet g?Ven' Abbé H. Deen, Bruyéres et Montberault (Frankrijk); Anne Dessers,
_°°rWaar e 1? 6° ter’ at deze Yfumte Werkelllk Sakmal 15 en Sittard; Dr. H. v. Dijk s.c.1., Nijmegen; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek

met V001‘ Pluflforme of alle doelelnden. (L.); Dr. D. C. Duivenstein M.H.M., Mill Hill, London (Engeland); Dr. Ch.
Op het evangelie van aswoensdag in gaand, beklemtoonde de Dury_ S.D.B., Amsterdam; Prof. ir. M. J. Granpré Moliere, V\(/jaslsienzéar;

k - - Henr| de Greeve, pr., Berg en Dal, Otto Hermans, Venlo, J. v. . ey en
ardmaal’ dat de Kerk Op deze dag een moedlg Woord Spreekt’ S.V.D.Venlo; Zr. M. Johanna, p/a redactie; J. Kalkhoven S.J.,Wassenaar, Dr.

a1§ Z13 het Vasten’ het vaalmoezen schenken en het gebed In het J. F. M. Kat, Overveen; O. Krops O.S.C.O., Zundert; Prof. Mag. dr. V. M.
rrnddelpunt stelt, ofschoon deze ’trias’ niet rneer met de gege— Kuiper O.P., (Zw.); Dr. P. F. M. Lafontaine, Amsterdam; L. A. v.d. Linden,
venheden van de tijd, overreen te kornen schijnt. Waa|WUk; FR LOOTSJ Pastoor. $2‘/g é|\g\m\L}") Be|§Ji§: fA-D|\/|<%(_;<=-‘rig! ((31889.
In hun laats Zfn Veeleer nieuwe J 'den7 - Hoermond; Ir. W. A. Molengraa . . . ., enray; ro. r. . ie erer
in Zekeri inklenimin V08 go d kgel;9me1;’Ii1.e de mg“ S.J., Beyrouth (Libanon); ’r H. .E. W. Ostendorf, Goor; Dr. P. den Otto|an-

ren’ meen e e ar maa ' lervan Z1311 der; Arnhem; F.J. Preller, O.P., Huissen; Prof. Mag. Dr. J. v.d. Ploeg O.P.,
00k de gelovlge Chnstenen niet verschoond. Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden (Dld.); Dr. Fr. van Rijnland, per
In deze samenhang bekritiseerde Hiiffner, dat de huidige vrije adres Feddie; J_ M- \/an 3¢hai¢k- em- Past-I Hem/en; 1- M- $<=h6PPin9.
1;-~d - -- ,- -~ Maastricht; Drs. P. ter Steege S.J., Zelst; P. Steenwinkel S.J., Den Haag;

13 Svormgevmg’ het bemepsleven en dergemke de mnerluke Dr. C. Strater S.J., Regensburg (DJd.); Dr. J. Taal, Gouda; Carolus Tes-
krf"}ch,ten’ la-ten Verslappen ser O.F.M., Maastricht; J. Thywlssen, Venlo; Dr. W. Vedel, per adres
(R01'n1$@he Warte, 242.70). redactie; H. v. d. Veldt O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duits-

land); W. Westerhoven, pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O.
I d N d_ K k - - h - - Carm., Boxmeer; Drs. H. Wlldenborg A.A., Essen (Duitsland); ’rDr S.

< n e e er provmcle neemt et mlsbrulken Van kerken Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; ’r Dr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein envoor profane doeleinden zienderogen toe (kathedraal Roermondz anderen
opera; kerk te Reuver: operette).

Redaktie: J. Bongaarts
1'. Asberg (zie mededeling aug./sept. '69, pag. 3)

Niet ondertekende stukken zi_jn van de redactie.

BESTELBILJET

Ondergetekende ........................................................................ ..

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

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

Wenst zich te abonneren op 'Confrontatie’.

S.v.p. opzenden aan;

Confrontatie, Grotestraat 42a, - Tegelen (L.)
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