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Contactgroepen
e.a. activiteiten

HEERLEN . M Dr ‘

A '9' Trouw aan Rome 14 me1 conferenhe door Prof agc 1e ' --

DEN HAAG
Op donderdag 14 mei a.s.’ om 20.00'uur precies Wordt voor de
leden en hun invites een Latijnse H. Mis opgedragen in de kapel
der Eerw_ Zusters van Liefde van Tilburg, Oude Molstraat 35,
Den Haag, tel. 070-654385. Daarna spreekt de ZeerEerW. Heer
Pastoor A. J. M. Kat uit Amsterdam (De Papegaai) over de
Nieuwe Ordo Missae (recreatiezaal 20.30 uur).

Gebedsgroepenz leider Z.E. P. J. Kalkhoven S.J., tel. 01751-9904.

Studiegroep: leider Z.E.P. A. Wolf S.J., tel. 184357.

(Leuven) Over. vKerk en gezag’, Zaal bl] de H. GeeSt- Biechtgelegenheid: eerste zaterdag van de maand‘ of volgens af-
1 Opgerllis teellaan ingang Mesdagstraat Mezenbroek. AanvaI1g- 1- spraak bl] Z.E. P. J. Kalkhoven S.J., Schouvvvveg 69, Wassenaar,(er as , ’ I I .. . .

20.00 uur. tel. 01751-9904, en voor elke maandelnkse b1]€eI1k0ITlS1I in de
Oude Molstraat 35, Den Haag, om 19.30 uur bij Rector Drs. A.
Vreeburg, die op 14 mei a.s. echter verhinderd is, of volgens

TIL "i r ond 19 30 uur stille Latijnse Mis met korte pfeek afspraak (adres: Zoeterwoudsesingel 20, Leiden, tel. 01710-41329).l*1lkuvr1_1<a;_nv -I Nieuwstraat 191_

In do knpol vun de Austers Clanssen, ang
1900 Yelfde kape1_ Godsdienstlessen: Voor de kinderen der Ieden Wordt eenmaal

“Mug um Om I 1 ’ ' siehuis Bredaseweg 204,Ti1buI‘g, per maand godsdienstles gegeven door mej. A. M. M. Simonis,ltummw ll. Mi:-n-wn in het T1115
- l__ Dr (. M V Boekel MSC op zondagen 26-4, 10-5, Torenstraat 97, Den Haag, tel. 070-11008.3.f"'l‘:""‘{::'Pl‘:'L"lm 16%) um"

1, Een tweede groep Wordt geleid door Z.E. P. Verdult s.s.s uit
'l“l\;m_‘,‘|wn,,,“ (1,-(.(1,,w-Q1,-1;; Suhm1wbu1'g1'ing 105, Ti1bur_g, 14-5

. Oegstgeest,.te1. 01710-50650, en kornt tweemaal per maand bij-
IH In

lvl, 1101511.

' 17 n m "0 00 uur lnl Moi I Smlts Schouwburgrlng 1057 een (p.a. Mevr. C. Swarte, Hengelolaan 96, Den Haag, tel. 070-. ' - n .. . - - -' ' ’
675717).

Contributie voor Credogroep, gebedsgroep en studiegroep tezamen
y-::'|1:.l,;H,“-1i(-- 7 moi (1Ien1clvuurtsdug;) 18.00 uur plechtige H. Mis f5,-- per jaar, te storten op gironummer 266491 t.n.v. Drs. L. C. J.

l | |o¢hi0ku'k v'1n dc I-I Joannes Bosco, Leutherberg.inu~|m"' -‘ ‘ '
Koop, Theresiastraat 295, Den Haag, tel. 854069.
Opgave lidmaatschap en invités bij Mevr. Mr. J. D. Hermans-

_ Lebert, Emantsstraat 11-I, Den Haag, tel. 070-601689, bij afWezig-("wNlN('EN Latijnse heilige Mis in de st. ‘ heid tel. 854069.Elke 10 on 3e zondag gezongen
Jozcfkerk.

N.B. Op elke eerste zaterdag van de maand (Priesterzaterdag)
Wordt om 8.00 uur v.m. een gelezen Latijnse H. Mis tot intentie
der Priesters en Priesterstudenten gecelebreerd in de kerk aan
de Bezuidenhoutseweg, (Onze Lieve Vrouwe v. Goede Raad) te
Den Haag.

Mijn ziel hunkert naar U in de nacht,
En mijn geest smacht naar U in de morgen. Isaias 26:9
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Mededelingen

KLACHTEN UIT BELGIE.
Er daalde een klein bu1t]e klachten over ons hecn OVBI‘

- " (1 aan, dat de
niet Omvangen feblT.L.1ar1_nummer' W131 Eolavaignniinslotte rea-
nummers voor Be1g1e normaal verzon e -b

de een reclamant nog eens en SChI'eef, dat fe mam
geer - ¢ h k wor en me
april bezorgd Werd en z.1. 1n verband gebrac t__ on

de Belgische langzaamaanaktles van de P°5ter13en-

WOORD IN EEN ERNSTIGE SITUATIE

?NENh§;r'l1i1aq1::Igat als men wil dat vvij Confrontatie op het hu1d1ge
1] 1 ’ - '

een blad en een bevveging te gaan vormen, die zo lang mogelijk
zou blijven bestaan, Wat in gewone omstandigheden normaal
zou zijn, maar om zo gauw mogelijk te verdwijnen. God heeft
ons werk gezegend, zodat Confrontatie een fanaal is geworden
voor de orthodoxie. Men heeft ons eens gehoond, toen belasterd
en tenslotte officieus als gesprekspartner aanvaard, omdat men
ons vreest. Liever hadden wij, dat men ons beminde. Maar vaak
Worden in een bepaald soort ’dia1oog’ alleen groepen aanvaard
als gesprekspartner, waarvoor men angst heeft, dat zij ’nadee1’
toebrengen als men hen niet inschakelt. Als wij over gespreks-
partner schrijven, bedoelen wij uiteraard niet dat wij een moge-
lijkheid accepteren, dat heterodoxie en orthodoxie als ge1ijkge-
stelde richtingen, modaliteiten, in gesprek, in feite, in parochies
naast elkaar zouden moeten kunnen fungeren. De Katholieke
Kerk kent uit haar wezen geen dogmatische coexistentie tussen
orthodoxie en heterodoxie binnen haar organisme.

CORRECTIE
- eau Voortzetten en trachten het te verbeteren, wiJ hulp 1100118 Een lezer attendeert ons op de onjuiste naam op pag. 40, mrt. ’70.

lngcaben Wij zullen anders de omvang van het blad moeten gaarl Deze naam luidt in feite: v. Drunen.

besnoeien terwijl dit zeer ongewenst is.
7

Bedenk dat de orthodoxe pers zeer smal is en de vr13z1nn1ge A}_5()NNEMENT]3‘;N

oppermachtig. Wij kunnen ondanks de grote omvang van C0n— M1n. f: 9,50 per Jaar, llefst f. t2,50. B1] extra lasten op min. ab.

frontatie nog vele dingen toch a1 niet behandelen. rednene. Donateurskaarten m1n. ‘f 25,-. Bultenland alles idem,
Wij kregen deze maand. weer 3 x f 500,-- en enkele klemere 1011- tenz1_] luchtpost. In dat geva1_ge11eve men het abonnementsbe-
dragen binnen. Het is zo jammer, dat steeds dezelfden kan men drag te verhogen met de gem1dde1de luchtpost. Losse nummers
W91 zeggen extra bijdragen schenken. Wij vragen de steun met f. 0,80. Denk aan de geschenkabonnementen.

des-elen van hen steurlefl
aan mensen met een smalle beurs en v

d k een ontroerende geste. Maar waar blijven uit de cate- GESCHENKABONNEMENTEN! ATTENTIE S.V.P.!
on -an S’ rmogens de regelmatige donateurs niet te na 86- Terwille van ons apsotolaat zijn vvij gaarne bereid vanaf heden
gone grog: ‘iieonateursé Wij bedelen niet voor ons zelf, Want de geschenkabonnementen te noteren voor slechts zes gulden per
Sp:i‘O11:?1, es medewerkers Werken pro Deo. Wij vragen het voor jaar. Wij verzoeken U ons de namen en adressen van degenen

1;; gel}; en de kerkprovincie. Het is een gewetenszaak geworfien’ op te geven, die wij een geschenkabonnement kunnen zenden.

of men zich wel van steun mag onthouden. Men kan 00k Z0nd1E'@l1 O01? is het moge1i]k als men niet over dergelijke adressen be-

door neutralisme, door verkeerde zuinigheid; door gebrek Mn schlkt, d_1_t aan ons over te laten. Aan de eerste mogeligkheid
ff bereidheid. En diegenen, die Z0 zuinig zijn met ons to Hlvn— geven W1] de voorkeur.

0 er " teunen wellicht officiele en officieuze zlctiviinltvn, ‘Irv Wij zu11en de identite-it van de schenkers onder ons houden,
Iéifzcfliafsindirect geloof en moraal ondergrnvv. WU 1"'"'""‘ “it ‘ behoudens gevallen, dat ons uitdrukkelijk Wordt meegedeeld het
de Oorlog Verraders en quislings. De Kerk lcvut nuk vvll-I'll lb geen bezvvaar te vmden, dat W1] d1e eventueel bekend maken.
en quislings.

.- , -
V n mu u\1n~w~ "W11Help ons! W13 hoevcn goon reserve! to lwhh" »

de behoefton van (lit jam‘. WI] 1.11:1 nllt in WM |II|l"""' 1' "m Alle niet ondertekende stukken zijn van de redaktie.
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Oecumenisme

d doeleinden van het ooclnm-ni.~nnu lmni men
Ovir lgzixgiinein <11: wordt dan ook gedann. Nir.~1. nllvn hebbenI‘

.

Zfzfrover dezelfde 0pVa‘¢’i11g@11- Daarom is hot good in hot begln
. ‘- mu x 1 \van dit stuk duidellgk te maken wat We egflzli l:l'::3§(ll‘(\'l“' "m n

in het vage te spreken en om misverstan e. vc . .

Het (griekse) woord oikuméné is afgeleid van olkos (~ hulk-), 9

laatswaar men woont de woonplaats. De oikuméné was laterp - ’ . ‘ ,~.- k
een bewoonde streek, de wereld der Grieken (wuur men!
Sprak) de hele bewoonde Wereld, de wereld. Een woou ‘<I1.18

zijn betekenis door het gebruik en de zin dle rnen er dauiln
hecht niet door zijn afkomst. Onder 0€C‘llIT1€1’11S1’1'!0 vorataan W11,

t het tweede Vaticaans Concilie (decreet Over het Oecumcnismeme

een heel bijzondere historische relatie tot de Kerk hebben: Israel
was het oude volk van God, waaruit het nieuwe: de Kerk is
voortgekornen. Er zijn nu geen twee ’Godsv01ken’ meer; de Kerk
kan er nog maar één erkennen: het ’Israe1 naar de Geest’, en
dat is zijzelf. Ik weet dat er zijn die het hiermee niet eens zijn.
Het is hun goed recht om in hun werken voor de eenheid der
Christenen ook de Joden te betrekken, maar dan als potentiéle
Christenen, d.w.z. die het nog moeten Worden en die in het
verleden hiertoe eerder geroepen waren dan de ’heidenen’, een
roep die nog voortduurt.
Tenslotte hebben de Christenen de plicht, en zij niet alleen, om
te werken voor een zo groot mogelijke eenheid onder alle men-
sen; wie dit n.og ’oecumenisme’ noernen, wijken af van het gewone
gebruik van dit Woord, a1 hoeft niemand hen te beletten dit te
doen. De specifieke, in de geschiedenis gegroeide betekenis is:
werken voor de eenheid der Christenen.
Voor vvie gelooft dat de Katholieke Kerk, die in de Paus van

van 21.11.1964, inleidende woorden): ’De bevordering van het Rome, wettige opvolger van St._P_’etrus, ‘haar hoofd ziet zoals dit
herstel van de eenheid onder alle christenen’. Zeker, dlt staat o_a, op de be1d_e Vaticaanse Conc111es is uitgedrukt, kan het herstel
er niet formeel als omschrijving van het oecumenisme, maar dai vanlde eenheld der Qhristenen alleen maar een echte ’red1nte-
het dit er rnee bedoelt is duidelijk genoeg. Sommigen denken b_1J gratlo’ z1Jn: de gesche1den delen moeten weer deel gaan. uitmaken
’oecurnenisme’ vooral aan de ’oeoumenische beweging’, zoals dle van de oude boom, er hun plaats weer in terngkriggen, Jaren
het eerst in de protestantse wereld is gegroeid. en ZIJII voornaam— geleden heeft prof. L. Rogier dit eens gezegd in een gerucht-. - k .ste uitdrukking heeft gekregen 1n de Wereldraad Van‘ Ker en makende rede (of artikel); hij had groot gelijk, a1 liep hij danpat is dan een historische kijk op de zaak. Het Zde Vaticaans met laarzen door het fijn opgestelde porcelein van het vaderlandsConcilie begint zijn decreet over het oecumenisme niet zonder oecumenisme, zodat de scherven rinkelden.
reden met de woorden Unitatis redinteg1‘ati°¢ herstel der eenheid’
waarbij het woord ’redintegratio’ wijst op het weer integreren Het decreet van het 2de Vaticaans Concilie noemt enkele begin-
van de gescheiden delen in de Moederkerk. selen die men in het oog moet houden in het oecumenisme. Het

eerste is ’het geheim van de eenheid van de Kerk’ (decreet, no. 2,
De eenheid der Christenen, zoals deze in de eerste eeuvven der aan het einde). Wat dit is weet iedereen die in de ware katho-
Kerk bestond, is door schisma’s en ketterijen verloren gegaan. lieke leer opgegroeid en opgevoed. Jezusheeft voor de een-
Daardoor ging de fundamentele eenheid van de Kerk,‘ die Z1611 he1d van z1]n volgellngen ‘op bljzondere rnanier gebeden: ’Mogen
’cle ene, heilige, katholieke en apostolische’ noemt en dit 1n haar Z1] allen een z1;|n zoals G13, Vaderain M13 in Ik 1n U. ... zodat
Credo belijdt, niet te loor. Als men van een boom takken afknpt, de werelci geloven mag dat G13 M1] gezonden bebt’ (Joan. 4, 9).blijft het dezelfde boom, hij kan zelfs weer nieuwe loten sci1i<‘1<'|1 }.Iet CO1‘1C11l8’ ,W1_]S’E nog op de. tekst van Efeziers 4, f1:5: ’Een
en tot grotere bloei komen_ Z0 is het ook inet de one, hvrI|;:<-, lichaam en een geest, zoals gig ook geroepen z1Jt toi een hoop,
katholieke Kerk. Er is er maar een en zij is zelf own ¢‘(‘ll|ll‘l||‘ die uw roeping u schenkt. Een Heer, een geloof, een doopsel’.
fundamenteel, naar binnen en naar buiten: zij ln (‘on Mvlm ml 1?e Kerk 1s niet een samenvatting van losse eenheden, maar een
het mystiek Lichaam van Christus, ook volk (ind! MI‘l""""" hchaam, W88I‘1I1.C1€ H. ‘Qeest woont.
Oecumenisme, zo verstaan, houdt zivh dun nlat lwlli mvl I-~ '~|1~ Z0 stichtte Christus z13n Kerkaen om haar als eenheid, als één
nen, humanisten, moslims, '/loll’! nlnt mu! Jmll, nfll'|H"'I' ii" P lichaam te behouden, heeft hi3 haar leiding toevertrouwd aan
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de QpVQ1gers der apostelen, met die van Petrus aan hun hoofd. nlenten. Een‘Kerk,’ die niet die van Christus is, kan niet, juist
Hoe het concilie de taak van Petrus’ opvolger ziet, heeft het in zoverre 21] dit niet is, in zijn naam laten dopen en sacramen-
elders gezegdi het heeft de leer Van het pauselijk primaat, afge_ ten toedienen. De individuele leden kunnen dit wel, in zoverre
kondigd door Vaticanum I, ten volle tot de zijne gemaakt (d0g- Z13 dofn en k1f1I1Ilen 5-OBY1 Wat de Kerk van Christug doet, Waar_

matische constitutie over De Kerk: Lumen Gentium, no 18). aan Z13 Hllgeflei WijZe deelhebben,

Wie dus de Paus ziet als voorzitter van een bond van nationale De _m0e§11Jk<-3' uitdrukking ’behoren rechtens tot de Kerk vanlccale kerken,’ die misschien niet eens alle hetzelfde ge100f ChI‘1StU.S.h€:I1'1d_ha3f1; dus de Waarheid dat er rnaar één Ware Kerk
hebben, streeft niet naar de ware, door Christus gewilde oecu- van Chrlstus _15, aan W19 de bediefling der sacramenten is toe-
mene, maar blijft op zijn best een heel eind voor het einddoel vertronwd, niet verschillende. Op deze sacramenten doelt het

COIiC111eH ook, a1s'het spreekt over ’hei1ige handelingen van de
Chnstehlke g0d5d1enSt’ die de ’van ons gescheiden broeders’ met

Een tweede beginsel dat men in het oog moet houden 15, dat ons gemeen hebben en die ’hun kracht ontlenen aan de volheid
niet alles Wat in de door Christus gestichte Kerk aan goeds, Zelf V811 genflde en vvaarheid, die aan de katholieke Kerk is

edels, heiligs, Waars aanwezig is, in de gescheiden Kerken is ver- t°eVe1"tl"0uWd. (I10. -3).

loren gegaan. Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen, zelfs Een _5»_el"d.e mlddel Om de verloren eenheid te herwinnen Ziet het
zeer belangrijke en diepgaande, anders zou de eenheid gemakke- fonclluf‘ in _de °e¢‘{n1_ef11S@he beweging, Waaronder het verstaat
lijk te herstellen zijn en dat is zij blijkens eeuwenoude ervaring de activiteiten en imtlatieven, die naar gelang de vergchjllende
niet. Het Concilie noernt enkele positieve dingen op (bona, goede 1}‘_)def‘_ Van_ C1‘? Kerk en T1331" aanleiding Vail Wat in @611 bepaalde
dingen genoemd, in het nederlands slecht met ’waarden’ weer- mfi Qlenstlg 1_$ Worden 01'1de1"I10I1'1eY1 en georganiseerd Om de een-
gegeven): De Bijbel, Gods geschreven Woord; het leven der ge- held der Chrlstenen te bev0I‘deren_’ "

nade, het geloof, de hoop en de liefde en de andere inwendige
gaven van de H. Geest; daarnaast ook (hier niet nader aange- Het C°1"1f311_1@ SPOON eerst aan Om beletselen uit de weg te ruimen,
duide) zichtb-are elementen. Het is du.ide1ijk dat een orthodoxe Zoals Omulste Vooroordelen en eventuele Onbmijke behandeling
Griek of een protestant, die een geldig doopsel ontvangt, daarmee Van andeTS_(_1enkeY1den- _D<'=11'l SPOON; het aan tot de ’dia10og’, waarbij
tevens de heiligmakende genade ontvangt en fie andere genaden, <3? Wed@l"Z1Jdse opvattingen duidelijk en scherp moeten Worden
Waaraan ook een katholiek kind bij zijn doop deelachtig wordt. u1teeY1§9Ze'» Dlt betekent dat men ze niet moet verdoezelen, zoals
Of, om het anders te zeggen: ook hij Wordt innerlijk ’herb0ren maal" 31 te Yaak gebeurt, en ook niet moet zoeken naar vage enuit de Geest, Uoannes 3, 5), met Welke Woorden ee? voor verschillende uitleg vatbare gemeenschappelijke formules,
geheel bovennatuurlijke werkelijkheid vvordt aangeduid die W1] Waardoor het fund_an_1en-tele Ve1"$¢hi1 in Opvatting alleen maar
’hei1igmakende genade’ noemen. Als de niet-katholiek dan verder V\f'fJrdt toegedekt. D'1t is een methode die onuitroeibaar schijrlt te
geheel te goeder trouw volgens zijn christelijke levensovertuiging $311 en a1.1_Y1- de Oude ‘E1J_d_werd toegepast door griekse theologen.
leeft, zal hij ongetwijfeld groeien in deugd en heiligheid. A1 deze erdel‘ W1Jst het Conc111e er terecht op dat de Katholieken er
bovennatuurlijke gaven komen immers van Christus, leiden tot naar moeten Streven om niet alleen door hun Woorden, maar
Hem ’en komen rechtens toe aan de ene Kerk van Christus’. Het ‘moral °°k <_1_°°1' hun gedrag '09 Overtuigen (indien men het aldus
laatste Wil zeggen dat zij aan de ene Kerk van Christus (en dat n_1_ag Om5chr1JVen)- A15 het gelaat der Kerk op de hele Wereld
is de katholieke) zijn geschonken, omdat zij de Kerk van Christus Z1311 V°11e1 £18115 V6-rt00n.t, zal deze de anderen eerder tot zich
is, en aan daar buiten staande gedoopten slechts in zoverre z1;| trekken, ail Wnfleer oht niet het geval is, Men st;-eve dus naar
op een andere manier deelhebben aan de gaven die Christus Volmaktheld, heiligheid, - overigens de enige Wijze vvaardogr
aan zijn Kerk heeft geschonken. Nu iS <19 doopgenade natuurlijk een echte Vermeuwlng’ in de Kerk tot stand kan komen
een individuele genade, niet geschonken aan de Kerk als zo- In een 2de h°°fds_tuk handelt het conciedecreet °V<'-‘T de Praktijk
danig, maar aan haar leden. De Kerk is echter aangesteld om, Val: het Oecumefllsrne; hoe moeten Wij nu ’oecumenisch’ hande-
door haar dienaars, de normale bedienster te zljn van de sacra- len‘ Het antwoord 15 deels al in het Voorafgaande gegeven. Eerst
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moeten de leden der Kerk de hand in eigen boezem lltvkvn ('11 Onkunde is niemand gediend, zeker het- oecumenisme niet Ge-

zichzelf vernieuwen door een grotere trouw arm hun vl\rlrm-li,il<v _ Wfafschuwd Wordt tegen ’va1s irenisme’ (no. 11) ’WaardQ;)r de

roeping. Fouten die in het kerkelijk leven zijn lnmllnpz-n mu<-- Zbllverheid van de katholieke leer vvordt gescl/1aa’d en de eigen

ten hersteld Worden. Ook moet de kerkelijke leer up dv jui:4\.0 911 Zekere betekenis ervan vvordt verduisterd.’ Dit is duide1i'k-

vvijze Worden verkondigd en niet op een gebrekkige. De g1~lnnfs- alleen al ole eerlijkheid tegenover de andere partij gebiedt Zolté

schat blijft daarbij onveranderlijk; zuiver menaelljke 'thvul0gi- ‘ handelen cecumenisme beoefenen kan nooit zijn; verschlende

sche’ opvattingen mogen er niet mee Worden verwnrd. Ala hot geloofsovertuigingen onder één noemer brengen en dan doen

Concilie een onderscheid maakt tussen de ’man1er vnn dv ui14- alsof Zéj eigenlijk dezelfde zijn. Zeker, zolang ieder aan zijn eigen

drukking der leer’ (doctrinae enuntiandi modus) en do 1001' zvlf Overt‘-llgillg Va5’Eh011d’ en WeZ€r11ijl<e verschillen bestaan blijven

(depositum fidei), bedoelt het zeker niet deze lantuto to r'vlu1,i- Z31 61" 1100it eenheid komen in de Kerk van Christus_ Maar 51¢’

veren. Aan kinderen moet men het geloof op een cmdero mnnicr T mag er rliet toe leiden om troebel Water in de wijn der klai-e

verkondigen als aan volwassenen, aan intellectuelon up vvn Waarheid ‘Be d0eIl, een verleiding Waaraan vele oecumenici bloot

andere manier dan aan primitieve volksstammen. Dam-hlj hlijft staan zelfs Verleiding tot wanhoop, dat men anders niets bereikt

het geloof, in zover het onder Woorden is gebrncht, O!'1V(‘I‘|m(1uJ.'- mag 1'1‘1€rt0e niet leiden. De vvaarheid is immers één en 0nver'_,

lijke waarheid, d.w.z. een juiste kennis van cle ons [{COIJ(‘l'11')lll‘d8 anderlljk en het eerste Vaticaans Concilie heeft met anathema

bovennatuurlijke Werkelijkheden. Dit zij hier heel bijzoncler 0p- (bedreiging van uitsluiting uit de Kerk) geleerd dat de door d

gemerkt, om duidelijk te maken dat schrijver deze! elko n10(lor- Kerk_ beleden zin, betekenis,der geloofsvvaarheden 0nverander1i‘1:

nistische verklaring van deze tekst afwijst. Het modernismo is or ?S’ Wet meegaai met plaats, tijd of omstandigheden InderdaaJd

niet mee bedoeld en het staat er ook niet in, £11 wordt cvn (ler lndlefl dit niet Z0 Was, zou de Kerk geen onveranderlijke mam:
1-'1 d een veranderlijke leer hebben in, feite dus: géén leer, Niemand

hoofddogma’s van het modernisme niet zelden op erop |_1<on e

d k kan van een ander imrners vragen dat hij aanvaarden gelovenmanier uitge ru t.
Het Concilie wijst dan op de noodzaak der innerlijke bckcring: Z311 Wat morgen Of Op ’n andere plaats anders kan zijn En1etWe1.

’Laten alle christenen bedenken dat zij de eenheid der Christenen de'ge100f5WaaI“digh8id is niet haar object, b.v. de H brievuldi

des te beter bevorderen, ja zelfs in praktijk brcngen, nnnrmate held’ maar de kennis die Wij ervan hebben en die vvéér is in e

zij zuiverder volgens het Evangelie trachten te 1ev0n' (no. 7, mate Waafin Zij met het Object overeenstemt.

slot). Het k tl 1' k , .a 10 1e ge10of_ moet aan de geschelden broeders’ Op een

K h 1' ken dikwijls samcn voor de eenheid VOOF hen begrijpelijke manier Worden uiteengezet Cok dit is
Verder moeten de at 0 1e,»

der Kerk bidden en bij bijzondere gelegenheden zich zelfs in d_L?1de11Jk; C1001? de lange scheiding hebben allerlei ulitdrukkingen

gebed verenigen met de ’gescheiden broeders’. bu he‘? een andere betekenis (1811 bij Ons, ’denken’ zij anderg

Wat het laatste betreft, spoort het Concilie aan tot v00rzichtig- ‘
dam W13. Houdt men hiermee geen rekening dan verstaat men

heid: ’Men mag de deelname aan elkanders gewijde diensten niet e1k_aa1"»niet, Praat langs elkaar heen, of komt zelfs tot I1()de10Ze

beschouwen als een middel dat men naar willekeur kan aan- fvvlstgesprekken. Men moet 00k bedenken dat er een Qrde of

Wenden om de eenheid der christenen te herstellen.’ In. de rneeste hlerarchle’ (het concilie plaatst dit Woord tussen aanha1ingS_

gevallen verbiedt de symbolische betekenis van het deelnemen '5§keYl$) der waarheden van het katholieke geloof bestaat en

aan elkaars heilige diensten deze deelname; zij zou immers een hlermee rekening houden in de uiteenzetting van het christelik

eenheid uitdrukken die er in feite niet is en dus een onvvaarheid 8e1Q0f (I10. 11, slot). Deze tekst is van modernistische zijde mil

zijn of suggereren. Maar in. sommige gevallen en omstandigheden
‘ brulkt, alsof er geloofsvvaarheden van de lste 2de 3de enz rari-

kan de noodzaak om (geldige) sacramenten te ontvangen een \ Zouden bestaan, die11ie’EdeZe1fde graad van wafarheid of zekerh
-

hebben. Dit hebben de concilievaders, die misschien Wat te V2191
andere gedragslijn m0t1veren. I

k d t n de opvattingen van de anderen goed hebben gerekend OP de g0e<ie Wil van zekere theologen beslistDuidelijk is 00 , a me .

moet trachten te kennen, vvil men ooit tot eenheid komcn. Met F met bedoeld. Z11 hebben willen zeggen dat in de dialoog met
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groeperingen ’kerke1ijke gemeenschappen’ noemt, wil men aan-andersdenkenden de belangrijkste en centrale punten van het duiden dat de verschillen veel groter zijn. Als het maar duidel"k11geloof op de eerste plaats m<><-1-ten Worden beSr>r01<@n- W?“ he?‘ is Wat men bedoelt, zou men het verschil in benaming wellichthet voor zin te gaan Spfeken Over de Ten Hemelopnemujlg V n even goed niet kunnen maken en ook de ’kerke1ijke gemeen-Maria met iemalld, dle met eens geloo m de Godhelékvari schappen’ der protestanten ’kerken’ noernen, zoals zijzelf doen
Christus‘? Wanneer men nog niet heeft gesproken over de em en in de praktijk haast iedereen.
van ons geloof (dat d-e andere eventueel niet a:\nneer:l:)It:?;‘5_’ De oosterse Kerken, die niet met de zetel van Rome in gemeen-Zoon van God, waarlqk God en waarl1Jk m6l1S| 5 °m 5 schap leven, behoren grotendeels tot het type der z.g. ’0rthod0xe’Z zgnden estorven en W661‘ Verrezen» hoe Zal men kerken van byzantijnse ritus Wier eestelijk hoofd en ere-lossen van on e g ' b" of zelfs verwijderd ’11 Hadan spreken over van a es Wat er 11’l 1] primaat (zonder Werkelijke jurisdictie) de patriarch van Con-verband mee samenhangt? De opmerking Van het Conmhe d_1_er}t stantinopel is, die zich ’0ecumenisch patriarch’ noemt, Deze titel
Pedag0gi$¢h, ’Pa$'@0I‘aa1’ ‘e W0I‘de11 Verstaan, met andersél Zkls hebben voorgangers zich toegeéigend», niet zonder protest van deeen be-roep op het gezond verstand, plelt V001‘ een °1" er 13 e Kerk van het Westen. Verder zijn daar nog de z.g. mono h sie-P ydialoog’ is geen aanwljzing dat er Vefschlllende grade“ kvan ten (die slechts de eerste drie algemene kerkvergaderingen er-Zeke-rheid der Waarh-!id_§iJ'1"1, Zodat men het langs deze Zou un' kennen, niet dat van Chalcedon en daarom Wel ’pre-cha1ced0-
nen pI"0be1"e11 gemakkelllkel” tot een accoord met anderSdenken' niérs’ Worden genoemd), waartoe de (oorspronkelijk syrische)den te komen Jacobieten, de Kopten, de Armeniérs en de Ethiopiérs behoren.Tenslotte kunnen christenen 0p Sociaal gebled 0P auerlel ma‘ Daarnaast is er nog een kleine groep Nestorianen, die ook hetnieren SamenWe1~ken_ Concilie van Ephese (het derde), Waar Nestorius werd ver0or-

deeld, -niet aanvaarden. Deze allen noemen zich tegenvvoordig
<)(> <)(> ook graag ’0rth0d0xen’; in het syrisch verklaart men het Woord

~)(- ’0rth0d0x’ niet als ’rechtzinnig in de leer’, maar als ’terecht ge-
prezen’ (doxa betekent leer en eer) en dan kan men zijn KerkNa bovenstaande 21180111900 beginselen te he_bben aéngegeven’ als men wil, zo noemen, zonder dadelijk in conflict te komenWeidt het decreet in tweellaatste beschouvvingen ut owger tde niet qe Byzantjjnen die zich als de brthodoxeni (rechtzinnigen)

verhouding van de katholieke Kerk tot die van (it kofin b1J ultstek beschouwen en alle anderen, ook de katholieken, als’ ’ ' het Westen ’ er e 13 e ’k tters" he tiki(oosterse Kerken genoemd) en dle Van e . re .

gemeenschappen’ geheten), Het onderscheid 1I1 benaming 1s re
k n Men zou kunnen Zeggen dat Wij» als er maar een Het conciliedecreet Wijst op het vele gemeenschappelijke dat erWust ge Oze ' 11 d iet m0e-Kerk iS, zoals Wij in het Credo belijden» et meervou n tussen de katholieke Kerk en de 'Kerken’ van het Oosten bestaatten gebruiken. Dit heeft men speciaal '60 Rome Fetal" lang gepraf3' en vraagt heel bijzonder om ook hun theolo ische t dit' tg ra ies etiseerd. Het nederlandse ’Ap0$'¢°1aat der Heremgmg mocht me; bestuderen, die zoveel Waardevols bevatten Dit laatste hangt

heteni ’AP0$'E01aa’i V001‘ de liereniging C101‘ KeI:keY1’- Maar Z°a15_a samen met het feit dat de belangrijkste oosterse ’theo10 en’geerder gezegd3 Woofden kfllgen 111111 betekems Van het gebru1k' kerkvaders en kerkleraars zijn of kerkelijke schrijvers uit deNu gebruikt de H. Schrift het v/0orc_1 ’kerk’ in het meervoud V001" bloeitijd véér het officiéle schisma. Maar met het schisma heeft
de plaatselijke gemeenten (openbarlng 2: 75 ’Lu15ter Wae ieest de theologische traditie niet opgehouden een levende te zijn, zo-
G0dS Zegt ‘E01 <10 kerkeYl’)- Het Spraakgebruik is Verse 1 en 7 er dat het voor de katholiek Waardevol is haar te bestuderen.wordt gesproken Van e kerk in corinthe, (1 c0rin't€.i-e'rS( 1% 2)’ Hier zou ik een opmerking Wilen maken. Er Wordt tegenwoordig3 1) n a e-maar 00k van die van Macedonié (2 C°1°$$e1'15eY1 1 - 5‘ g veel gesproken over en geschermd met ’the01ogieén’ (meervoud):
scheidefl) 00$'e1"5e Kerken (II1eeTV01ld) ‘Be Spreken is §@‘";]f‘°1ffe1i-igf oosterse en Westerse, middeleeuwse, moderne; er zijn er zelfs died ‘d hoe ic r We 11heid geworden, Waardoor men wii aan u1 en V - nieuwe theologieén zouden willen scheppen zoals b.v. een indi-
de katholieke Kerk staan, met W16 Z0, °P de geT:e°““°‘h“1t’ “get sche. Bij de Waardering van deze verscheidenheid hangt het er-Rome na, bijna alles gemeen hebben. Als men 0 1"“) »°-" ‘m Se
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' 'td1uk- protestanten noemen Het zegt dat het vooral die christenen opvan af Wat men onder theologie verstaat. Ziet men erm: 111* ' .

king van de waarheid, zoeken naar de waarheid on de'/.0 onder het 00g hee ’die Jezus Christus openlijk belijden als God en

b d n zou er in het ideale geval mam‘ één theo- Heel" en 815 enige Middelaar tussen God en de mensen tot eerWoorden rengen, a r

.»

logie moeten zijn: de katholieke. De waarheid is immers maar Van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest’ (no. 20) Dan

r d theolo ie als geloofswetenschap kan worden W135i het Op het grote belang van de H. Schnft, spec1aa1 b1] heneen, enwannee e g

omscbreven dus als echte Wetenschap (niet op inzicht gobaseerd (119 hal‘ g0ddelijk gezag erkennen_ Vervolgens kennen de pro-
1 f is er maar één theologische ’waarheid’ testanten twee Sacramentent doopsel en avondmaal. Wanneer hetmaar op ge 00 ), \ .

Toch moet men zeggen dat verschillende theologische scholen doopsel 01001‘ hen Op de juiste ma-nier vvordt toegediend is dit
. . h . ’

tt' aast elkaar bestaan in de katholleke Kerk Dlt komt etze de als d-at def katholleke Kerk (f10- 22). Omdat het sacra-we 1g n r

.

echter niet vanwege de juistheid en kracht van ons inzicht, maar men?» del" Priestefwijding ontbreekt, is ook ’de echte en volledige
V

substanti h h ' '
vanwege de zwakheid en onvolkomenheid ervan, De one denkt e Van et euc arlstlsch Geheim niet bewaard gebleven’

1 f h den andere conclusies kan trekken Dlt neemt echtel‘ niet W68 at de protestanten bij het viere-1-1{at hij uit de ge 00 swaar e ~

dan een ander voor rnogelijk houdt. Bovendien kan men op be- Van hull avondmaal, toch de dood en de verrijzenis van de Heer

1d ‘ d r eloofsleer meer de nadruk leggcn dan an- gedenken, Wa&rd00r Z13 behjden dat er een leven 1s in gemeen_paa e aspecben e g ‘

1 _
. . \

h - .

deren ooen (zoals 1n het Oosten) en daarvoor een elgcn Lermmo Sc aP.me’E C1"_1l"1$’11$ W1eT{S_ tweede 1<<?mS1I Z1] verwachten. Zulk
logie opbouvven. Na eerst het onderscheid te hebben gemaakt einb ilinst, W11 het Conc111e zeggen, 15 dug met zonder Waarde

- -
0 e e enis.

tussen geloofsleer en theo1og1e, zal de ware theoloog trachten
b' ti f 0 e1"k te zijn in zijn beschouvvingen en daarbij te 1 Dan 15 91" nog het christeliik ge100fS1even van vele an¢1e1~Sdenken_

zo 0 Jec e In g 13

leren van alle anderen, of zij nu uit de middeleeuwen of uit de dfm en bun W11 Qm V01ge1'l$ het evangelie te leven, die aankno-

derne ti'd zijn uit het Westen of uit het oosten Wie in de Pmgspuntefl kullnen Z1111 voor een d1a1o0g. Het decreet eindigtmo 1 , .

objectiviteit der vvaarheid gelooft en haar ’p1uriformiteit’ als mu een vurrige Wens dat allen hun best zullen doen de eenheid
-

der christenen t b d
een Wanstaltig denkprodukt (of produkt der verbeeldmg) ver- e evor eren.

Werpt, kan tot geen andere conclusie komen. Het ’onderzoekt
alles en behoudt het goede’ (1 Thessalonicenzen 5, 21) geldt voor -)(- .)(-

de theoloog. Daarom juist zal hij er goed aan doen de rijke tra- <)(~

dities van het christelijk Oosten te bestuderen.

Tenslotte spreekt het decreet over onze verhouding tot de kerke

In de voorafgaande bladzijden hebben Wij aan de hand van h t
<1 - . . ’ r

e
_ ecreet van het 2de Vat1caans C0nc111e, Wezen, doel en middelen

1"k enscha en van het Westen, waarvan de meeste van Van het Qecumenisme, Z0315 kaiiholieken het mgeten beoefenen
' 1 -4 ' J

13 e geme pp
protestants type zijn. Dit is de enige passage die het rapport ’D'e ulteengelet Duldeluk ls het doel: he-rstel van v/at vroeger Was"

-- unitati d‘ t ' d ‘

eenheid vvelke de Heer maakt’, aangeboden aan het Noordvv1]ker- S Te In egratlo, e nu gescheiden kerken moeten weer ge-
C -1- a n_ lntegreerd Worden 1n de kathoheke. Het 1s du1de11Jk dat dit @1091houts beraad, uit het decreet van het 2de Vaticaans 0nc1 1e ‘a

haalt (blz. 30) en dan nog 0p essentiéle punten onvolledig (de menselllker WIJZE‘ g6SprOke1’1, binnen afzienbare tijd niet kan

Ch ' t ’ G dheid vvordt in het rapport - kon het “’°Yden be1‘eikt~ Wanneer ieder op zijn eigen standpunt blijftbelijdenis van r1s us 0 r

ook anders? - niet vermeld, en ook niet de liefde voor de H, Staan (en de katholieke Kerk kan haar geloof niet opgeven of

f het oddelijk gezag aanvaardt) De rest verkeerd en dubbelzlnn-lg gal’-111 Verklaréfl), komt men nooit totSchrit Waarvan men g . -

van het voor Noordwijkerhout bestemde stuk Tloudt met Eetdelnddoel. Daarom worden door somrnigen die een soort een-

h t d reet van Vaticanum 2 eenvoudig geen rekening on is or ei Wine“ bereiken, iets nders voorrgesteld. In plaats van te
e ec

op essentiéle punten mee in strijd, Waardoor het voor awn ku1.|1o- herstellen, Wlllen Z1] afbreken, en op de resten der afbraak van

liek onaanvaardbaar is.
de Oude kerken tot een heel nieuwe constructie komen Een der-

Het Vaticaans decreet noemt een aantnl punt:-n up vnn In-lung gelijke doelstelling menen wij te bespeuren o.a, in de éescmiften

voor de dialoog met wat wij in het vorvnlu xmnukulmlw de van sommige nederlandse oecumenici. In plaats van tot eenhejd
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leidt zij tot nieuwe verdeeldheid, tot een nieuwe opvatting, een

nieuw element in de oecumenische sarnenwerking, vvaarvan ver-
rev/eg de meesten niet gediend zijn.

|

S1 ht G - .‘£6e een e1 er ene Ware heilige katho_
1 k ' . ’ ’
le e en apostohsche Kerk) herstellell. Dlt moet Ons niet ver-

In plaats van te streven naar het onmogelijke, moeten de van leiden tot WP-1I1h00Psdaden en —the0rieén, maar tot geduld gebed
elkaar gescheiden christenen streven naar Wat mogelijk is. De en tot doen Wat ieder voor zich kan doen om de verhoudingen
verdeeldheid der christenheid is een van haar diepste en bitterste onder de christenen te verbeteren om hierdoor tot een 0 erj ht
Wonden en een ergernis voor" de buitenwereld. Zij heeft onn0e— teken te zijn voor heel de niet-christelijke vvereld pg C

melijk veel kvvaad gesticht en enorm veel goed verhinderd. Zij 1

is geen goed, maar een kwaad. { * *
‘ ‘X~In het streven naar Wat nirmogelijk is, dient allereerst de

christelijke naastenliefde in volle omvang hersteldi te Worden.

Een der tekenen Waaraan anderen zullen erkennen dat wij Jezus’ Ter uitvoering van het decreet over ’t oecumenisme is o 14 ‘

leerlingen zijn, is: dat wij elkander liefhebben (Joannes 13, 35). 1957 het éérste deel gepubliceerd van een ’oecumeniscIl:1 di me}
Respect voor elkander, samenwerking op ieder gebied Waar mo- Q 'E01"i‘-lm’, een Oecumenische handleiding. Het bestaat uit 63 pix-
gelijk is, zonder dat men zijn eigen identiteit als katholiek prijs- -.1 grafen, en de tekst die ik ervan voor mij heb ornvat 18 bladzijden
geeft of ernstig in gevaar brengt. Gezamenluk optreden waar Van Ongeveel‘ 50 1“ege1S- Er WOrden praktische richtlijnen in ge-
dit kan om in het publieke leven die beginselen te verdedigen geven, en men kan er o.a. in vinden Wat ’mag’ en ’niet ma ’

en zo mogelijk in praktijk te doen brengen die wij gemeenschap- Het verschil met wat in Nederland gebruikelijk is en Steeds mep
pelijk hebben met andere christenen. gebruikelijk Wordt is op een aantal punten aanzienlijk Ook hier-
Verder natuurlijkz alles Wat in het decreet over het oecumenisme in £3811 Velen eenvoudig hun eigen vveg de hierarchie hierbi' n‘ t
staat goed ter harte nemen en ten uitvoer brengen, naar letter uitgezonderd. Een goede vertaling, met aantekeningen Zou gia‘-if

en geest, en geen ’geest’ uitvinden die in strijd komt met de Om diensten kunnen bewijzen aan hen die zich aan de voor-
duidelijke bedoelingen van de letter. schriften van het centrale kerkelijk gezag Willen houden Het

d t - .lrec ‘mum draagt de handtekeningen van kardinaal Bea en
Een bijzonder middel kan ook zijn: het samen uitgeven van ‘ 111559110? Willebrands, terwijl het door de Paus persoon1i'k ‘

bijbelvertalingen. Schrijver dezes heeft a1 jaren lang op dit goedgekeurd en op zijn gezag uitgevaardigd. Het komt varli hli
aambeeld gehamerd, het eerst op de vergadering der stichting Secretariat def Eenheid, beslist geen conservatieve instellin ‘e

van de Katholieke Bijbelstichting, op de Maliebaan te Utrecht de rorneinse curie. Bisschoppen van heel de Wereld zijn er leim
in het huis van de aartsbisschop, vele jaren geleden. Van elkaar van, de traditionele ’curia’ is er spaarzaam in vertegenwoordi ea?

verschillende dogma’s kunnen Wij niet onder een noemer b1"en- Wie de besluiten en voorschriften ervan naast zich neerlegt 15

gen, maar wij hebben wel samen één Bijbel (als ik afzie van naast zich neer Wat op het ogenblik aan oecumenische opvattiri
zeven boeken en enkele stukken van het Oude Testament). Maar gen en gedachten in de ’wereldkerk’ leeft. De publicatje van een
hiervan is tot dusver Weinig terechtgekomen, ook a1 door het tweede deel, zorgvuldig voorbereid, zal niet lang meer op zich
ontbreken van voldoende Wil ertoe, zeker in het begin (later Wat laten Wachten,

minder) Waarom moeten wij in een klein land als Nederland
steeds met nieuwe bijbelvertalingen voor de dag komen? Hebben Tenslotte 110$ één Opmerking. Er is in Nederland bij een aant 1

wij geen andere dingen om onze verdeeldheid te demonstreren? priesters en leken een ’oecumenische’ tendens en praktijk (mi
In plaats daarvan forceert men een (pseudo-)eenheid waar die staan die een protestantiserend karakter draagt Voor ve1e nede
niet is b.v. door deelname in allerlei graden aan olkanders landse oecumenicizijn de niet-katholieken in feite' de protestalu
eucharistievieringen, waarbij het dan. steeds meer nnkatholiek ten. Zij vergeten daarbij de hele wereld van miljoenen en mg-
toegaat, wanneer men denkt aan geloof on traditie dor kntholieke joenen orthodoxen, die zij op deze manier van zich afstotl _

Ker-k_ Door meer ’ee-nheid’ te maken met de protestanten 0p een manit;
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die afvvijkt zowel van de oude traditie der onverdeelde Kerk als
van haar geloof, zoals het in de algemene kerkvergaderingen is k )

t 1 d met name 1n de acht eerste dle 1n het Costen z1_]n )2 Z) 0vas ge eg ,

gehouden en daarom door ole orthodoxe Kerk Worden aanvaard,
maakt men de breuk met de orthodoxie maar dieper. Toch staan
de orthodoxen veel dichter bij ole katholieke Kerk dan de pro-
testanten. Op deze manier bevordert men dus niet de eenheid
van alle christenen, maar legt men haar nieuwe rnooeilijkheden ’De mensen kunnen wel t t G d b'dd "
in de Weg. Dat niet denkbeeldig is Weet ieder die, zoals schrijver we moeten bedenken da: Go‘; erl opeI:v::lt;tH1é trade geeft’ ma.“
dezes, in het christelijk Oosten thuis is en er zijn oor te luisteren ‘ vrede maken ’ Zo ongeveer sprak kardinaal Aalfri ekn?-I:1sen fl:‘ n 13 ens
16211 I laatste pastoraal ’concilie’. e

Daarom moet de conlusie zijn: dekatholieken moeten oecume— Om aan te tonen, dat onze eigen gedachten en die a cl k '
nisch Werkzaam zijn in overeenstemming met de centrale leiding I naal wel eens een keertje parallel lopen publiceren h? arm-
die hierin door de Kerk wordt gegeven.'Héér richtlijnen moet

‘ een gedichtje, nou ja gedichtje wij zi’jn geen HuubJ lgmnder
men opvolgen, haar voorschriften eerbiedigen. Doet men dit niet toevallig 011 dezelfde dag waaro’p kardjnaal Alfrink - kat ons

(zoals gebeurt) dan versnippert men de oecumenische actie, eens onder sra , weer

hoopt in de Kerk interne conictstof op en maakt eenheid stuk zonden, rond Kerstmis 1944, ongesigneerd nat,ugrli‘l: t el} ver-
vvaar zij aanwezig is: in de katholieke Kerk zelf. Ze bereikt men sloten enveloppe met het 00g op de ,eze1,) aan talriJ_k en ln §e_

het tegendeel van vvaar men naar streeft en maakt de verdeeld- en kennissen en het krijgt weer iets van gijn actual]'te‘tvl:lenden
heid grotel" in Plaats V311 k1ei11eI‘- band met de a.s. viering van de bevrijding I el In ver-
De Ware eenheid moeten wij van God afbidden, met de blik op '

Hem gericht, vragend zijn wil te doen. Aan Hem de eer, niet J‘A'
aan ons. ~

. J. P. M. VAN DER PLOEG O.P.

wy wachten, Heer, Uw vrede af,
Weet cg niet hoé wjj wachten?
Wy, waclnten dag en nacht en dag:
Thans wyken onze krachten.

Wy hebben, Heer, geen kaarsen meer,
Geen schoeisel en geen goud;

zoo arm als cg eens waart,
Wy zyn als U zoo koud.

slapen, Heer, in een spelonk
U1t angst voor die vervolgen;
Het water stijgt ook dddr omhoog:

o _ 5t1‘l1k5 W01‘den w verzw0Zg@n_
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cg vluchtte naar Egypte heen
W_ij vluchten niet, mam" zwerven;
Wie vlucht, die heeft een toevluchtsoord.
wg dolen rond en sterven.

Wg beed’Zen om een bete broods,
wg eten ook de schillen;
wy zeulen Uwe wegen af:
Uw regen doet ons rillen.

en gemeenschapszin

I. SAMENHANG VAN BEIDEN

Uw zon die geeft geen stralen meer,
3 Het is een Oprnerkelijk feit, dat de mensen tegenwoordig eenGeen warmte en geen licht; * sterk sociaal besef hebben. Men wil zich inschakelen in de groteDe triestheid dringt in onze ziel

en graaft in ons gezlcht.

Er zyn ook Heer, geen schapen meer,
De os is lang verdwenen;
Aileen de ezel is er nog:
Hy balkt en wy weenen.

Uw klokken schieten menschen doodi
Uw macht is stil noch heilig;
Alleen de dooden in het graf
Die voelen zich nog veilig.

Uw kerken Heer, ze z_ijn zoo vol
Met heel veel leege magen.

gemeenschap van alle mensen en gezamenlijk Werken voor een
betere Wereld. Dit is een zeer verheugend verschijnsel. Het be-
tekent immers, dat men niet egoistisch enkel op eigen belangen
let, maar bereid is in het streven naar bevrediging van privé
wensen rekening te houden met de hele gemeenschap. Het be-
tekent, dat men beseft eigen d-iepere verlangens niet te kunnen
voldoen, als men egoistisch louter voor oppervlakkige genoegens
leeft, maar slechts als men bereid is van die genoegens afstand
te doen telkens Wanneer het Welzijn van anderen dit vordert.
Deze sociale instelling veronderstelt dus een zekere relativering
van eigen privé verlangens en een overstijgen ervan door de ge-
richtheid op de gemeenschap. En dit overstijgen van zichzelf
kan de mens helpen zichzelf nog veel meer te overstijgen door
zich te richten op de alles-overtreffende God. God gaat irnmers
en de individualiteit van ieder mens en de werkelijkheid van de
geschapen gemeenschap oneindig te boven. Als het al waar is,
dat de mens zijn eigen diepere verlangens slechts kan bevredi-
gen, 'a1s hij rekening ‘houdt met de belangen van de gehele ge-Uw Godslamp 00k die brandt niet meer, meenschap, dan is het nog veel meer Waar, dat de mens zijnUw orgel kan met vragen.

Ila wacht, 0 mensch, Uw vrede af;
Weet gy niet hoe Ik wachtte?
Ik wachtte dag en nacht en dag;
Weet gy niet hoe lk smachtteP

diepste verlangens slechts kan bevredigen, als hij zichzelf en,
voor zover hij kan, ook de gemeenschap richt op de scheppende
God. Ware gemeenschapszin is daarom een voorbereiding tot
ware godsdienstzin.

En omgekeerdis het de godsdienstigheid zelf, die de sterkste
band tussen de mensen opwekt en inhoudt. Immers juist als de
mensen hun afhankelijkheid v-an de ene Schepper aanvaarden,
aanvaarden zij ook hun gezamenlijk schepsel-zijn_ Het erkennen
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1

1 d t b n aande en in alles Op de fneest II.van Godas ea es e ove g
intieme Wijze aanwezige Schepper, houdt een erkenning van de GEESTELI-IKE $1-AVERNIJ
meest innige onderlinge verbondenheid der schepselen in. Het
liefhebben van God met heel het hart, met heel het verstand en Omdat <16 d16P5’6 g6TI16611S¢hapSZin in godsdienstigheid W01-ten,
me‘ alle krachten is een liefhebben van God ook als aanwezig in Z31 met het V61"Va116Y1 I161" godsdienstigheid 00k (116 <3116P$'E6 g6-L

de mensen. Godsliefde is onafscheidelijk verbonden met de diep- meenschapszln k°m6Y1 '96 V61"V81161‘1- W16 11161 111661” 61‘1<61’1’E, flat
t ensenliefde De echt godsdienstig levende mensen zullen de mensen bun bestaan danken 3311 6911 Vrij $61”16PP6I1d6 G061, zals e m .

daarom ook Ware gemeenschapszin hebben. Vanuit de godsdien- het m611$611j1§ b6$'E~"18l1 8611661 of g6(1661t611J1< Op een onafhankelijk
- - d b <1 r k astigheid als d1epste levenshoudmg zal daarom een ware gemeen- Van G0 6516811 6 Sto Zoe en te fun eren_ Z0 jets deden V-er-

s h ensen 0 bloeien. Een gemeenschap van vrije men- S¢1161d61"16 g1"i6k$6 W1j5g6l”61"l, die 6611 66uV/ige stof aannamen,c ap van m p
sen die in liefde samenwerken tot aller welzijn. Een gemeen- 1 Waarult door 66Y1 110561‘ W6Z611 (66T1 ’d6II110H1‘80S’) 01126 g60l‘C16l’1-

h elk eestelijk niveau en ook op stoffelijk plan Een .1; d6 ROSIIIOS g6V0Fmd ZOL1 Z1311 T6g6I1W60l’di8 doet men het op eensc ap op g .

gemeenschap van samenvverkende vvijsgeren, kunstenaars en letwat a1"1d61"6 W1jZ6 611 Z0, dat 111611 8611661 geen hoger wezen
b- fenaars der verschillende wetenschappen. Een gemeenschap an H1661" T106118 1’166f'1- M6T1 ’Il66I1"1t 6611 6V01u'B16P1"066$ 6611, Waarin 81ooe
001: doordat de techniek in dienst van het algemeen belang ge- het 1“-°g61"6 Z1611 U11 1161 1ag6r6 011’tW1l<l<61d zou hebben: het leven
s‘e1d Wordt en doordat de staat (of statenbond) het geldwezen in U11 de 1eVeY11°Z6 5101, 1108616 16V61’1de Wezens en tenslotte de mens
de hand houdt en Waakt over het handhaven der uiterlijke orde. ' ult lagere 16V6Y1$V0I‘II16Y1- D11 Z011 dan €6*$61“-16d Z1311 d00r een
In die grote gemeenschap vindt dan ieder mens zijn plaats; een louter in de stoffelijke wereld liggende kracht. Het aanvaarden

1 t d' b ald is en door de behoeften der gemeenschap en Van 6611 d6 8611618 Wordlng 0V61?5’1J§6Y1¢16 God Z011 geheel n1etp aa s, 1e epa
door ieders geboorte, opvoeding, aanleg en vrije keuze. 1106118 Z1311 Om 6611 ZiI1V0116 V6l"1<1aTil'lg Van 1161 W6l‘61dg6b6H1"6n

te geven.

Nu heeft God zijn Zoon in de wereld gezonden om alle mensen
' d Ke k a1 in het mystiek Lichaam van die mensgeworden H61 Z61 d1l1(1611j1< Z1111, dat in 61616 Opvatting het stoffelijke een121 e r s
Zoon Gods Op te nemen In de Kerk on/Wangen Zij de H_ Geest, primaat bezit boven het geestelijke. A1 het geestelijke is immers
d‘ h n verbindt met Christus en hen tot kinderen van de he- _" V01g6n$ <16Z6 11161111"-g - Hit de stoffelijkheid voortgekomen en1e e

noelse Vader maakt. De Kerk is daarom een gemeenschap, die 15 91' Slechts de ’b°Venb0uW’ V311 D113 b1"61"1g‘E 11166, dat de meer
’ boven af econstitueerd is Z13 is uit G0d_- uit de Vader, die 1l1tEI‘11]k6 en stoffeluke elementen de factoren Worden, die in devan g . . .

ziin Zoon zond~ uit Vader en Zoon, die de H. Geest over haar m6Y1$61ij1<6 5a1T16I116ViY1€ d6 Sterkst b6I3a16l1f16 iI1V10<=‘C1 krijgen.
uitstorten; uit de H, Geest, die haar blijvend bezielt. De Wezen- Economische 6911116161 Wordt dan Van 111661‘ 10613118 g63611t dan
1"k t tu r van de Kerk Wordt daarom niet op demokrati- eenheid op Wijsgerig en godsdienstig terrein. Oplossen van eco-13 e s ruc u
sche Wijze door haar leden bepaald, maar moet altijd zo blijven nom1S¢h6 PF01O16fl'l6Y1 6Y1 V6l‘Za6111l61"1 V6111 <16 16 gT0'E6 ’E6g6Y1$'£611iIl—

1 Ch ' t S haar ewild heeft gen tussen 1f‘1_]k€Yl en armen schat men dan hoger dan het be-a s r1s u g .

De menselijke gemeenschap en ieder mens zijn ertoe geroepen vorderen van geestelijke eenheid onder de Inensen. De uiterlijke
' de Kerk 0 genomen te Worden Dit betekent een QngehQQrde orde van de samenlevlng Wordt dan n1et meer gezlen als Weer~1n ze p .

verrijking niet enkel voor de individuele mens maar ook voor de $D16€61iI"18 611 ui'¢W6r1<i1’18 6161" 66I1116id 010 g66$t611j1< 86101661 611 H15

h 1 menselike gemeenschap. De liefde-eenheid tugsen de men- noodzakelijk middel om die geestelijke eenheid te bereiken ene e 1

sen wordt nu immers verheven en bekrachtigd door de H. Geest 16 11a1"1d116V6T1- D6 111t61“11Jke orde van de samenlevmg 1s dan de
zelf. Zonder dart aan de vrijheid van ieder mens ook maar enigs- 611186 66Y1I1'1a1<61’1<16 factoli E11 63118611611 het de taak van de staat
zins te kort gedaan v/ordt, Worden toch allen op godde1ijk-i<ntie- is 616 L1i’E6l‘1ij1<6 66Y1h6id onder de mensen te bewaren, Z31 de
me wijze verenigd door de éne H. Geest. De groei in b0ven- staat een alles-beheersende positie krijgen. De staat en vrijwel
natuurlijke Godsliefde zal dan ook parallel gaan met een groei 3116611 d6 $11331 Z81 <16 66I1116id II1a1<61’lC16 fHC’01“ Onder de mensen
in bovennatuurlijke‘mensenliefde. Zijn. M.a.W. de staat zal het geestesleven gaan reglementeren.
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. - litie ..Door een u1tgebre1d corps van ambtenaren en door de po B d
zal de staat alles controleren en 1e1den. En het behoeft We1_€e@Y1 l t

. - ~- duitvoeng betoog om du1de11J1< ‘e malfeny dat §en_ swat’ d_1e e
middelen der moderne techniek tot z13n besch1kk1ng heeft, dan
uitermate ver kan gaan.
De mensen zullen dus te klagen hebben over een door <16 Swat DE OPLOSSING VAN ALLE PROBLEMENuitgeoefende druk. Niet alleen de beoefenaars der rneer geeste-

Als we die toch konden vinden!1"}; b n als b.v. kunstenaars zuchten dan onder de staats-
V

11 6' erepe
. . - Paus Plus XII geeft ze ons:- " 1 lelden zal d1tdwang. Ieder mens, d1e een VI‘1_] geestesleven W1 ,

. ‘De oplossing van alle problemen zijn heilige priesters!- - - - der ons ult de
V

C1 , D t d1t een f1ct1e 1 Weten de ouderen on
. . . .

oen a g S7
. -- I Waar een helllge prlester beglnt te werken- " ' de benchten oleoorlogsgaren en allen kunnen W1] het weten u1t ,

daar ontspringt midden i'n“de woestijn een bron.' ' ‘ he staten naar onze streken \over toestanden 1'11 C0II1mIlTl1$t15¢
Random beglnt alles green mt te lopen ,

.. 1
d00rS1JP<-1‘ ell velen Verzetten zich en van alle kanten komen karavanenHier ligt voor onze t13 een gr00 gevaal ..h .d, het om van het levend Water te drinken

~ ,‘ceg@Y1W00I'di8" in 113311} Van ’de_mOcratie’ en Wm el t Stjiesnzelfs en zich aan de vruchten te verzadigen.’gezag van de door ChI‘1S1Z11S gestlchte Kerk. Men waan
4 . .dente God Zulk een prlester zouden we wlllen hebben als bisschopdgor het vervverpen vari de ’\./oggdij’ van een transcen Rotterdam!

eigen levensgeluk te Z“ en Vm en‘ -- Maar bij wie kunnen we terecht met onze verlangens?- ~ - ' deze w13ze
<D 1 dlt artlkelt e was te laten Z1e1’1 dat men OP -- - -

06 V811 J ’ . B13 onze machtlge Mlddelares bij Maria Moeder van He
-

K ' luk leldt ’ ’de mensen 00k 1n hun aardse leven met naar het ge
1 .Kerk, d1e samen met de eerste apostelen gebeden heeft omeestel ke s1avern13maal‘ T1331" een g 13 ‘ de nederdaling van de Heilige Geest.

24
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.. Bidden wij in groten getale in de 9 dagen van voorbereidingTRATER S.J.DR’ C‘ S op het Pinksterfeest (van 7 t/m 16 mei a.s. tot dit doel
dagelijks onderstaand gebed.

<2? %
<2?

GEBED

God, van wie alle goeds voortkomt,
Verhoor genadig ons gebed
En verleen Uw Kerk in Rotterdam
Een bisschop naar Uw hart.
Verleen hem Uw Geest van w_ijsheicl en kracht,
Opdat hij zyn gelovigen voorgaat
In heiligheid van leven
En onwankelbare trouw aan het Evangelie.
Moge h_ii onverschrokken getuigen
Voor de waarheid van ons geloof;
Laat hem een dam opwerpen
Tegen onzedelykheid en twyfela



Mogehyeenvidzrzyii ' en etergd

In

Voor allen die e roef zyn g ,

En moge hy zgljn bisdom besturen
-- ‘d Heili e Vader,hartelyke verbondenhez met onze g na

Dit vragen wy U door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Ch1fistu_S,

Die met U en de Heilige Geest leeft en heerst m eeuwlgheui.

Amen ' Nu de mei-maand, de maand van M-aria, nabij is, willen wij onze
lezers graag opvvekken de tanende eerbied voor en liefde tot deMaria» Konmgm van de Apostelen’ bid Door (ms' ' menselijke Moeder van God te verlevendigen. Hoe zouden wijH.

H.

PLIEFFP

Wi"ib"9’d"$»_ bid V007 ons dat beter kunnen doen dan putten uit een van vele pause-Bonif ‘1_t"‘5» wd V007 ons‘ lijke d-ocumenten over Maria? Wie niet alleen in Woorden, maar5@"”atm5> bid V001 ons‘ , ook metterdaad gelooft, dat Christus een plaatsbekleder op aardeMa”_el‘"'e” Wm Gorcum’ Wit poor ons’ aanstelt, geve gevolg aan de dringende oproepen van vele PausenLiduma Va’! fschwéam’ bid poor ons‘ tot intensief gebed tot de heilige Maagd; waartoe de rozenkrans,Petms Camsms’ bl?! V00’ 0715' mits 'niet in sleur of gedachtenloos gebeden, het even simpelele hemge Engelem bldt V007 ons’ als genaden-rijke hulprniddel is. De ’moderne’ Paus Johannes
bad elke dag het rozenhoedje - ook Paus Paulus - En monseig-
neur Bekkers had de rozenkrans in zijn stervende handen. Mil-

. joenen hebben het voor de t.v. kunnen zien.
n zo mogelijk ook dagelijks Laten Wij de moed hebben weer de rozenkrans ter hand te nemen" "d d 0 ee

.. .. . .fliatfnenvrgivtglasnge Igzelysv en minstens een gedeelte van en laten W1] er aan denken, dat W1] nlet alleen telkens ’Mar1aee n . ' ’ t hun eniale groeten’, maar vooral ook de gezegende Vrucht van haar lichaamde rozenkrans bldden. De boze geesten me g
_

4 _ _ ez sstrategle weben maar al te goed Waarom ze ons de rozen
d l en hebben‘ Sluiten we in ons W13 laten hieronder enkele passages volgen uit de Encycliekkrans mt de an ges ag - - - ’In.gruent1um malorum’ van P-aus Plus XII, (ultgave G001 engebed alle noden van onze Kerkprovmcle 1n

I Sticht, Hilversum).
J. A.

’ het ogenblik, dat wij door het raadsbesluit van de godde-
lijke voorzienigheid tot de Steel van Petrus werden ver-
heven, voordurend het lot van de mensheid aan de veilige
bescherming van de Moeder Gnds toevertrouwd, en Wij
hebben hieromtrent, zoals gij weet, meermalen brieven van
aansporing geschreven. Het is u bekend, eerbiedwaardige
broeders, met welk een ijver, met welk een vuur en eens-
gezindheid de christenvolkeren overal onze aansporingen
hebben opgevolgd.

»

Hiervan hebben een prachtige getuigenis afgelegd de heer-

I

F De aanstormende rampen aanschouwend, hebben wij vanaf

V

26 27



lijke en herhaalde manifestaties van godsvrucht jegens de 3811 Z0‘/eel 01'I1Stig6 gevaren, de moed niet verliezen, maar
verheven hemelkoningin; vooral dat uiting geven van heel u herinnerend het goddelijk woord: ’Vraagt en men zal u
de Wereld aan haar blijdschap, dat wij als het ware met geven; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal u open-
onze ogen mochten aanschouwen, toen wij verleden jaar doen’, moet gij in nog groter vertrouwen en met heel uw
(1950), omringd door een ontelbare menigte, op het St. hart u wenden tot de Moedermaagd. Tot haar immel-5
Pietersplein plechtig de opneming van de Maagd Maria D180“ hell christenvolk in 9-Hgstige jden altijd OP de eer-
met lichaam en ziel ten hemel, hebben gedefinieerd. Ste Dlaats Zijll t06Vl1l0ht te nemen, daar zij meh ’van heel
Maar als het '= reugde is hieraan te denken en wij er door het menselijk geslacht oorzaak van heil is g8W0l‘den.’
getroost Worden in een vast vertrouwen op de goddelijke
barmhartigheid, toch zijn er op het ogenblik redenen tot - - -
diepe droefheid, die ons vaderhart met zorg en angst ‘

ve1~vu11en_ Ofsehoon Wij deze hulp door verschillende vormen van
’ gebed kunnen verwerven, menen wij toch, dat wij als het

Gij weet hoe wij leven in een tijd vol rampen: wij zien beste en vruchtbaarste middel hiertoe de rozenkrans kun-
hoe de broederlijke eendracht tussen de naties, reeds zo Hell gebrlliken, gelijk ons dit door zijn oorsprong, die meer
lang verstoord, nog niet overal is hersteld, maar hoe in- hemels (1311 mellselijk is, en door zijn aard zo dringend
tegendeel in veel landen de gemoederen door haat en Wordt aanbevolen.
vijandsehap Worden opgezweept, en hoe bloedige conflicten
de volkeren nog steeds bedreigen. Daarbij komt nog die 1 Want Wat is doeltreffender en schoner dan de bloemen,
verwoede storm van vervolgingen, waardoor de Kerk in 1 Waarmee deze mystieke krans Wordt gevloehten: het gebed
veel delen van de wereld, beroofd van haar vrijheid, reeds (165 H6161"! 611 (16 groetenis van de engel? En omdat bij het
zo lang onder allerlei laster en kwelling hevig Wordt ge- molldgled 00k 110g de overweging komt van de heilige
teisterd, waarbij soms zelfs martelaarsbloed vloeit. Aan hoe geheimen, heeft de rozenkrans dit geestelijk voordeel, dat
grote verleiding zien wij in die streken veel van onze kin- allen, geletterden en ongeletterden, hierin een gemakkelijke
deren blootgesteld: men wil hen het geloof van hun voor- en e%1‘lV0l1dige maniel‘ Villdell 0111 hull £61001? e Voeden en
vaderen doen verzaken en de eenheid met de H. Stoel tot isebewaren. Inderdaad, door het veelvuldig overwegen van
hun eigen ongeluk doen verbreken. die geheimen Wordt de geest ongemerkt heel en al door-

drongen van een innerlijke sterkte, Wordt hij bezield met
Wij kunnen tenslotte niet zonder meer zwijgen over een een levendige 1100p op de eeuwige goederen en er toe aan-
nieuw misdrijf, waarop wij met grote droefheid niet allleen gespoord met kracht en zachtheid tevens, Christus en Zijn
u, maar heel de geestelijkheid, alle ouders en ook de rege- Moeder na te volgen. Ten slotte is die zo dikwijls herhaalde
ringen willen wijzen, namelijk het boosaardige geweld van gebedsformule niet onvruchtbaar of vervelend. Integendeel
godloosheid tegende reine kinderziel. Zelfs de leeftijd der J V‘ Zij heeff 6811 Wondeflijke macht, Z0313 de Odervinéing
onschuld wordt niet ontzien; want er zijn er helaas, die het ~ lee", 0111111 diegenell, die hidden, bet vertrouwe-n te wekken
wagen zelfs de bloemen, die bloeien in de mystieke hof l QP Vefhoring en om het moederlijk hart van Maria een zoef;
van de Kerk en die de schoonste hoop vormen van gods- geweld aan tel d0en.4 ~ ~ ” s

dienst en maatschappij, uit te rukken. Als men dit over- dd ~ " K - ‘ \

denkt, kan men er zich niet over verwonderen, dat wijd
en zijd de volkeren zuchten onder de druk van Gods straf-
fen en door vrees voor nog grotere rampen zozeer Worden
beangstigd.
Toch moet gij, eerbiedwaardige broeders, bij de gedachte
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N d 1 e mulering voor Welke de duidelijkheid van de geldende bepa-e hngen vr1] dlcht nabgkwam. De met-kathoheke chr1sten moet
v zich kunnen ’verenigen met het geloof van de Katholieke Kerk

dat in de Eucharistieviering wordt beleefd’. Jammer‘ genoeg
heeft men - zoals later nog gezegd zal Worden - tenslotte de
duidelijkheid opgeofferd aan de zaak van de oecumenische ver-

Nabeschouwing bij de slotzitting van het Pastoraal Beraad (5-8.4 K2318;-lsilgfiukkig

1970) toespraak van de Kardinaal, waaraan, en wel ook geheel naar
de bedoeling van de Aartsbisschop zelf, veel aandacht geschon-INLEIDING

\ ken is in de publiciteit.
Het zal wel aan ons-gelegen hebben, maar met de beste W11 van

-

de, Were1_d konden wijA het enthousiasme van die jongedame on De afw1Jz<—:-nde reactles van de bultenlandse blsschoppen en b}s-
de.Bossche delegatie: ’Vindt U dit concilie niet enorm?’ met schoppenconferenne op de verkliarmg van de Neder1.andse.b_1s-
delen. De triomfalistische lofrede op ’de moed, het vertrouwen, schoppefl _1_I1Zake de Zg-_011'E1<0PDe111‘1g, ageg9V_e_11 OP 19 Janutlrll-1-1
en het gezag’ van de Nederlandse bisschoppen, afgestoken door hadden bin Velen <19 ldruk g<;3‘We1<_’ fiat ZIJ hl-111 Nederlandse
de algemene rapporteur, Drs. W. Chamuleau, hermnerde ons K collegas lnlldle k0uD1iaten staan éR1chard A1;{We1("ida, 1?ebVo1ks-
paradoxaal wat a1 te veel aan de Juist Noordwnkerhout zo ll:"antblv_a;L1H.k.7£)£ e ipelgngsre e van ded §" énala deoogde
gevvraakte ho0gconjunctuur van.’Het Rntie Roomsche Leven. gar 1] 911 16 Eesfngn @111 11113? V32“ 6 6 91"?-11 Se’ {$-
En toen, na de huldiging van het vrouWe11]k personeel, waaraan Se Oppen Z0V§e moge 13 ‘Be efste 911- 1]‘ gewaagt V811 11115"
001; Wij Qnze erkentelijkheid niet willen onthouden (Wat beseften verstanden d1e' men nogal eensuontmoet; 1n verband met het
zij van Wat hier in Werkelijkheid gaande geweest W8.S’?)., de Pl"_1e$’Be1_"11Jk ¢e111?a’at h91"}I1I1e_1“’E h11_e1“a&n dat hetdfEvan_ge11e.o0k
’kiss-in’ zich richtte op de. mannelijke managers van C1rcus mlldheld VI‘aag'I- Het W11_111e’E dwlngefl, Iflaar I10 lgt u1t. U1ter-
Goddjjn’, hebben wij de perstribune maar verlaten en z1]n vve de aard’m,0et menook relfenlng honden met de Paus en de Were1d-
zaal uitgew-andeld, en We dachten aan Heinrich Heine’s ’Lyr1sches kerlf I Eeflzlldlg 611 e1geY1ma:3h1I1g genomen malitregelen en’ 799'
Intermezzo’: ’Sie saszen und tranken am Theetisch, und sprachen shssrngen ZOEl(i€,1’1‘ tot een ‘1so1ement brengen. De. Ktardmaal
von Liebe gar viel’. Het feest van algehele verbroedermg had getulgt V811 _Z1JI1 dletite Vefbolldeflheld met heel het b15$¢h°PPen-
nu zijn hoogtepunt bereikt. Wij voelden ons echter als een kat 0011889 en 111 het b1JZ0I1d@1" m_e'E de PETSOOII Van de H- Vader,
in een vreemd pakhuis en Waren somber gestemd. Maar - het Z1] het hoofd van dlt college op W1e de problernen en de noden van

.
TWEE TOESPRAKEN zoals onze lastenten zorgen ook de zijne zijn. Onze verb0nden-
Mjddglpunt van daee en laatste zitting was opnieuw Kardinaal held met de H. Vader steunt op ons geloof en 01o onze oprechte
B_ J_ Alfrink wiens menselijkheid en humor algemeen geprezen ; gevoelens van eerb1ed, trouw en aannankelnkherd.
Werden. Ook Wij zijn de Kardinaal dankbaar voor enkele zeer = }\/Ie’B_V\I_e1gek0Ze‘1’l Woorden Verdedlgt 1111 d9_VeI‘k1a1"11"18 Van 19 Jan-I
waardevolle interventies. Z0 pleitte hij voor de.noodzaak van tndlvlduele b1SS¢h0pPe11, groepefl Vff11’}’b1$S¢h0PPeY1, Of S001"t8e—
trouvv aan het Evangelie: ’Wij moeten nooit defaitlstlsch Worden, 11Jke organen als ons ?astoraa1 FJonc111e hadden ook al een lans
maar beseffen dat het Christendom ’n objectieve boodschap heeft, gebroken V001‘ de PT1e$f<=‘rW1§_d11'1g V31} gehtlwden, <-‘I1 Ze1f$__de
die voor alle tijden is’ (verg. De Tijd van 7.4.70). In veroand met Pays _spre_el<t met alle mogelluke restrlctles val? deze }n0gel1Jk-
de H. Eucharistie benadrukte hij ’n dag later dat men n1_et a11er- he1f1_111 Z1JI1vb_l"1ef $811 Ka1];1<5.l}T1ii’fi1_I1 V111.1_(;E- Heel ifplomatlek, Iflaal"
gisch moet zijn voor theologie en voor wetten. H13 stelde 1n eerste Welnlg Ovzftulgen Hfgt 11- 4'-It 13 geW§1I lgd QWHI1 ult ‘E9
instantie t.a.v. de aanbeveling over de open commume een for- gaan, dat e vele b 1] en van mstemmlng d1e aan de H. Vader
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zijn gegeven ook voor dit aspect gelden.’ Anderzijds moet de
van het b1SSChOppe11_]k be1e1d (beloften in de richting van deKardinaal erkennen, dat de andere aanbeveling van de bisschop-

. . n oppe 1ng' s eun aan et streven van. Septuagint; de celibaats-pelijke verklaring, ’het 1n speciale gevallen en onder bepaalde A _{
- - - - t d- enqnete, zwugen over positieve waarde van het celibaat; een-voorwaarden 1n de ambtsbedienmg herstellen van pries ers 1e

- - , z1Jd1ge voor-hchting in de herderlijke brief van 4 januari j.1.)gehuwd Zi_]I1, veel grotere reserves in de Kerk ontmoet (een
t H-- eert 11_]k€1'l deze verklaringen meer rhetorisch dan reéel. Bovendienindrukwekkend voorbeeld van understatemen ). 13 sugger

»

. -- . 1S het een publiek geheim dat onze bisschoppen er geen concreteechter dat de ontkoppeling toch een haalbare kaart zou z1;1n, 3a,
V11 h f lat Vra en voorstellmg van, hebben hoe het pr1ester11Jk celibaat zou kunnendat de H. Vader hem door Kardinaal i ot ee t en g

.. .. . . ven unc ioneren en we e a ers hiervoor garanties zouden’Hem behulpzaam te Willen Z1]Il bl] de behandehng van dit onder-
werp’, alsof het na de toespraak van Paulus VI van 1 februari kunnen Scheppen 815 de Ontkoppelmg °nVe1"'h00P’ ‘E0011 k0mer1

zouj.1. op het Sint Pietersplein (’een toespraak, geen uitspraak’, '
. . . . De Kardinaal spreekt verder van ’contacten met andere bisschop-vindt Prof. E. Schillebeeckx meer ingenieus dan serieus), en na

de brief aan Kardinaal Villot, waarin de H, Vader onderstreept penc9nf_er?nt1es en met lelders en delegaties Van andere Kerk-
provlncies Welke ’zeer belangrijk zijn’. Het zijn dezelfde ¢0n_dat het standpunt van de Nederlandse bisschoppen ook in strijd

is met de eeuwenoude traditie van de Orthodoxe Kerk, ook maar motel? Che’ blukens mededelingen Van Kardinaal Bengsch en
enigszins denkbaar Zijn’ dat de H_ Vader Zijn stellingname Kardinaal Suenens, voor de verklaring van 19 januari praktisch
en de Wetgeving der Kerk ooit zou willen herzien . . . en dat Hij Pntbroken heb]??n’ Zflfs met naburige epi$'3°Pat@Y1- Het ZOLI 6Cht6r
daarvoor het advies zou vragen van de Nederlandse bisschoppen. zeer, bezwaarluk Z13“ Op dit moment Verde“ mededelihgen te
Het door de H. Vader gezochte contact kan, naar onze stellige “'1 doen’ Zegt de Kardinaal Wij Vragen ons af of hij met deze

- - - » d Onthullingen de progressieve elementen in de Nederlandse kerk-overtuiging, niets anders beogen dan met de Herders van e _,

- " provlncie gerust heeft Willen stellen, dan wel (en dat is onzebisdommen van Nederland te zoeken naar een passende oplossing
h 1 -- vrees) dat het inderdaad Z1_]1’1 wens 1s verder te vechten voor devan HUN problemen, met inachtneming van et We Zl]1’1 van

heel de Kerk’ (brief aan Kardinaal Villot; Waar dat welzijn van Omkoppellng: hu Zegt ergens dat ’de regel Van het Priesterlijk
de Kerk hgt valt met mis te verstane Wijze te lezen in de_ cellbaat NOG van kracht is’. Nu veel priesters in het buitenland
Zelfde brief) V - uiteraard zeer tot ongenoegen van hun bisschoppen - Zjch in

de celibaatskwestie gaan beroepen op de verklaring van de
Het lijkt ook niet juist dat Kardinaal Alfrink hier spreekt van Nederlandée bisséhoppen (Paus Paulus VO01"5Pe1de in Zijn briefth ti k en OnVer_ aan Kardinaal V111ot dat deze verklaring een grote onrust te-’bes1uiten die bisschoppen krachtens au en e e .

vreemdbare verantvvoordelijkheid voor eigen kerk kunnen ne- ‘”ee$_Z°“ brengen in de Kerken): Zouden Wij het 31$ een Werkelijk
men’. Als rechtvaardiging voor het ignoreren van vroegere per- b.(.9W1JS,Van loyahteit jegens de H‘ Vader en 315 teken Van Wake"

-~ - - '-k d h d- ‘ 11Jke blsschoppelijke verantwoordelijkheid voor de hele Kerk be-soon11]ke brieven van. de H. Vader op d1t punt 113 t eze ou mg
voor ons onaanvaardbaar. Waar is in dit passeren van de uitge- Sch0uWd_ hebbefn als de Nederlandse blsschoppen hlln Verklaring
sproken Wensen van de H. Vader, Waar is in de houding van de vanhlg Janluan herroepén hadd.en' AIS Wij ons met vergissen’
Nederlandse bisschoppen in de affaire rond de Nieuwe Kate- ‘~ Wac ten Ve en met ons: 1n en buen Nedeflafld, nog Steeds Op dit
chismus, Waar in hun. stellingname t.a.v. Humanae Vitae, die gebafar Van het Neder1and5e_eP15C°I?aa'E, 31 Iflaaflden--..
Wil tot ’diepe verbondenheid, in het bijzonder met de persoon In Z1311 Slotrede gaat dfe Kardlnaal f11_tV°eri€ in OP <19 verhouding
van de H. Vader’ te ontdekken‘? De Kardinaal kan goed zeggen fussen het tweede V"f1t_1caan5? C0nc_111e_9n het Pa$t01“‘aH1 COI1Ci1ie:
’dat er in de verklaring van de Nederlandse bisschoppen geen ons Pastoraal C’°n‘C1he beV1n_dt Zlch 111 fie 11.111 Van de traditie
sprake is van het afschaffen van het priesterlijk celibaat’, dat Kan, C1]; Ke_rk en_ In qe trend dle floor Vatlcamlm II iS ui’0geSpr0-
men ’evenzeer de evangelische waarde van het celibaat in het en‘ e elgen s1tuat1?e°hte13 f1_e}1Tb1‘9118 Van de m0(1erne Weten-
priesterschap (heeft Willen) behouden als de mogelijkheid van §chap,pen’den Fe’ felt dat YVU mtussen a’ weer‘ Verschiuende
het gehuwde priesterschap voor te stellen’: tegen de achtergrond ren Ve1"PertZ1Jn,1vgrk1aa11rt het stuk Spaflfllllg ‘M55611 Vatiwnum

en ons as oraa onci ie.’
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De Waarheid iS dat C16 Stukken Van N001"dWijkeI‘h0U1i een aperte aard der crisis zich weldra overleefd hebben, en zal hun kerk-
breuk betekenen, niet alleen met Vaticanum II, maar 00k met de provincie helemaal uiteengevallen zijn: de vraag of dit geweten
traditie en het katholieke geloof. Paus Paulus gaf in een door zal Worden aan de gevolgen van een ge100f$(3];'j$ig dan Wel aan
de Osservatore Romano op 12 januari j.1. gepubliceerde brief aan die van een geloofwaardigheidscrisis zal dan zijn relevantie
Kardinaal Alfrink zijn bevreernding te kennen over de inhoud verloren hebben: het was een crisis; SO What?
van de rapporten van de 5e zitting, en zei ’perp1ex te staan’ over
Wat Hij daarin gelezen had. In ’N00rdWijkerh0ut-IV, Schijn en
Werkelijkheid’, hebben wij deze breuk aangetoond voor de d0cu- DE TRIOMF VAN HET RELATIVISME
menten van de 4e zitting, en straks zullen Wij nog enkele 0p- Maandag 6 april kwam het ontwerprapport ’Vragen rond de
merkingen maken over de ontwerprapporten van de 6e zitting. Verkondiging’ ter sprake. De discussie verliep erg moeizaam en
Deze breuk heeft weinig te maken met onze situatie, met het werd voelbaar belemmerd door het dogmatische vacuum waar-
latere tijdstip, en nog minder met de positieve vvetenschappen. aan de stukken van Noordwijkerhout plegen te lijden. 'Ond_anks
De moeilijkheid ligt in de samenstelling van de commissies, enkele interventies in de richting van een precisering van het
praktisch alle uitsluitend van vrijzinnige signatuur. Maar dit zal ’vvat’ van de Verkondjging (O_a_ Van de Kardinaal, Van Dr_ W
de Kardinaal Wel nooit Willen erkennen. Jansen, Mevr. M. Bannenberg-De Haan, aalmoezenier G, Bi1'1de]_g'
Een zere plek is de kritiek op het vertegenwoordigend karakter en speciaal van Dr. A. Simonis en Dr. H. van der Meer) verkozen
van het Pastoraal Concilie. Aan. _hiaten en sofismen in de be- velen zich niet duidelijk uit te spreken over de inhoud van het
staande opvattingen over dernocratie en representativiteit van Geloof der Kerk. Men rekende veelal af met Wat men het liefst
een pastoraal concilie, en de feitelijke tekorten van NoordWijker- ’gegeven waarheid’ noemde, en bleek gefascineerd door de zg
hout in deze, vverd o.a. een uitvoerig artikel gewijd in De Tijd Q ’bel0ofde waarheid’, Waarvan men niets zinnigs zeggen kan be.‘
van 30 jan. j.1, De Kar-dinaal betoogtz ’T0ch hebben Wij ernstig halve dan dat de Geest Ggds ons deze beloofde Waarheid gens
ons best gedaan zowel de jonge mens als de vermoedelijk zwij- zal laten vinden. Men hield aldoor de schijn hoog, dat Wij voor-
gende minderheden (?) en andere groeperingen via de restzetels lopig ons Geloof niet kunnen forrnuleren, dat alle geformuleerde
stem te geven in het concilie.’ Wij zijn zo vrij dit ernstig in dogma’s gerelativeerd. kunnen Worden, en dat het Geloof p1uri_
twijfel te trekken. Van ’c0nservatieve’ huize vvaren bij de laatste form beleefd moet Worden. i

zitting slechts Dr. A. J. Sirnonis en Dr. H, van der Meer s.j. aan- ’

Wezig, en de stemming over de open communie was nave-nant: De absurditeit van dit vrijblijvende standpunt kwam scherp tot
94 véér, 2 onthoudingen, 1 tegen! uitdrukking in de reacties op de interventies van Pater G. Reuten

‘
(Van Septuagill), Waarin gepleit werd voor het vormen van een

De Kardinaal vraagt zich tenslotte nog platoons af ’of de Kerk katechetisch plan 1971-1973: na 8 jaar verwildering van het
in ons land — zoals sommigen stellen - in een geloofscrisis ver- godsdienstondervvijs zouden er eindelijk toch weer eens basis-
keert, of dat er - zoals anderen rnenen - veeleer sprake is van stukken, ’katechetische brokstukken’, moeten komen ten behoeve
een geloofwaardigheidscrisis. Er zullen voor beide opvattingen van de overzichtelijkheid en duidelijkheid van het religieuze
argumenten te geven zijn. Maar er zijn evenzeer tekenen aan te " onderricht. Aldus Pater Reuten. De commissie repliceerde met
vvijzen van diep en levend geloof en van ernstig streven naar een i Wijsheden als: ’Het is niet verantwoord een plan te make-n; het
geloofwaardige presentatie van de Kerk in onze dagen.’ Wanneer leven is niet te vangen in een plan’ (H, van Rooy, secretaris). ,Wij
onze Leiders zich op een dérgelijke onverplichtende wijze maar moeten de klok niet terugdraaien naar een eenzijdig geg:even
lang genoeg bezighouden met de actuele noodtoestand van onze Waarheid’ (Pater C, Neven); ’Wij kunnen toch niet uitgaan van
Kerkprovincie (de eventuele verkoop van het college Leeuwen- een basispakket! De uitweg is dat We blijven W0rste1en_ M15-
horst Waar het Pastoraal Concilie zijn vergaderingen gehouden schien zijn de katecheten nog niet creatief genoeg! Mensen die
heeft is er een deprimerend teken van!) en met de ergernis en geloven vinden vvel een weg om iets over te brengen’ (Dr, W
het verdriet van hun gelovigen, zal het probleem over de ware Kral, voorzitter). '
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De Plufiformiteit, het relativismei reeds plécmig en principieel Toch bleek men vrij optimistisch over de goede afwikkelingbinnengehaald met de stukken van de 4e zittmg, voert Z0 reeds kwesties als Wederzijdse dooperkenning’ het gemengde hu_
in de praktijk van het Pastoraal Concilie zelf tot een chaos. Dat Wehjk Zelfs de communiel Mgl H_ Ernst, bisschop
K‘aI"<‘1iTlaa1 B- J- Alfrink in Zijn Slotrede meent dat de Orth0dI(_);,de Breda. liet zonder blikken of blozen weten dat men in het zuidenhier geen geW<—-‘Id aangedaan is: gaat ‘ms b"-‘grip te b°"e“" ‘er van het land in de praktijk a1 geen moeilijkheden meer had met
Volgen neg enkele Sjlbloempjeis die .het niveau val? h;t.ge_ beide laatstgenoemde punten! Meer ingewikkeld echter blekensprek d1e eerste dag illustreren. Margriet Freeman. (wier lI‘1t1€k als de bepalmg elkanders kerkzun ambt
Op het g0d$dien$t°nde1"Wij5 in Nede_r_1a1?_d’ Verg C°nfrOn_tat1ek’)l¥1_; Het door Bronkhorst zo uitbundig geprezen rapport over de53, maart 1970, b1Z- 89VV-> nogal punhlk aangekomen ls) 13 oecumene gaat gemakshalve v00rb13 aan een aantal wezenlijke
Steken in de gegeven Waarheid‘ Maar Wij moeten nieE;)1.ij:ert Droblemen. Het verzwijgt b.v. dat onder de naam ’reformatie’
Swan in de dogmays; We moeten Staan ,in de belofte van . ms us of ’pr0testantisme’ een veelheid van kerken en secten schuilgaat,(Pater C- V311 Vhet! godsdlenseraar); de gegeven Waarheld moet tussen Welke de oecumene zelf amper op gang gekomen is, enhaal" Statisch karaktel“ Verhezen’ (D17 B" Van Iersel); “gens en dat diepliggende verschillende geloofsopvattingen van ho0gker-V001‘S0ed Segeven Waarheden’ néé? eens en Voorgoed gegeven kelijk tot laagsectarisch een onoverkoombare hindernis schijnenWaarheid, ja!’ (Prof. Dr. B. van Leeuwen); ’We moeten van n0rm- te Zijn de Weg de eenheid, Zoals ee‘n Schrijnend
denken OVeI‘SCh<'=1k91@1’l OP 1"ea1iteit5denke_n,_(P- DrS' M' Gemmeke)' duidelijke Wijze gebleken is tijdens de vergadering van de We-We hebben zo’n vermoeden dat de chaos 1n het godsd1enstonder- reldraad Kerken in Uppsalay 1968_ Het rapport Vermeldt
Wijs 110% W91 een tijdje Z31 aanh°u_den- Pater Van Vhet was Ver' , a1 evenmin hoe de diverse protestantse Kerken staan tegenoverontwaardigd dat een der aanbevehngen suggereerde dat er naast het ambt het Credo der Kathoheke Kerk (inclusief PetruS_
betrouwbare ook onbetrouwbare katecheten zouden kunnen be- ambt Algemene Concies Trente tot Vaticanum H).
Staall! Wat echter nog meer ‘oedenkelijk is, is dat de eenheid die hier

over en weer gezocht wordt in feite niets anders is dan een offi-
ciéle erkenning van de status quo als de ene Kerk van Christus
in pluriforme gestalte. Het is de stelling die Pr0f., Dr. H. Fiolet,HET GRAF VAN DE OEGUMENE secretaris van de commissie en sinds kort secretaris van de na-Het was een aandoenlijk moment, en de t.v. heeft er miljoenen tionale Raad Kerken, Sinds jaar‘ dag Verkondigtz de

getuigen Van g9maakt5 P1"0f- Dr- I-“ J~ Van Holk ging *e“S19“e in heid is eigenlijk a1 gegeven: het is voldoende dat de Kerken (enop de avances van het Pastoraal Concilie en beloofde dlnsdag vooral Rome) door de Wederzijdse erkening (herkenning!) dit
diezelfde avond de H. Communie te zullernontvangen. Het W85 voor allen duidehjk maken_
de dag van de oecumene, de dag van de unite, egahte et frater-
nité van alle Ch1"iSte11e1”1- De totaalindruk Van de Q33 Was> dat__de Dit houdt in dat ernstige studie van de oorsprong der Kerkeenheid van alle christenen nog slechts een kwestie was van t1Jd, (Newmanl), het Schriftonderzoek, het gebed offer de
en het 119111911 Van een aamal hindem_i_SSen1 Waaronder de eYen' r eenheid in feite overbodig gevvorden schijnen te zijn. Men verge-tuele vveerstanden van. hogere kerkehgke, vooral de katholleke, ~ hike vooral Wat het rappbrt Zegt Over ,de Oecumenische gemeente,
iI1$'Ea11tie5- In Hervormd Nederland had Prof‘ Dr' A‘ J‘ BrOnk' als ’p1aatse1ijke vervverkelijking van de eenheid der bestaande
hO1"S1I 1<01"’C teV01"@1"1 geschreven (4-4-70): ,1“ het rapport (Over de Kerken’ (blz. 23), voor de creatie vvaarvan volledige vrijheid be-Oecumene) is de H- Geest aan het Woord <BrOnkhOrSt Ze1f_ was staat: ’Wanneer in een gerneente een liturgische nieuWv0r-lid Van (16 Commissie Van Voorbereidingl); in de aanbe"e1m_ge“ ming plaats heeft die beantwoordt aan nieuwe gemeentevorming,
(19 kerkelijke leiding De R~'K- Wereldkerk en het Rolfnemse dan Wordt een nieuwe gezamenlijke traditie opgebouwd, WaarinEenheidsseretariaat Z1111 immers nog lang niet_ Z0 Ver In het de bovengenoemde bezwaren (van de bestaande ’kerkorde’ vanuitvverken van consequenties van het oecumenismedecreet als de R._K. Kerk!) met gelden, (b1Z_ 29).
hier in dit rapport is geschiedt’. Het rapport Wordt daarmee het grai van de oecumene, en is
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daarin te vergelijken met Van de Po1’s ’Einde van het Con.ven- tieve normen moeten aanleggen voor de protestanten; wij, ka-
tionele Christendom’, welk boek naar het oordeel van Dr. J. Je- tholieken, denken zelf toch ook heel verschillend over de Eucha-
remias (Anzeiger fiir die kath. Geistlichkeit, Freiburg i. Br., ristie?’ (J, Reuten),
Fe-by, 1968, blz. 44) de oecumene torpedeert. Kritiek kwam slechts van Dr. A. Simonis, Dr. H. van der Meer,
Dit is heel zeker niet ’de eenheid die de Heer maakt’ (titel van Vader Ozolin van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die WaarschuW-
rapport), zeker niet Wanneer voor het tot stand komen van. die de dat de open communie een verwijdering tevveeg zou brengen
eenheid geschopt moet Worden tegen de structuren van de Ka- tussen de Nederlandse katholieken en de Orthodoxe Kerk, en
tholieke Kerk, zoals Prof. Fiolet, volgens zijn eigen verk1arin- van de Kardinaal zelf, die grote reserves aantekende bij de
gen tegenover Piet Aben in een interview, gepubliceerd in het aanbeveling over de open communie.
Limbur s Da blad. op 24.12.69, bereid is te doen!
Deze eeiheidgis een nieuw soort syncretisme, is oecumene ’van
de grootste gemene deler’, en het spijt ons dat de reformatori- DE MARTELAREN VAN GORKUM
sche theologen de Kerk van Rome toch Z0 Weinig ernstig b1ij- Voor veel concilieleden bleek de zaak der open communie een
ken te nemen, dat zij hieraan willen meewerken. Zij schijnen achterhaald probleem te zijn. Men Wenste zelfs de betreffende
ook niet te beseffen dat een dergelijk oecumenisch avontuur aanbeveling te veranderen in de zin van het scheppen van zo-
met hun Geloof en ons Geloof de Nederlandse orthodoxie tout veel mogelijk ruimte voor de open communie. Bisschop Ernst
Court Op het Spe1 Zet had reeds te kennen gegeven geen moeilijkheden te hebben in

de praktijk; bij de bisschopswijding van Mgr. J. B. Moller van
Het is overigens opvallend dat bij dit soort oecumene de liefde G-roningen was de open communie reeds gepractiseerd; sinds
steeds van één kant schijnt te moeten komen: de Katholieke de eerste zitting waren ook de reformatorische christenen uit-
Kerk in Nederland heeft (hoe spijtig wij dit vinden hoeft hier genodigd geweest tot de H. Communie, zoals Prof. van Holk
niet gezegd te Worden) harerzijds a1 talloze concessies gedaan bekend maakte. Aan alles was duidelijk dat er van de kant van
inzake Eucharistische Devotie en Mariaverering, bijzonder ook ‘ het episcopaat niet veel bezwaren te verwachten Waren.
in haar prediking (Nieuwe Katechismus). Op vragen o.a. van De rapportage over het oecumenerapport (P.C. 528) vertelt heel
W. Goddijn, conciliesecretaris, en dhr. J. Griepink, priester van openhartig: ’Een der delegaties Wil niet enkel de open com-
de Groningse delegatie (ook reeds tijdens de 5e zitting), naar munie, maar zij vvil ook streven naar intercommunie en inter-
Wat de protestantse Kerken in Werkelijkheid inzetten voor de celebratie... een andere delegatie heeft bezwaren tegen inter-
oecumene (zoals hier bedoeld), kwam van reformatorische zijde celebratie, omdat deze door haar gezien Wordt als een onder-
hoegenaamd geen ]feSpOng____ mijning van de pluriformiteitg een derde delegatie doet een

' ' voorstel voor een naam, die al deze begrippen tezamen kan dek-
In het katholieke kamp evenwel ontbrak het niet aan ijver: ken, en stelt voor om over ’tafe1gerneenschap’ te spreken’ (!).
’Wij moeten samen! De vraag is niet: Mogen We samen? De ~ Hier kan men vverkelijk het geloof in de katholieke leer over de
vraag is: Mogen we nog Wel apart?’ (Drs. A. van Straaten); ’de Werkelijke Tegenvvoordigheid van Christus in de H, Eucharjgtje
Kerken moeten sterven aan hun eigen ke;kzijn;<(Drs. A. Hou- " (re.;at1is'p‘raesentia) en de transsubstantiatie niet meer aanwezig
tepen, in navolging van Prof. J. C. Hoe endij ); ’we moeten ac en.
Wel samen: katholieken en protestanten staan samen tegen de Toch uitte de Kardinaal bedenkingen: hij zeide dat het ging over
muur’ (Drs. J. J. v. d. Meer); ’het ambt is remrnend op de Wer- ’een kwestie van geloof’ (maar deed geen poging om dit geloof
kelijkheid... Wetten Worden door de werkelijkheid achterhaald’ te f0rmu1eren!). Ook Mgr. Miiller en Mgr. J. Bluyssen, bisschop
(Prof. Dr. Luchesius Smits); ’de bisschoppen zouden ter goed- van Den Bosch, stonden zeer gereserveerd tegenover de aan-
keuring van de open communie onderscheid kunnen maken tus- beveling. Wij vragen ons af of de bezwaren van het episcopaat
sen de Kerk als instituut en als lokale Kerk’ (Prof. E. Haarsma); uiteindelijk Wel van andere dan diplomatieke aard Waren. Di-
’ik zie niet in Waarom wij t.a.v. de open communie zoveel objec- verse dagbladen suggereren dat de reserves, en tenslotte de
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5’Eem\0I1’Eh0udiT1g‘, V811 het Nederlandse ePiS¢0Paa’, S1e¢h'ES 106- Samengesteld was, verlucht met een aantal typisch clericale car-
doelden te verhinderen dat ’de Kerk van Nederland in een nog toons - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - ) was aan-
scherper conictsituatie met Rome’ zou geraken (Nijrneegs leiding tot een geanimeerd gesprek over kwesties als het mili-
Dagblad 9.4.70). taire vicariaat en politiek engagement, waarbij weinig nieuweIn ieder geval hebben de bisschoppen er niet aan gedacht getui- gezichtspunten aan bod kwamen.
genis af te leggen voor het Katholieke Geloof, noch ook hebben Het zwaartepunt van de zitting bleef uiteraard liggen bij de
Zij <16 hete1"0d0X@ Opvattingen bij 111111 gelovigen, Waarvan Zij oecumene. Haarlemse bloemenmeisjes speldden namens de R-Khet bestaan kenden, Willen corrigeren. Het helpt ook niet zich Interparochiéle Werkgroep ’Oekumene’, Heemstede de Kardjrlaai
achter het Rorneinse secretariaat voor de eenheid der christenen en de conciliegangers een gele nieuwgekweekte narcis Op ge_
‘e Verschllilen, Z0315 gebeurd is, 3150f men Van die kallt het naamd "Oekumene’. De symbolische betekenis van dit gebaar
geven van de H. Communie aan christenen die niet aan Chris- Werd als volgt verantwoord: ’Een narcis... blijft ook in scha-
tus’1ichame1ijke tegenwoordigheid onder de gedaanten van Brood duw en kou de voorbode van de grote zomer. Déze narcis (is
en Wijn geloven, ooit zon kunnen toestaan. een) teken van ons vertrouwen dat het beraad de voorbode Z31
De definitieve tekst van de aanbeveling over de open comrnunie, zijn van de grote oekumene, in Nederland en over de hele
opgesteld met Inedeweten der bisschoppen, spreekt nu van de Wereld’. , ~

noodzaak van ’een wederzijdse herkenning in Eucharistie en Wij echter moesten (ietwat pessimistisch) denken aan Nar-
Avondmaal van hetzelfde heilsgebeuren in gelijkgezindheid van cissus, de tragische guur uit de Griekse mythologie die vel-_
geloof, de herdenking n.1. van Christus’ dood en verrijzenis’. liefd raakte op zijn eigen spiegelbeeld en aan zijn eigen ver1an-Dat Christus in de H. Eucharistie ons Zijn Lichaam en Bloed te "F gen ten onder ging.
eten en te drinken geeft, dat de H. Mis een Offer is, en de = Het Pastoraal Concilie heeft eigenlijk alleen oog gehad voor
tegenwoordigstelling zelf van het Kruisoffer van Calvarié, daar— zichzelf, en heeft voorbij gezien aan de Wereld rondom aan Wat
Ovel" W°l"d’E met geen W0°l‘d gerept Werkelijk dienstig en nuttig is voor de Kerk in Nederland het
De open communie en de open avondmaalsviering heeft het fiat heeft geen aandacht besteed aan de nood die daar leeft ,
gekregelfl Van het Pastoraal C0Il@i1iel' 95 Stemmen Véér, 2 0nt- Het zal de geschiedenis ingaan als een van die concilies waar-
houdingen, 1 tegen. Daarmee zal de open communie en de open van de H. Gregorius van Nazianze ten tijde van het Artanisme
avondmaalsviering Wel spoedig Overal gepractiseerd Worden, met schreef: ’Als ik het eerlijk moet zeggen, dan zou ik het liefstalle te vervvachten gevolgen van ongeloof en indifferentisrne, elke bisschoppensynode mijden; want ik heb nog nooit één sy_
Vand1en' '~ node meegemaakt die tot een gelukkig einde gebracht Werd: in

Plaats van de bestaande kvvalen te genezen, hebben ze alle dezeBnna v1er eeuvven geleden, om precles te z1]n op 9 ]u11 1572, kwalen alleen nog maar erger gemaakt’_ (Emscheidung Wien
Werden de 19 martelaren van Gorkum ’vanWege hun geloof in Febr. 1970, blz. 3). ’ ’
de Eucharistie en hun trouw aan de Paus na hevige folteringen
op last van Lumey opgehangen’ (A. M. Heidt, Catholica, 2e Dr. H. J. van Dijk s¢j,, Nijmegen_
druk, kol. 551), "

-"ua.za[as,1aLu nae? s;[az lqeew ,ep,aLu.1o;a}1 ag, s,u,a[o;,;.[ ’

NARCIS EN NARCISSUS
Op de derde en laatste dag hield het Pastoraal Concilie zich be-
zig met het rapport over de Joden en het probleem van de vrede.
De theologische visie van het eerste rapport Werd aangevochten
door Dr. B. van Iersel namens een aantal Nijmeegse theologen.
De vrede (waarvoor geen rapport, maar een soort vredeskrant,
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ELLENDE LANGS DE WEG De .a”‘F’eide1= die het tempo niet bii kan houden en an in Zijn
gezmsmkomen voelt.
get Ondernemeftje, dat Verzllipt in de bureaucratie en de mach-
t1ge concurrentle van de mamrnoets.
D - ..

9 boel", dle Vail de grond van Z1Jl'1 vaderen verdreven Wordt door
De barmhartige samaritaan vond een uitgeschudde en mishande1- de conjuncturele veranderingen
de medemens langs de Weg en zorgde liefdevol voor hem, Waar Y Het jonge stel, dat tobt Om rend te komen en blo t 1 .

anderen, die voér hadden moeten gaan, doorliepen. ‘

de Verleiding kinderzegen 5 geste d ts aan

Er stranden tegenwoordig veel door het leven, door de omstan- De verslaafde aan drugs, n e gaan Werken
digheden, door hun medemensen uitgeschudde en mishandelde De jongere, die sereen W11 bu]-Ven in de machti 1 .d.V

slachtoffers langs de Weg. De asocjale, die Zich maar niet kan Schikken in di vérlel mgl
De gastarbeider, die opbegrijpend en onbegrepen ronddoolt, ver Een legioen van uitgestoken handenv socla e routma
van de zijnen. De eenzame bejaarde achter zijn horretje of in Zie! Grijp er een paar!

.

zijn bejaardencentrum-kamertje.
De debiel, die zo onaesthetisch uitziet en waar je niks mee doen

kunt. ,

De onevenwichtige, die alleen maar last veroorzaakt. I
De zonderlinge ziel, Waar je niet mee op kunt lopen zonder je
te blameren.
De rancuneuze, die altijd maar kankert tegen de maatschappij en j In tijden vvaarin het geloof om vvelke reden da 1;

sommige leden daarvan. " gevaar loopt verloren te gaan of Sterk verwaarlo nd O0 groter

De mens, die ’achter de tralies’ gezeten heeft. 3 Zowel in de algemene verkondiging als in de O OS dt.e W0r.den

Het gezin van de dronkaard. Z1911 Wel een bi]-Zondere gelegenheid jets Overpgof m1g> bledt

De drankzuchtige zelf, die ’nooit nuchter’ is te zeggen: Wat het is en Waartoe het 1ejd1; beide 0; jjoig
De vrouw, die met haar kinderen in de steek gelaten is door

,.

de openbaring,
hear artner, die er met een hi e twen vandoor is. ~ ,

De min, die door haar vrouw Eileen is gelaten, omdat zij een gfjgkgjlinnoegzgegfgnoniiieditPelangstélhpg V00? €e100f$V1‘aag-
gevolgd e 1, réaaazi d1t 1s nog 1ets anders dan

De tobbende Weduwe, die met allemaal die paperassen niet klaar Waarop het geloof ons levenge Dot Z8 en Vooral Voor de Wuze

komt en nauwelijks er‘ eens even tussen uit kan_ - Tervvijl het verstand uit d moeh emvloedeni
De zieke moeder met een gezin, waar hulp tegenwoordig minder ’ zaak besluit die W1’ G d e gesc apen Orde tot een eerste Gor-. godz Inoeriten, geeft het geloof ons een be-

Allemaal die zieken, bejaarden, psychisch gestoorden, Waarvoor kingen die Hij met ons titer udk Zezen Zelf en va.n de bétrelb
in toenemende mate hulp ontbreekt. " de gewone kennis van meln on er Ouden’ petrekkmgen dle uit
De verkeersdeelnemer met panne ver van een bewoonde plaats. afgeleid. S en Wereld met kunnen Worden
15:5 lgénvciilvgaililéidereen op school de plk op heeft en n1et terug iftdiegoogdiigtevsidcéathlgwgg vérstaani het geloof in Gods

De student, die gesard Wordt, omdat hij niet mee-aan-rotzooit. aantastbaar en feilloos geiagzggnméoldfsslfetdfecegrl 0'52 1;tnZ:_. . .
. n

Q“ OP de
De onder eschikte die gemassregelt Wordt door een klein god'e p e en Openbaart

g ’ 1 ea; <21»

<X>in het grote concern.
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ongeloof te hulp Jezus nam de jongen bij de hand en richtteNaarmate iemand meer ontwikkeld is heeft hij soms meerdere ' ‘

. .. . hem op h1;| kwam overeind en was nezen. (M . 9:22 27gronden nodlg om een persoonllgke, morele zekerheid te ver- _ ’ ge arc - )
dsd d 1 h t 1 f . i Niemand van hen allen die Jezus goed gezm z1_]n, zelfs van henkrijgen die voor een verstan aa a s e ge 00 1n s, _

.. .. .. .. . che geloven tW13fe1t eraan of W1] hebben te Weinig geloof. Wijonontbeerlnk b113ft, H1] moet redehgk kunnen aanvaarden met
k d ,5 G d t t de mensen stapelen problernen op, onderzoeken en redeneren, soms of dealleen dat God bestaat, maar 00 a 0 0 g p

ken heeft; dus dat Hij te geloven Waarheden heeft meegedeeld vfrereld er _mee gemoeld Was’ soms Of het een Spel is, een Pres-
1 k - t - nze kam moet Verwachten ‘E189-kWeS’£1€, Of puur Wetenschappelijkheid zonder verder ge-en een vo stre te 1ns emmmg van 0 . 1

Maar het geloof blijft Overgave, het Steum noon Wat vokg. En men kan zelfs n1et ontkennen dat dit alles voor een deel
00 ' H t 11

zou kunnen noemen een dwingende duidelijkheid; het zal altijd Hwaar ls‘ e a ervoornaamste is intussen dat Wij dHadWe1"-

zijn een aanvaarden op gezag, van Wat men zelf niet ziet of kehjk geloven, van geloof leven, 1n diepte van gel00fs0vertu1-
gmg toenemen, zodat alles in dit leven, in de vveerschijn staatinziet.

Daarmede is al gezegd dat geloofwaardigheidsmotieven van dat licht. De meeste van onze zonden en zeker het grootste
dig heeft De sfeer Waarin leeft’ de persoonmke aanleg, het deel van onze verdere geestelijke zwakheden, bijvoorbeeld ons zo
Zedelijk niveau leeft, Zijn van groot belang bij frequent en achteloos toegelaten verzuim van goede daden, van

het tot stand komen en bij het behoud en de ontvvikkeling van gebed’_V_an naastenhefde’ Vindt Zijn Oorzaak in @9111 ’B<-3'k0I"6 aan
het geloof‘ Het kan Ook memand Ontgaan dat scepsis in het overtulging, aan geloofsovertuiging. Wij zijn niet genoeg ervan

geloof (zoals bij speculatieve Waarden in het algemeen) en aar- doordrongen Men k§_n Zeggeni jaweli is dat dan 89811 kWeS1Ii@

zeling in daadwerkelijke volvoering van een taak of opdracht, Van genade? Ongetwufeld maar de genade hangt Z961" HHHW Sa-

zoals die 0.a. uit het geloof voortvloeien dikwijls samenhangen : men (de mate’ de kracht Van de genade die Wij Ontvangen) met
'- de ernst Waarmee W" bru'k k d tmet gebrek aan durf en wilskracht. (2, 2a, 4, 1) ,1 13 ge 1 ma en Van e Sacrame en en-~
if met de frequentie en de vroomheid van ons gebed, met andere

De wil speelt in het aanvaarden van het geloof een grote r01

evenzeer als de innerlijke gerichtheid op Wat Waar en edel is.

Zwakheid. van Wil, gebrek aan ruggegraat, aan vastberadenheid
is dikwijls een reéle maar" noodlottige factor.
Onze tijd Wil in die redelijkheid Waarbij allerlei eigen verstands-
verworvenheden mogen meetellen, 00k het verlangen laten mee-
spreken te Weten Wat de Schrift waarop vvij toch in hoofdzaak
steunen precies zegt en niet zegt. Hier is niet bed'0e1d de in-

.»--»e1~--aiva=3'*1‘-

woorden, met onze goede Wil.

<X> <2?

F it
Misschien - het is een veel voorkomende fout - Weten wij een-
voudigweg te Weinig van het geloof. Het is voor velen een vaag
geheel van Wel samenhangende vvaarheden, Waarin. men 0nge-
twnfeld gelooft, maar Waarvan men eigenlijk zeer weinig pre-

houd van de Schrift in het algemeen maar Wat de Heer zelf zegt ', 3:: ‘geegewgg giloof ik prfciesi’ Staat de Llzennii Van mijll ge100f
'kk 1' 7over het geloof en over zijn noodzaak, over de inhoud en de p 03 e Van mun a gemene C ture 9 01'1'EW1 6 mg.

N iemand kan zeggen dat het moeilijk is zich nader te instruerenstrekking van het geloven. ,_ -

. . .. . Er z1]n goede en vr13 eenvoudige boeken Waarmee Wij ste1se1-Op ledere twee, drie bladznden van het n1euWe Testament komt
k - matig onze theologische wetenschap kunnen verdiepen en ver-de kvvestie van het geloof ter spra e.

Herhaaldelijk blijkt dat Jezus zich verheugt en er om zo te meegderen “fen kan Zlch dle goede en Volkomen betfollwbar‘
.. k t --

zeggen dankbaar voor is als men geloof hecht aan z1]n vvoord Wer en O0 a en aanwllzen
Ik zou uvv geloof tot meer liefde voor begrip en inzicht willenen aan zijn Persoon. Vrouw, gij hebt een groot geloof; nu zal

gebeuren Wat gij hebt gevraagi (Matt. 15:28) aansparen’: schrijft Augustinus aan iemand die er nog te Weinig

Een vader vroeg J ezus genezing voor zijn zoon: als Gij iets doen van W1St' Heb een _ha1"t5t°°ht V001" die We'FeY15¢ha1O. Wie het

k t h b dan medelijden en help ons. Jezus antwoordde hem: §§1°°€heef’E, H1881” met zoekt te begrijpen, bevvijst dat hij eigen-un e

Wat dat kunnen betreft: alles is mogelijk voor wie gelooft. 0gen- Ink met Weet Waar dat geloef goed V00? 15- (EP1$'E- 120 ad C011-
. . . .. sentium N0. 8).blikkelijk riep de vader van de Jongen u1t: 1k geloof, kom mun
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Niets is zo belangrijk voor het geloof en voor het christelijk deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandi-
leven in het algemeen als een Waar, een juist idee te hebben gen, ma-31‘ Z6 hebt geopenbaard 3311 kiI1d81‘el1- J8 Vader, Z0 heeft
over God en het goddelijke (Wat iets heel anders is dan volledige het U behaagi (Lu¢- 10117-22% Geloof Vraagt ee1"1V0L1d-

kennis daaromtrent). Wij zijn a1 te gemakkelijk geneigd God Hij Zelf W88 81“ Over Verheugd C1311 de eeflvoudigefl V811 hari
gevoelens, inzichten, manieren van zijn of handelen toe te schrij- geloof hadden gehedlt Elan het W001"d Van Z1111 1eel‘1i1’lgeY1- Waaf
ven die in strijd zijn met de gegevens van de heilige Schrift en het geloof bloeit, bloeit 00k de blijdschall Wij bedenken a1 te
dus met Gods WeZen_ Weinig dat het bezit van de Waarheid tot blijdschap van leven

moet voeren.
Wij Weten over Gods Wezen met ons verstand bitter weinig; door <X> £34

het geloof, iets meer. Die geloofskennis kan omdat zij van god- <X>

delijke oorsprong is, haast onmetehjk toenemen in Omvang en Want de Waarheid heeft iets bevrijdends over zich. Het is voor
djepte maar dat meet dan W91 van God Ze1f komen Hij gee-ft die een historicus, voor een mathematicus, een intense intellectuele
kennis als de mens invvendig voldoende is voorbereid_ Voldoening, <18 01110551113 Van @611 ingewikkeld Probleem ‘Be heb-
’Wat Wij van God behoren te denken,’ zegt de heilige Hilarius, ben geV0I1deI1- H615 iS 8180f gesloten deuren nu ineens wijken en
’moeten Wij van God zelf leren. Hij is de enige leraar in de Riel-1W8 Pe1"$Pe¢TieVe1”1 Worden ge0Pe11d- M831“ Wat dan, als men
wetenschap waarvan Hij zelf het voorwerp is.’ (De Trinit. l.V) de §°dde1i.ik6 Waarheid aanvaardt en inziet dat daardioor he_
Elders spreekt Jezus zich bewonderend uit over een opvallende melse deuren Worden geopend-" en d001“Zi¢h'E 89‘/en Op ee1~1Wi8-
Na het verhaal van de twee en zeventig die vol blijdschap ’cerug— \ heidsperspectieven, een blik 01° Onbesefbaal", goddelijk en I100i'
keerden van hun prediking en zeiden: ’Heer, zelfs de duivels meer eind-igend Sehlkl Want dat is de eigenlijke beV1"iJ'f3-1118 die
gaan Op uw Naam voor (ms Op de vlucht’, amwoordde Jezus; 2 het geloof brengt, niet »a11een_voor ons, maar ook voor talloos
’. ..t0ch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels = velen aan Wie Wii op een of andere wiize die vriiheid mogen
aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen , meedelefl, Want Wij Zijn en blijvefl ééfl €1"0te gemeenschap Van
staan opgetekend in de hemel.’ (Luc. 10:20). Hoe voornaam het kidefen Gods-
ook is, zelfs voor ons, dat we duivelse machten in de Wereld
overvvinnen, het is niet meer dan de verdrijving van het kwaad.
In zekere zin is dat dus negatief. Wij zijn voor iets anders ge-
maakt. Reden tot blijdschap is dat Wij door het geloof toegang
kregen tot cle Vader en d:at daarom onze namen voorkomen op

'~..a’~.<

Tot de joden die in Hem geloofden sprak Jezus: als gij ’trouw’
biijft aan mijn Woord, zult gij in werkelijke zin mijn leerlingen
z1,]n. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij
maken. (Joh. 8:31, 32). Er is dus trouw nodig, trouvv aan 'het
Woord van de Heer, trouw aan het geloof. Wij hebben behalve

de lijst der uitverkorenen. ' de aanvaarding van dat geloof, een grote positieve taak ten op-
zichte van datzelfde geloof te vervullen. N iet alleen dus er trouvv

overgave aan het geloof. Eenhonderdman zei tot de Heer: ’doe ' aan blijven, maar dat geloof meer en meer leren kennen en lief-
toch de moeite niet naar mijn huis te komen om mijn knecht te hebben en heel ons leven daarvan doortrekken,
genezen; een Woord van U is immers voldoende.’ Toen Jezus dit T0t de beangstigde leerlingen in de storm zei Hij verwijtendz
hoorde stond Hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en ‘- waar is toch uw 56100” (LL1@- 3I25)- E811 W00rd V0or ons in de
zei tot degenen die Hem volgdenz ’Ik zeg u, zelfs in Israel heb Storm van vandaag! Maar zij trokken uit zijn WOOI‘d' en optreden
Ik zo’n groot geloof niet gevonden.’ En de knecht genas ter- het begin V811 do juiste conclusie in de vraag: wie is Hij toch
Stonch (Luc_ 7;7_1Q) dat Hij zelfs aan de winden en het water bevelen geeft en dat
Toch heeft de Heer na deze rectificatie van. de opvatting der Ze Hem §e1'l001'Zal11611? (LL10: 3125)-
leerlingen zich oprecht verheugd over het succes van hun apos- De allostelen Zeiden tot 1'16 H61‘->1‘I geef ons meer geloof. (Luc, 17:5)
tolaat, want de evangelist gaat onmiddellijk aldus verder: op Zij begrepen dat dit geloof gewichtig was.
dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest en Ik heb V001‘ ll gebedn zegt de Heer tot Petrus dat uw geloof niet
sprak: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij Z011 Wnkelen; niet alleen niet ten onder zou gaan, maar geen
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ogenblik zou aarzelen. De opvolger van Petrus deelt in de te danken aw?‘ overrfgdingskracht van de ’Wij5heid’ (Van We1I@f1-
schap name11]k en filosofie); maar het getuigde van de krachtvruchten van dit onfeilbaar gebed van Gods zoon

-- =2 z- k t een uur Van (16 Geest; uw geloof moet niet steunen op menselijke wij5-Jezus antwoordde hem: gelooft g1] nu. 1e, er om .. .

- -- held maar op de kracht van God. (1 Kor. 2:4 5)dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en M13 alleen laat. ,

- En weer is de onontkoombare conclusiez dat vvij dus om dieh 16 31 32 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u- wie gelooft heeft(Jo . : , ). . ,
kracht van God moeten hidden.eeuwig leven. (Joh. 6:47).

V <;1>,§g> %I%<X>

% <2%

Het geloof maakt Ons allen één' langs die weg vooral kan. onzeHet geloof is een opgave die lang niet zo eenvoudig is als dat ,

-- d Onderllnge liefde z1ch uiten: één Heer, één geloof, één doopsel.op het eerste gezicht Wel lijkt. Er zijn zéveel ondermunen e

k achten rondom ons en daarom (onverblddeluk zeker) ook 1nr
ons Werkzaam, dat de ’trouW’ aan het geloof alleen reeds, een Door dat geloof Wordt de toegallgsdeur geopend voor alle vormen

taak is die wij met louter menselijke kracht nooit goed. zullen Van goede Werken, een delll‘ 1501; do huisgenoten van het gelggf

volbrengen. Er Wordt geknaagd aan ons ge1oof_ T.V.-uitzendin- (Gal 6310) maal" 00k @611 deur ‘wt alle mensen, met name tot
- K k kleineringen hen die op een of andere Wijze in nood zijn.gen, lectuur, verdachtmakmg van Paus en er , ,

' " B1‘°°d9l‘§, Zegt de apostel Jakobus, Wat baat het een mens teh t ' ' aliseren van de geloofslnhoud, het O1'1OphO11dE11Jk be-e 1’I11I11IIl

spottelijk maken van Wat heilig is... iedereen Weet het: op den beware“ at 1113 §e1°°f heeft, 815 hij geen daden kan late“ zien?
- ~ -- Kan zo’n geloof hem soms redden? (Jak. 2:14)d ur laat ons dat niet ongemoeid. Het mmste Wat W1] doenu

k - ~ t 0 mefs Stenen. Dezelfde apostel leert: Want onbarmhartig zal het oordeel zijnkunnen is tegenover die afbraa pogmgen 1e s p s .

- - - voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen maar dggoede lectuur, goede bijeenkomsten Waar met alleen ged1scus- ,

- - d n Cede geestelijke barmhartlgheld trlomfeert over het oordeel. (Jak. 2:13)sieerd maar vooral gelulsterd wor t naar ee g
- - Het geloof moet op een lndrukwekkende Wl]Z€ ons leven vorminhoudsvolle voordracht Er 1S nog (en dat vooral) het pos1-en .

- bed en lnhoud geven. Misschien zal iemand zeggen: GIJ hebt detieve tegengif van een constant en vurig ge .

Doen wij dit niet dan lopen Wij het zeer reéle gevaar dat Jezus’ ‘had en IK heb hei $610011 dan antwoord ik; bewijs mij eel-St

Woord op ons van toepassing is: wie de hand aan de ploeg slaat, dfit GU ge]°°f hem 315 gij gee“ ‘laden kllm “H1611; dan zal IK u
h li t ' chikt voor het I111: miin daden miin gelwf bewiizen. Gij gelooft dat er één Godmaar omziet naar Wat achter em g , IS onges

- 1s: dat is voortreffelijk maar . .. ook de boze geesten geloven datRijk Gods. (Luc. 9:62). Trouw 1s een enorme opbouwende factor .. . ,

-dd 1 a heid en z13 sldderen. (Jak. 2:18, 19)in een leven dat iets meer Wil dan m1 e m g .

. Wat Wij vooral nooit uit het oog mogen verliezen — en dat gevaar<21>%

% I
Van middelmatigheid (en vaak erger dan dat) is de Wereld vol.

IS bii onze iiver voor goede Werken, vooral bij de noodzakelijke
goede vverken ten bate van de evenmens niet denkbeeldig - is

Men tracht te egaliseren, te nivelleren, alles Wordt horizontaal (Wat het geloof een gave Van G061 iS-

' ' it itglad gestreken of afgemaaid. Maar daarmede 1S dan dat alles
dikvvijls veroordeeld tot nietswaardighediptot vulgariteit en

.5,‘

Hoe kan men in Hem geloven, zonder van Hem te hebben ge-platitudes.
hoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkon-En Wat tracht zich daarboven te verheffen, vvekt achterdocht,

iuloersheid en dikwijls vijandschap. Trouw aan het geloof is dus

5-'|5F5~\lDhnn.

niet zo eenvoudigl Maar er is veel meer. Bij ons geloof behoren
-- - -- 11 1 - ationele argumenten van hen die het goede nieuws brengen. Maar niet allen hebbenw1_] n1et te b11Jven vasthaken aan a er e1 r

aan 116$ 806116 Hlellws gehoor gegeven. Niemand Wordt gedvvQn_II01; geloof dat zich zelf bewijst, vermoordt zich zelf.

digt? _En hoe zullen zijn Hem verkondigen, als zij niet zijn ge_
zonden? Zoals er geschreven staat: hoe liefelijk zijn de voeten

Het woord, dat ik u verkondigde, zegt Paulus (en an was de ge- gen; Wii bebben 118 de aanbieding van de geloofsgave, de vriiheid
' ' ' Om te We1geren7 en Wie aanneemt, neemt in meerdere of mindereloofsleer, met name die van de gekru1s1gde Christus) had nlets
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mate aan: ook dit is ’n gewichtige vraag bij ons zelfonderzoek. 1) geest opwekken tot een nauwkeuriger en dieper begrip van hetJ .a zegt het reeds: Heel, wie hee geloof geschonken aan onze geloof. Want de meer recente studies van de Wetenschappen ene5?1J.k'n

9 Z0 ontstaat dan het gelof
door de prediking en de 00k van d.=e geschiedenis en cie filosofie en hun bevindingenPred{k{ E. van Ch!-i5|;us_ (Rom. 10:14-17). doen nieuwe vragen r13zen, d1e ook gevolgen voor het leven

11$: 1; ggdracht van Christus een opdracht van uiterste, van meebrengen en ook van de theologen neiuwe onderzoekingen
goddelijke welwillendheid. Christus is de geincarneerde g0dde- 015011 B0V011di01’1 W0101011 <10 11100103011, T1101 1001101101 V011 111111“ b harti heid en die opdracht is een vorm van die barm~ eigen Wetenschappellgke methoden en verelsten, uitgenodigd om
hJke- ar-m h t loof is een aanbieding van de steeds een meer aangepaste vvijze te zoeken om de leer aan dehart‘g1??‘°1‘ het ls een gave’ e ge mensen van hun tijd mee te delen. Want men moet onderscheidgoddgllke he1de' 1 f d d Qverwinning is verzekerd de maken tussen de schat van het geloof zelf, of Wel de Waarheden,
Het 1S'd0'0r 5:1? 011122115 dee overwinning uiteindelijk over en de manier Waarop deze, met behoud van dezelfdle zin en
gzeigenlxgfelld en ale machten van het kwaad. betekenis, Wordt geformuleerd in begrippen. In de pastorale zorg
Hei; wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dlenen niet slechts de theologische beginselen, maar ook de
an ons geloof, Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die resultaten van de profane Wetenschappen, vooral van psycholo-
gelooft dat Jezus de Zoom van God is. (1 J0h_ 4:4,5) gie en sociologie, voldzoende gekend en aangevvend_ te Worden,
Er is één aspect van onze geloofsbeleving dat in onze tijd minder zodat ook de gelovigen tot een zuiverder en r1Jper geloofslevendam Ooit gemist kan Worden Het is het aspect van de a1gemeen- kunnen Worden gebracht.’ (De Kerk 1n de wereld van deze t1;|d.

- 11 " d k tholiciteit. ‘N°- 62>held’ Van de gemeensc ap m%e %a Wij hebben dus in ons geloofsleven, vooral bij de verkondiging
‘X? (maar alle geloofsleven behoort tegelijk verkondiging te zijn.)

Laat ieder de vrijheid van zijn overtuiging, zegt Paulus; dwingt ook rehening te houden en dat in hoge mate met de mensen met
dus niet. En als de Heer ons d.-e opdracht heeft gegeven over heel wie W1] leven en met de wereld van vandaag.H
de aarde het evangelie te verkondigen (Marc. 16:15), moet dat Geplaatst tegen de achtergrond van een derge113.1<e‘ uitspraak van
toch gebeuren met grate eerbied voor ieders persoonlijke vrij- het conc111e 1s een fragment uit een beschrijvlng van Karl
heid Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft Bart11’S 1110010810 W01 Z001“ tY100I'01101- 1) M1101" <10Z0 'EYP01"1118 18 11101

lzichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer alleen dienstig om de normale katholieke geloofshouding zui-
Voor " d terven wij voor de Heer. Of wij leen of verder te zien en te verstaan, maar ook om de vrijwel grenze-
en Sterv(:I1eWul,1eh2:11e: wij toe (Rom. 14:5-8) loze hoogten, enigermate althans te kunnen beseffen, waartoe die
gzgvighoreglwij ook toe aan c1e hele Christus; de Kerk die zijn katholieke geloofsopvatting en geloofshouding kunnen opvoeren.
lichaam is en aan de hele mensheid, Waarvoor Hij is gestorven. Karl Barth stelt wainneer hi] Zich in‘ zijn ’R6merbrief’ met de
’Het blijkt uit de ervaring, aldus het tweede Vaticaans Conci1ie,- 4- 10,1<S’ £1101 10021811000011 51001115 0011 (11118 V00I‘0PI ’d0’E G001 G001
dat men niet altijd zonder moeilijkheden, om bijkomstige rede- 1s. Dat ook Pau1us d1t vveet en ziet, 1s voor Barth een ’v0orop-
nen de cultuur en de christelijke vorming met 011<00T 111 01701“ gezet en dogmatlsch geZ1chtSpunt-
eenwmst kan brengen. Die moeilijkheden brengen niet 3003- {V We kunnen deze theoloog nog met grote mstemming volgen als
zakelijk schade toe aan het g010°f51eVen> ja Ze kunnen Ze S 9

~

1) Karl Barth is een beroemd gereformeerd theoloog. Zijn eerste werk de
3 Riimerbrief maakte geweldige opgang (mede onder invloed van het pessi-misme in de jaren na de eerste wereldoorlog). Zijn hoofdwerk is zijn. .. 1 Kirkliche Dogmatik.

1) Maar die ~Yrijh1%id i§1en?;E1%11i1¢-=.1:/1:1 b1§§§1§§§’ §§n§§§@g§]1’ t%(%ke€r?dg;a‘<I1€2§Z11<11eq 1' De volgende passage is voor een deel ontleend aan Heinr. Zahrnt, Die Sache1i11<g§§1g§e1§n11- ‘git gilélenen van gemakzucht, oppervlakkigheid, vrees_ V0O_1_‘ 3‘ mit Gott, die protestantische Theologie im 20n Jahrhundert, Mnchen,hget oordee1’van de mensen e.d. afkeren van het ge190f§ dat §e.11‘Z°f 1S.tm13 it 1966. (in het Nederlands vertaald door A. Kreijkamp, Utrecht, 1967).dan te lastig. Maar deze vrijheid om het geloof te weigeren he 1 noo1 .

so
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hij schrijft: dat hij meent dit de gangbare theologie (die van zijn
tijd) te moeten verwijten, dat zij de allesovertreffende vvaarde sohroolde aarde, 91" is 8991’! Sprake van een Verbindende 1ijn_

-en vvaardigheid, almacht en wijsheid van God uit het oog heeft pathos on temperament 118* 61‘ 0VerV10edig in deze theologie, die
verloren en dat zij de mens met zijn geloof, zijn geloofsleven, (onbewust Wellicht) Z891‘ V661 goede theologie van Sim Thgmas
Zijn godsdienst, Z1]-n cultuur, Zijn geest en Zijn gemoed in het her’haa1’ren.op-andere punten haast onbegrijpelijk faa1t.Hier een
middelpunt stelt, in plaats van God en diens openbaring. De tijd k1o1_ne 11tan1e- ’G°d’, Z0 Zegt hij, ’de Zuivere grens en het Zuivere
na het verschijnen van zijn boek, de ’Romerbrief’, heeft daarin ooglfl Van 31195 Wat Wij Z1111, hebben en doen, in, oneindig 1;Wa_

geen wijziging gebracht, integendeel. In steeds hogere mate is lltoileo Ondelfscheid Staande tegenover de mens en a1 Wat men-
-de mens seipsum petens in plaats van Deum petens geworden sohlk 15» 1100115 en Dimmer identiek met Wat wij God noemen, als

en dat in alle cultuuruitingen en strevingen. Wij Weten intussen §;od’be1eVen, Vermoeden en aanbidden, het onvoorwaardelijk
met Welke resultaten. En als men Zou ob]-ecterenz het is natuur_ ’ha1t! 'tegen0ver alle menselijke onrust en het onvoorwaardelijk
noodzakehjk dat de mens Op een of andere Wijze Zichzelf Zoekt voornit!’ tegenover alle menselijke rust, het ja in ons neen en het
of Volgsi’ Zelfs in de hoogste heme tot God’ dam kan men dat be_ neen in ons Ja, de Eerste en de Laatste en als zodanig de Onbe-
amen, maar er is een onmetelijk verschil of er edele, G0d— kende’ maal" nooit en Hefgens een van de vele grootheden in Qnzev

erkennende, God-erende, menslievende, offerende, altruistische Vortrouwde Omgeving, God de Heer, de Schepper en Ver1osser.. _

t‘ n mees reken ofwel vrijwel de gehele menselijke acti- oat is do levende G0d-’ ‘mo 1eve p ,

viteit indiviclueel en collectief, geinspireerd vvordt door brute Natuurhlk 15 dle lltaflle met V881 Waarheden te ve1~1engen_ Wjj
ht hebzucht en machtswenust van het grofste i kunnen over God alleen stamelen en weten beter Wat H13 met 1Szelfzucht, genotzuc ,

kaliben an vvat H1] vve1.1s,.maar deze 11tan1e van Barth tracht de on-
; mefelllke, de onemdige, de onoverbrugbare afstand te accentue-

Barth ijvert als een oud-testamentisch profeet voor de godheid Q‘ re“ téssgn God enboni Maa1"- -- 61" Zijn €0d‘de1ij1<e attributen die
- ons - "

van God voor zijn heiligheid en bovenaardsheid. Samenvattend o_ Zee1"_ na 11 1“eY1g<?n, attributen die Wel degelijk hun
kan men zeggen, hij leert dat God totaliter aliter is d-an de mens. steun Vmo-on m do openbarlng
’A1s ik er al een systeem op nahoud’, zegt hij, ’dan is het dit, Zaornt merkt op oat do oiastase» de afstandi het Oneindig kW81i-
dat ik Wat Kierkegaard het oneindig kwalitatieve onderscheid. tat1of_ ondorsoheid 31195 is Wat Wij V01g€-ns Barth Over de ver_
tussen tijd en eeuwigheid heeft genoemdi, in zijn. negatieve en hoodmg Van God en mens kunflen Zeggen.
posmeve betekenis’ Z0 vast ‘als maar kan voor Ogen houd, H11 kan deze gedachte opvoeren tot een paradoxale uitspraak als
’G-0d is in de hemel en jij bent op aarde’. De verhouding van de?e Qit Vie gI‘00tS1:e afstand tussen God en mens hun Ware een-
deze God tot deze mens’ de Verhouding Van deze mens tot deze A held 1s, dat 1n. d'e erkenning van de principiéle afstand tussen
God is voor mij het thema van de bijbel en tegelijk de hoofdsom God §I1 <38 Wereld de ene, de enig mogelijke aanwezigheid van
van de filosofie. De filosofen noemen deze crisis van het men- ‘J God 11'f_ de Wereld Elan het licht treedt. Hier word"; heel het
selijk denken de oorsprong. De bijbel ziet op deze kruisweg mensehlk deoken’ Voelen on hofhobbom Voorzover dit 31195 OP

Jezus Christus’. (Rijmerbrief, p. XIII). "Onein.dig, kwalitatief on- God botrekkmg heeft> Z6 Onvefbiddelijk Hit het geloof verban_
t -et te Ze en het enige dat nen dat men haast zou kunnen denken: Barth komt met zijn-derscheid’: dat is het eers e, om n1 gg , . .. '

Barth in de brief aan de Romeinen leest en besluit uit de hele trevfl? Om Chnsteluk to donken"tot‘hot'u1te1'$te, bij het atheisme
openbaring. Omdat het volgens hem in ieder geval uitgesloten oreo

moet zijn dat de mens Wordt vervvisseld met God, dat de mens Moor 1_n3_ Wde slechts één ding? de Valse goden, die door de

C-od nabij komt op een vvijze die niet eerbiedig is, drukt hij het Io_ens> 3u1'5F door do Vrome mens, VOOTQ1 d001“ de kerkelijke mens
onderscheid tussen beiden, tussen God en mens, hemel en aarde, Z13“ opgonoht’ omver Werpen Om daaI‘d00r 1:8 bereiken dat God

Schepper en schepse1,»z0 hevig mogelijk uit. Gods superioriteit weer holemaal God Zou Zij‘n-- Terecht is deZe th€-0100g vergeleken
is onzegbaar en voor de menselijke inferioriteit zijn geen woor- met Samson die de tempel V311 de Filistijnen Omver haalt, Op

den te vinden. Tussen God en de mens is een zone van ver- govaar Zolf onder het Puin te W0rdeH begraven.
Maar is het Wel de tempel van de Filistijnen? Terecht merkt

52;
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d h G 1; p terugblikkend op deze reusachtige s1oop- van de eeuwige God. Het is zeker dat men alle kanten uit kanF ' ' 0 ar en 0
- - -

rgeélc dg theolggische godenschemering d'at hier niet Op maar dat de louter ratlonele of emotlonele vvereldlnterpretatiear e1 op eze
2

1;‘; re manier naar God gezocht werd, maar dat het ook geen stap verder komt. Maar waar Zijn licht schijnt in een ge-
een a e G (1 aar Wie gezocht Werd meenschap, in zijn Kerk, in een menselijk hart, ontdekt meneen an ere 0 was n -

d d g --ride U) theologie vertegenwoordigde a1 andere perspectieven, andere verhoudingen en andere verk1a-D G van e over ee -
. . .

et 0
schoon is in de wereld. Hij Was de nngen. Zonder het geloof 1s alles du1ster en zal alles Wel eeuwigwa waar,

- d de mens met zijn onverklaarbaar blijven. Maar zijn Zoon spreekt. Wie in zijn ge-
hoogste Idea’ of het hooazrgoggoindearégjiaian Barth daaren- loof zowel de eerste zonde van het mensdorn, met haar heillozedenken en even weer .

-~ ~ evol en voor ons allen als de verlossin van Jezus Christus be-
tegen Werd het problematischghhet eipltetfgetnhisiicggzi frekt,gkrijgt Wel eerbied en dankbaarhgeid voor de oneindigedat door heel het mensenleven een O p ’ goedheid van God, maar weet evenzeer dat zijn rechtvaardigheidOpengelaten noch uit dit leven, noch uit het toekomstige valt weg te denken.

Dan is er geen plaats voor de goedmoedige God, 1e Dieu bonasse,%%% die Bossuet lang véér Karl Barth en terecht een idool noemde
Opvoedend en verheffend Werkt het geloof door heel het men-

d t 11 h en wordt het ons duidelijk dat katholiek selijk leven heen, voor wie stil staat bij de herhaalde uitspraakA1 " i a es or ‘
. - - -S W1] . h 1 d ’ is Het richt Zich in de eerste plaats op van S1nt Jan ’dat God hefde 1s’ en tracht Z1Ch daarvan, althansgeloven 1ets ee an GT5 -

. en Vrede, van barmhartig- enig beser eigen te maken. Van daaruit gaat in telkens herhaalele“
God’ maar Op d.e Gog Vérgdvzréoeggnioogste goed inderctaad 0n_ overdenkmg de aandacht naar het aardse leven van de Heer, z13nheid en vergevlng, P ’ kruisdood en Zi- - - . r -~ .. Jn Eucharlstle naar Marla z1]n Moeder naal de- " h1er op aarde onkenbaar, maar

> »zegbaar en 1n z11n vvezen voor ons
. . .d dh .d aarheid de schoonheid en laatste vo1ko- stlchtlng en het wezen van de Kerk, het prlesterschap, de sacra-en Wtoch e goe 31 ’ menten de hemel met zi'n onvoorstelbare lorie. - . ~ - rt.

> J r g -
menhe1d 1s, d1e al ons denken onemdlg overtre

1 d God van de liefde die door zijn Zoon de ver1os- Centrale punten van het christelijk geloof zullen altijd blijven:Hij isbvoola de levensmoed en het uitzicht op een Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn enige Zoonsing rac , e 1
. . .. . . -- -- --'t t verstoren geluk Hij openbaart z1ch 1n Z1311 gegeven heeft, (Joh. 3.16) en evenzeer: t6I'W1]l H1] de z1_]nen had' n001 meer e;euW18',1 ontoegankejk licht (1 Tim 6.16) liefgehad die in de wereld waren, beminde Hij hen nu tot hetoon a ewoon ' ' 'I’ nnoemelijk aantpal Valse en Subl-ectief_ uiterste. (Joh. 13:1) Wie gelooft dat God liefde is, ons in liefde

et ls Waar fiat fr een O Maar het geloof steunend heeft geschapen en uit liefde heeft verlost, staat sterk in het
grunge Waamd-eeen ave? God bestaig k in haar uitspraken en leven. Wij herhalenz het wapen waarmede wij de wereld over-
Op d.e Openbarmg’ geleld dmgd e gig; de menselijke geest de Winnen is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de werelderedrens’;he;st;1td;Iv<31¢?l1;'i111Ten aa?" "’ overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.nelglng ee_ ' . e (1 Joh. 5:4,5)
De zuiyere nchtmgvan11ieg§Z10(;i1i1:r: ?;:S;1aei£§§;§1eeeI11i:g::1_ Daarmee Wordt allereerst a11e angst en bekommernis uit ons
OfY.ad1_:.t12€i;i2t ifetvtgragelijke toe’ eigen hart verdreven. Wij zijn zo onzeker en zo zwak, zo bezorgdgm lg . ht hoe Summier ook Van. Wat de menselijke geschie- en vol onrust, omdat Wij niet genoeg geloven in de liefde vanen 0V€I‘Z1C

.
» God en onszelf di Waarheid nie enoe he hal n,

dams biedt, en dan beh;-O1; ‘C316 (;p?1l1h:$ttt1i€:§§:1eJt1$ehvgfisgg Waar het geloof a:n die liefde wecrlacielijkgaaniveziz is, hebben wijVan Vandaag’ de Opstan g e.1 elike Waarden daarbii laat ons ook een voortdurend tegengif ter beschikking tegen a11e geeste-dend WegWerPe“ Van a '3 lflgen J Gevoed door de Olgenbaring 1ijke1oomheid,1auvvheid en onverschi11igheid,want die gaan mettoch t°e> Ilets and‘?’”S tg er, ennjnae mensheid en Van Onze per_ een authentiek geloof in Gods liefde, met een herhaald zichzelfd-Qetliejié "i:]1:§;'°§‘;;? rL;ir,:n]:;S‘;?stheid kiezen voor d,e reChtvaar_ zeggen dat men in die liefde gelooft, niet samen. Integendeel ditsoon 7d. h .d , he-hgheid de Verhevenheid en de barmhartigheid leidt tot Wederliefde en tot daden Waaruit die liefde blijktz de1g e1 , 0.6 1 ,
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offervaardigheid en het geduld. Het bewustzijn van die liefde / "
G-ods, leidt tot blijdschap, de meest geschikte voorvvaarde om ook
anderen te Waarderen, aan. te moedigen, belangstelling en hulp te " '
geven, hun levensmoed en hun geloof te verheffen.

{$1, % DOCUMENTAIRE OVER NEDERLANDS BARRE
% WERKELIJKHEID

Wie verder vvil gaan en tot dat verder gaan drijft de heilige Geest,
- - GEZOND GESLACHTSLEVEN =zal het grootste mysterie van de openbaring zeker met vergeten,

het mysterie dat bij uitstek Godzelf betreft, namelijk de heilige GEZOND GEZINSLEVEN =

Drieéenheid. Het bidden en mediteren over dit geheim begint GEZOND GEMEENSCHAPSLEVEN,
met een oprecht en groot geloof. Het evangelie en de brieven
van Sint Paulus geven ons herhaaldelijk aan in Welke relatie wij Genesis 18 20/21:
staan tot ieder van de drie goddelijke Personen. Dit vraagt vvel

enig onderricht, maar Wat de innerlijke groei het meest zal be- Daarom sprak Jahvveh: Luid schreit het wraakgeroep over
vorderen is toch het gelovig overdenken van Wat de heilige Sodorna en Gomorra, en hun zonde is buitengewoonzwaar
schrift ons leert.
Er liggen hier wat men (doorgaans) onbekende mogelijkhed-en
moet noemen. Want men kan door de openheid en toeleg, door $E:\7é2';(_);_TUSKLINIEK IN ROITTERDAM
de ontvankelikheid voor steeds rote eloof, altijd verder de

eens ontvangejn of verworven opfattingin te boven gaan en iciieiogs r;1:a§,?iiit?;gf€7§;'r Zara/_Schaik namens het be"
achter zich laten. Het mysterie van God», van de heilige Drieéen- Z 1sc leiiantwoorde Zwanger_

heid. is tenslotte het allerlaatste, dat Wat ook onze eeuvvigheid , bij V611;-neo 13: edaanvraag ingediend

zal vervullen en beheersen. te mogen overgaan tot het stichteg Zon el ' Een aan"?“‘?‘g OF“
Uit zijn aard behoort dat geloof, geholpen door de heilige Geest, I Rotterdam Waar den duur moon Van een ab§rtuSk111’11ek 111

zich steeds hoger te verheffen. Zguden kugmen Worden In VN Van vrguwen peli Jaar be1.1ande¥d
Waar het verstand terugschrikt of zich volkomen onmachtig ver- ~

O01; voriige Wleelr is daar uitvoerig

klaart, beschikt het geloof over nieuvve en meerdere krachten hen Oribetuigd gelaten Toenn ebte evisie en radlo heb_

om op te stijgen. Het geloof alleen geeft het vermogen tot de Z1]-n nu binnen een Week meer'dan agilngvan he? bestuur
ongekende God door te dringen en op te gaan in zijn onvatbaar, met één bmnengekomei esiebetulgingen, en

oneindi Wezen. - . '

Sint Jar? van het Kruis schrijft: ’de ziel verheft zich tot God door ' X,Z1fen‘:1a1i Zgnrgiiileirgiegirllih en Schftehjk) Waren hart"
middel van een levendig geloof; dit is de geheime en verborgen medische Studenten mt Nijmegeneinwgthleionr ai Er Waren
trap, vvaarvan alle treden haar beschutten onder een mysterie lingen, bestuursleden van Man Vrouw Mretic t,h one Mma_afde_
dat voor zinnen en verstand ontoegankelijk is. Daarom verzaakt damse kunstenaarssociéteit een vrou aa Sc appen’ de Rotter-
zo iemand aan hulp die toch onmachtig is, om zich dan alleen te PVdA’ een dame 72 eegl dame Vggncxntactgroep Van de

hechten aan het geloof dat tot in de diepte van God doordringt; hjk Werkers Sociologerl enn erder maatschappe_

vandaar haar vermomming. Zij verwisselt het beginsel van haar de Vrouwen ’na de meegt betrokkgneinar Sen’ Zenuwartsen (Op

kennis. Vandaar ook de veiligheid van haar overtocht, die zich predjkant Vele brjeven en telefoonté > en een gereformeerde

voltrekt zonder dat zij iets te vrezen heeft, noch van tijdelijke Wezen Vrbuwen Door afwezigheid Schlitj ‘Elan geholpen en afge'
zaken, noch v-an het verstand, noch van de duivel.’ (Opgang II:1) Volksgezondheid er en inspecteurs van de

DR. B. A. M. NAAIJKENS M.S.C. 800 ADHESIEBETUIGINGEN VOOR MOORD ! ! !
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Vrij Nederland is de naam van een socialistisch weekblad. Het Minister mr_ c_ Polak vain J-ustitie heeft dit geantwoord de

streeft naar bevrijding van Nederland van ’autoritaire structuren’, schriftelijke Vragen Van het tweede kamerhd Abma (SGP)’ die

van ’tab0eS’, V811 kifldefwiegen en I198 1119915 de regering had gevraagd of hier sprake is van doelbevvuste
Elke Ieligieule 1116115, elke mens Voorts, die het 8°65-9 31$ r1°ht' ondermijning van de geestelijke volksgezondheid van ons volk.
$11081" in Z1311 levefl 33-I1V3aTd'E E11 dat in geweten nastreeft Weet Minister Polak en de minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
dt het Vfllgende juist is, verschrikkelijk juist: schappelijk werk en van.Buiten1andse Zaken hebben geen aan-
G9Z01"1d geslachtsleven = gezond gezinslevefl = gezimd gemeen‘ Wijzing, dat hier van doelbewuste activiteit sp-rake is. Zij zouden
S¢hap51even_ dan ook niet Weten, op vvelke vvijze een onderzoek hiernaar zou
En het tegendeel van deze positieve escalatie is de negatieve moeten Worden ingeste1d_

neergang, een dans om het gouden zwijn. ~ De heer Abma had gevraagd invloeden van buiten onze lands-
Wij hebben in twijfel gestaan of Wij een selectie zouden maken grenzen in het Onderzoek te betrekken
uit een willekeurig nummer van ’Vrij Nederlands’ advertentie-
kolommen in de sector sex. Daar vonden wij er zo’n kleine 125.

Een weerzinwekkend feit Om te zien hoe ’diensten’ gevraagd en Eel-Ste Nederlandse sexfilm ’A1lemaal naar bed’
aangeboden Worden VQOT P3-rtnerruil t11$59Y1 echtparen, gewoon D.v.N.L., 4-4-1970. - ’A11emaa1 naar bed’ is de titel van de eerste
concubinaat, homofiel en lesbisch ’concubinaat’ en voor andere Nederlandse sexfilm, die vermoedelijk op 30 april gelijktijdig in
gexuele afwijkingen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in premiere zal
Een aanfluiting van de alle gemeenschap dragende gezonde gaan
sexuele moraal, van IS1"a§1S de¢810°8, Van <19 christelijke Zede1’1' Het is een verslag van de reacties van een aantal mensen op een
Well advertentie in d.ag- en Weekbladen en een sex-contactblad

Waarin o.m. amateurmodellen voor een sexcomedie Werden ge-
Wat hebben wij voor een regering? vraagd. De film is een registratie, soms een reconstructie, van
Hoeveel christelijke quislings zitten daarin? Werkelijk gebeurde dingen.
H611 i5 llitgeslofelli at de meerderheid Van °n5 V°1k at Win Er zou een vergelijking kunnen Worden getrokken met de film
Het is te hopen, dat die meerderheid bij de eerstvolgende Kamer- ’Mensen van Morgen’, Echter met dien verstande, dat naast de
verkiezingen spreekt! ; mens, die aan het Woord is over sex, ook allen hun eerste

ervaring opdoen in een striptease- of sexscene. ’A11emaa1 naar
De mond vol hebben over Waardigheid van de mens, over luCht— bed’ Wordt geregisseerd door Dick Visser (40),
en andere milieuvervuiling, over onwaardige uitbuiting van de

medemens, Over emflcipae Van de VFOUW, OVEI" Jeu8d- en De Tijd 3-4. - ’Hier en Nu’ besteedt vanavond. aandacht aan de
jongerenzgrgl vraag: welk belang hecht men in Nederlaind aan de Britse en
Het blijkt W91, diat men materialistisch is Seworden in een mate, Amerikaanse discussie rond de pil? Rechtstreeks vanuit Bellevue
waarover een communist zou blozen. in Amsterdam wordt in aanwezigheid van publiek een discussie
Pilatus en Iscarioth reiken elkaar de hand in het Christelijke '~ gehouden tussen prof, Sikkel, prof. Plate, prof. Defares en dr_
Nede1~1and_ P. van Keep. Verder Wordt een stukje uit de Organonvo0rlich-

tingsfilm ’Eigentijds’ en een stukje uit de David Frostshow ge-
toond. Nederland‘ II, 21.45 uur (NCRV).

ONS LAND TELT ’ENKELE HONDERDEN’ SEX-WINKELS De Volkskrant, orgaan van het Ned. Katholiek Vakverbond, dat
D.v.N.L., 2 april - Alhoewel het juiste aantal VeIk°°P- o.a. de Werknemende bevolking geestelijk Op hoger peil vvil
plaasten, waar drukwerkjes op de grens van pornografie liggend brengen bracht 6-4 een advertentie voor een topless darnes-
gebied niet kan Worden gegeven, kan dit voor Wat ons land be— ensemble met bijpassende foto, dat in een etablissement optrad.
treft Worden geschat op enkele honderden. De Volkskrant onder" supervisie van het NKV!
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L‘ ‘ 28 3 over Publieke u1"iY1°i15 VOOF mannen Symbolisch gesloten Zij heeftDe Nieuwe 1n1e van. -
RUIMERE EN ENGERE VISIE OP SEX: - in het licht van die actie — mannen nagefloten in de Leidse-

Seksuele rninderheden moeten kansen krijgen volgens het model Straat

van Ullerstam. Deze Zweed schrijft in zijn ’Seksue1e minder- Zij heeft rambiljetten geplakt op de woningen van hujgartsen

h d ’ b" oorbeeldz ’Vo0r ongehuwden zou een bordeel een - bi_1jetten met het Opschriftz De arts Wikt; de vrouw beschikt -e en 13V

inke tijdsbesparing betekenen,v0ora1a1s hun seksuele behoefte en m naam Van de Ab01"'EuSg1"0ep Dolle M1na stencils in de

root i ' zij zouden meer tijd hebben voor hun studie of op— nevenbussen Van die artsen gedeD011ee1“d- Op die stencils stonderg g 5’
leiding. Seksueel uitgeputte vrouwen zouden er minder erg aan Onder meeri ’He'¢ recht OP aboftl-15 Provocatus is een onderdeel

- - van d 1 hel 1;1 " k
toe zijn Wanneer zij hun mannen naar een huls van plezier 9 3 ge 9 011 p 0011ngs ansen van de vrouvv en de ver-

t n ze zouden niet bang behoeven te zijn ~ Wezenhlkmg Van dat Yacht is een bijdrage t0t haar emancipatie ’zouden kunnen s uren e

voor complicaties ( . ) Verbeter de pornografische service! De E1‘ bestaan - Z0 vervolgde deze blonde Dolle Mina - zoveel holle
h ' t meer urenlang met treurige toestanden als en done lelllen 018 Hllang geen lnhoud meer hebben en hetvoyeurs oeven n1e

’De grote stilte’ en dergelijke films geplaagd te Worden, alleen Waa1:5ch1Jn11J'k 00k T100it hebben gehad. De manier waarop men-
1' een coitusscéne op te vangen De films zouden Sen 111 het huwelllk treden b1J voorbeeld. Dat gaat volgens vanom een g imp van .

onanie, heteroseksuele omgang, lesbisch scenes, sodomie, c0l1ec— te Voren aaI1g@1”10m@n Compacte eisen. Aan gewoon fijn kunnen
- 1ti k ualiteit en dergelijke rnoeten laten z1en zodat met ver- even, Staat Z0 Oneindig veel in de weg in deze maatschappij Ereve se s ,

schillende smaken rekening wordt gehouden. Het zou goed zijn Swan OP de eerste plaats aan 1n de vveg a1 die vastgergegte

om enkele gelegenheden Z0 in te richten, dat men in de zaal kan normen in jezelf die J9 jarenlang als normaal hebt aanvaay-d_

masturberen.

’DOLLE MINA, WAT NU... . ?’ Verslag Van het Dolle Mi11a’S~0011gres in Arnhem
Tel” 28_3_ CONDUOMS LIGGEN IN DE KAST . . . .

’Wa~nn endlich rebelliert die Frau?’ Deze titel op de omslag van EEN SFEER VAN ONGEREMD VERTRQUWEN

een Duits tijdschrift hangt in haar kamer. Zij woont vierhoog in De Nieuwe Linie; 11 april 1970,

' vertrekken aan de Amsterdamse Zeedijk Die De HaaY1e1"$e Zangeres Cobi Schreyer, tegen de vijftig, aanvanke-een paar ru1me V
.

kamers deelt zij met haar 22-jarige vriend, een medisch student hqk afangezlen V001" jeu€dhel"beFg1T106d€1" omdat ze etensbonnetjes

d‘ 1 k z"n ’D één’ staat het eerste gedeelte van zijn dlstrlbufert, maar aanwezlg als sp11 van de i twintlg Haarlemse1e v a voor 11 ,

artsenexamen Zelf is Zij 2'7 jaar oud en kleuterleidster. Zij is een Dolle M1118 S1 Ik heb een zoon van achttlen en een dochter van
' E

van de 800 a 900 Dolle 1VIina’s in den lande. Zij is een van de Z_eVent1en- en P881‘ jaar geleden heb ik ze gezegd: in deze kast

circa 450 Dolle Mina’s in ’s lands hoofdstad. hggen Condooms en Pi11eY1~ Pk Ze maar H15 je Ze nodig hebt
4" Wanneer dat is, gaat mij niks aan. De eerste keer dat je met

’Z" t d met haar vriend’ Ik zou ook kunnen “' lemand 11881" bed gaat is iets romantisch, iets Wat alleen jou enIk schreef 1] Woon aar . 9

schrijven ’Zij vvoont daar met haar man’. Het is hetzelfde, want the Jongen aangaat Daar 1108f J6 niet Over ‘e Prafen met je moe

d k t het niet aan maar op het begrip en zij '~ en dat m0e’E J8 00k met gaan forceren door pillen te gaan sllkkenop het woor om ,

draagt het Woord ’vrijheid’ in haar blazoen. Zij is er een van de 31$ Je er Hog helemaal niet aan toe bent Want dan zit het er dik

d ' neratie en het is die generatie die alle vo0r- "1 in dat je de 01"I1gel<6e1"de volgorde krijgt, dat je gaat denken-boeien e nleuvve ge

waarden in zich droeg om de stormachtige bevveging der Dolle no“ hen lk achterhjk als ik niet met @911 j0I1gen naar bed ga
' “ ’ lik ' ' -- .

M‘ ’ t kunnen baren. ’Wanneer rebelleert e1nde11]k de vrouw? W‘f‘nt’n°_Lf S 1k de 1311- Ik ben ’Er0uW@1”1S W91 b11J dat dle Dolle1na s e

Zij hééft gerebelleerd, deze Rita Hendriks. Zij heeft meegedaan T Mma S Z13“ komen °Pda€eY1 Want 1k h00r a1 zoveel Jaar als ik op
- - a o d k ‘ -*

d s ectaculaire acties Waarmee de Dolle M1na’s hebben d\ V n en Om Zlngeni WW H1811 en kinderen Zullen Wel vaak
aan e p
getracht (met succes overigens) om hun bevveging in één dag aneenzltten hé mevrouw? Kan dat no“ W91?” Dan Zeg iki Mijll

- -- - man ma toch 00 " k ' d ”
in de hoogte te laten schieten. Z13 heeft met roze 11nten de Q v r mi; oo 1e ere morgen naar"z’~n. werk? En"
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dan zijn ze hoogst gechoqueerd. Terwijl ik van mijn kinderen ei en b ' ’- ' ' ' -

nooit verwijten gehad heb. Integendeel, ze vinden het 1euk”.’ WSHTOII) ‘:11ekUai;:(:eht;i Zileilgjggwaleeguglgl '€1aagb?;r' De manier

Een levendige uitwisseling van! leeftijd is door haar dochters naar cologen-congres zijn binnengedrongen
Von? L11d€1fl het gynae-

de Dolle Mina-conferentie gestuurd. ’Zij hebben kleine kinderen prachtig, dam; (gen e Antvverpsen

en kunnen moeilijk vveg. Ga jij daar maar eens kijken moeder, voor hoeren uitgemaakt Worden ’d u én Ze aneen maar

hebben ze gezegd en nou ja, zodoende he.’ en ver er mew"

Een levendige uitwisseling van privé-problemen en plaatselijke
toestanden valt overal te beluisteren. Een sfeer van ongeremd CONDOOMS VERSTOPTEN RIOLERING
vertrouwen en eindelijk weer de kans om ervaringen uit te wisse- D.v.N.L., 10 april (van onze correspondent) H . .

len zonder zich groot te houden. Van gemeentewerken geblekeli (-iat icetlsriciieiliiregst

s steem in ' " -~ . ‘
Limburgse Mina Van Bommel (achter in de veertig, huisvrouw) givolge Vandav§§§§f,‘;;if§‘{1°§§§”‘9S:;;’Z§§e§af§f?°t Lsbgeraakt ten"

is het roerend eens met de Brusselse Mina Van den Brande (22, zg. condooms, die in onvoorstelbare ho lhe ru- erprO_dukt_eY1,

studente politieke Wetenschappen, specialiseert zich in. journa- voorkvvamen. evee eden In de nolenng

listiek) op het gebied van de verschillen die mogelijk moeten zijn Aan ezien het - - - . ,

binnen de acties: Wat in Amsterdam en Utrecht kan, kan in ‘ doorgOps/WWmgrE310izaiifa;::)1LZ$egnbKf::::Ztlqhoopte’ Wan“

Antwerpen en Maastricht niet. In Limburg wekken de demon- moesten de nooduiatingen in Werking Words ul mgteri .0ntSt0nd

straties voor abortus alleen maar agressie op. Van Bommelz ’Men Reparatie van de kostbare installatie was name?-565.6‘ d‘

begrijpt het verkeerd, denkt dat de Dolle Mina’s er makkelijk termijn mogelijk. e 1] met Op korte

mee om wilen springen, in plaats van voorbehoedmiddelen of zo’. Hierdoor kwam ..

Er is sprake van geweest dat degenen die niet aan abortus-eisen heden Vuil Wateefltzciittiilferggcvli ggjoigajiggtaagdbare h°eVee1'

mee Wilden doen, geroyeerd zouden Worden, zich niet meer Dolle De directeur gemeerltewerken Zicherdte en stank.

Mina zouden mogen noemen en daar is op het congres hevige schrijven tot de betrokken bevvoners gericht
haaroén in een

verontwaardiging over geweest. Een van de Dolle Mina’s van het Wezen op de fatale gevolgen die een en ander in ink, aarm gef.

eerste uur, Amsterdamse psychologie-studente Annemarie Phi- verzoekt hen derhalve genoemde produkten
_a11h e ben en In]

lippens (23) vergezeld van een brave hond die zich van geuit, de plastic vuniszakken te deponeren Waa In .et "e?"’°1g In

gestamp noch geroep iets aantrekt Want het is al zijn vierde en niet in de W.c. ’ r Ze Ook In thuls horen’

congres: ’Ja, ik kan me dat probleem goed voorstellen, ik kom

ook uit Maastricht. Abortusis een begrip waar ze daar van gaan

steigeren. Ik hoor ook nog vaak van meisjes dat ze de pil niet
kunnen krijgen van hun huisarts omdat ze niet getrouwd zijn. .
Het is inderdaad beter om daar eerst te gaan Werken voor voor-
behoedmiddelen en Z0 en over die abortus-eisen maar niet te '

praten. Dat dreigement van royeren was ook alleen bedoeld voor ,
het geval dat er onder de naam Dolle Mina acties tegen legalisatie
van abortus gevoerd zouden Worden. Dat kan natuurlijk niet.’
De Antwerpense Dolle Mina’s (verschillende leraressen, een

actrice, huisvrouwen) hebben pas een demonstratie gehouden

waarbij één van de eisen was: legalisatie van abortus. MerkWaar-
dig genoeg heeft deze eis in geen van de Belgische kranten ge-

staan. Belgische Mina’s ervaren voortdurend dat het klimaat in
Belgié veel minder tolerant is dan in Nederland. Een ’Baas in
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xp O a1 goed zal Worden als en de jongen en het meisje graag kinde-

R I '11 h bb .E b 1 "k f kt h elijkren W1 en e en en zeer eangr1J e a or voor een uw
vind 1k het antwoord op de vraag, of de twee partners elkaar

OP D ook lichamelijke bevrediging kunnen geven. Als dat niet mogelijk

4

!
is zal het huwelijk in een later stadium onherroepelijk barsten.

A15 uit zo’n huwelijk kinderen Worden geboren (let wel in het

begin is gesteld, dat ze geestelijk ontzaggelijk veel van elkaar

Het Ned, Verbond der Verenigingen ’Pro Juventute’ geeft een hielden, want anders Waren ze a1 uit elkaar gegaan. Red. C.) dan

blaadje uit: ’U en het kind’. Wel te verstaan met medewerking §; helpt dat voor zo’n huwelijk niet, ook a1 vindt hij of zij de kinde‘

van de Ned. Vereniging voor Maatschappelijk Werk ’Humanitas’ ii, ren leuk. De kinderen lopen dan toch gevaar later beesten te

en de Landelijke Vereniging voor R.K. Gezingsvoogdij en Patro- \;_ Worden. In de verkeringstijd moet Worden uitgemaakt of behalve

nage.
het geestelijk kontakt 00k het 11Ch8.1'IlB11]k kontakt voor elkaar

In nr. 1970/1 komt een artikel voor gesigneerd met ’Cud-pupil’ bevredigend is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan kan de

en overgenornen uit ’Mozaiek’ aug. ’69. Dat artikel handelt over , verkering maar het beste verbroken Worden.’

praemaritaal verkeer en is getiteld ’Véor het huwelijk’. Het is Q (Dan maar weer met een andere partner geprobeerd en Z0 voorts

ongeloofelijk, dat een zich katholiek noemende organisatie zoiets

-mi..-

en zo voorts. De morele jungle van het hurnanisme, waaraan

zonder afwijzend kornmentaar durft verbreiden! Maar ja,-als je zich katholiek noemende organisaties zonder hinder van de gees-

met humanistische organisaties broederlijk onder een dak kruipt, telijke overheid hiermee kunnen doen. Red. C.)

moet je a1 sterk in je schoenen staan om beginselvast te blijven. ’Bovendien hoeft niemand /tegenwoordig bang te zijn om te moe—

’Ze1f vind ik, dat een jongen en een meisje voor het huwelijk ten trouwen aangezien er middelen genoeg zijn om dat te voor-

sexuele orngang met elkaar mogen hebben. Dit lijkt op het eerste kornen.’ V

gezicht wel boud gezegd, maar ik bedoel het beslist niet zo. Ik If (Ook nog propaganda voor de tegennatuurlijkheid. ! !)

vind namelijk, dat als een jongen en een meisje elkaar echt Pro Juventute? Voor de jeugd? Niet pro virtute: voor de deugd

liefhebben en daarbij geen sexuele omgang mag zijn, er dan altijd kennelijk. En een jeugd zonder deugd opvoeden is een kwalijke

een rem tussen de geliefden blijft.’ aktiviteit. Ook als dit onder de vlag van Pro Juventute gebeurt.

’Geeste1ijk houden ze a1 ontzaggelijk veel van elkaar, want anders

waren ze a1 uit elkaar gegaan. Lichamelijk weten ze van. elkaar

Geen Belle Alliance!

haast niets, alhoewel zij natuurlijk heus wel eens ’een handje ge- PRO-STITUTIE NIET VERMINDERD.

vrijd’ hebben of elkaar over de knie gestreken. Maar dan komen Amsterdam, berucht centrum.

ze op het punt, dat zij allebei heel graag geslachtsverkeer willen, De Tijd 4-4.

want hun lichamen vragen daar gewoon om. Als dan ’n angst voor Heeft de grotere sexuele vrijheid de prostitutie doen afnemen?

de ouders, voor de moraal of zedelijke normen dit in de weg is onderwerp van een recent onderzoek door Associated Press.

zou moeten staan, dan. vind ik dat helemaal fout. (God = fout. Volgens de politie in Denemarken heeft opheffing van het verbod

Red. C.) Het verliefde tweetal wordt er maar nerveus door en op de pornografie twee jaar geleden de prostitutie niet merkbaar

de vvereld is toch a1 zo zenuwachtig. (Wie schreef ook weer, dat doen verminderen. Het aantal prostituées in Kopenhagen is niet

naarmate de biechtstoelen leger Worden de spreekkarners van bekend, maar Wel weet men dat achter een toenemend aantal

de psychiaters voller Worden? Maar dan niet door de onthouding, ’rnassage’-instituten en sauna’s deze handel schuilgaat. In Stock-

maar door de bandeloosheid. Red. C.) Nee, hierbij horen he1e- holm, waar de aanvaardde sexuele moraal zeer tolerant is, is de

maal geen remmingen thuis. Men moet niet bang zijn; het meisje auto—prostitutie niet verrninderd. Van de drie Scandinavische

niet om in verwachting te raken, de jongen niet om z.g, gedwon- landen menen alleen de autoriteiten in Noorden, dat in Oslo

gen te trouwen. We mogen er niet van uitgaan, dat een huwelijk -3"’ de overtolerantie van deze tijd de prostitutie heeft doen vermin-
35
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. ' olle overderen. Maar in Oslo Wordt het beroep hoofdzakelijk - op discrete Dit in tegenstening tot DmtS1and' De Verbazmg Van Kwijze - uitgeoefend door buitenlandsen.

het besluit was dan ook groot. ZalIn vee11anden,zoWe1 in N0ord- als Zuid-Europa zit de prostitutie De kans is echter even groot dat net esniem
v-erstopt in Speciale advertentiekolommen in de dagbladen. In blijken te zijn. De uitsnraak was niet énaschuuerRome boden zich op die wijze ’manicures’ aan tot het misbruik voorzitter" van de l(8'llI‘1I1g> de heer J- 'zulke verhoudingen aannarn, dat het verboden Werd. In Engeland ring van de film aangevraagtiWaar de rostiutite ook ondergedoken is, zijn in krantenkiosken

- beb-dubieuze Fjadvertenties te vinden voor aanbieding van ’Oosterse’ Oswalt Kolle en de Nederlendse sexnoloog ?1(;l;t1e1;n'l£l1;1$b3Znballetlessen of ’Franse’ les. Volgens een Londense maatschappe- ben gelegd ml llerkeurlng gebrmk te Wlljk werkster hebben rostitutie en de te enwoordi e tolerantie recht van verde 1g1I1g-
.inzake sex niets met ellliaar te maken. Datiou dan oik Wel m0.e— Een datum voor de herkeuring 1s nog met Vastgesteldter blijken uit het onverminderd aantal vrouwen dat in de meesteEuropese landen dit oudste beroep van de Wereld blijft uitoefenen.Ook in Parijs ziet de politie geen verschil met vroeger a1 zijn ookdaar de sex-normen, als overal, veel losser. In Italié neemt de Raad R00Ste1‘en5prostitutie zelfs toe in de rote steden. In kleine steden is ereen afname te constateren. geschat wordt dat in Milaan 8.000 tot CONDOOMS MOETEN BIN§TEN BLIJ\;EN10.000 prostitués zijn, in Rome niet minder dan 15.000. In Duits- De raad van Roosteren W11 niet van con oomlsdland is de prostitutie legaal en wordt openlijk bedreven via bars Weg Weten. A11e raadsleden waren glieravo inen in Wooncomplexen. Frankfurt heeft vijftien atgebouwen die het voorstel van b. en W. dat de ver 001° Ver speciaal voor dienen. Wel bepaalt de Wet dat die vrouwen Roosteren,a1s eerste gemeente in L1mbnri,_Wzich ver rnoeten houden van kerken en scholen. meester Van Goethem’s uitvoerige toelic tingEn wie schreeuwde ook weer uit, dat de prostitutie verminderen andere gedahten brengenzou als er maar voorbehoedmiddelen massaal gebruikt Werden,

deel dat het enkel om een P1"i1"1C1'ter was van oorals de preutsheid maar eens massaal beéindigd zou Worden, als De buggenss mg COndO0m_3utQmaten zag hll 111 Rwsteren negde taboes maar eens doorbroken zouden zijn? Het is allemaal piele Wes 8 ' ' h“nen ’P1aatsing rnoet immers eco-. ' 3 .

.

et zo een, twee, drle Verse 1
~ t lan

ebeurd en zie het resultaat!
m - " ‘ " ’ ullen trouvvens Ilie g

g
nomisch verantwoord z1JI1’, Z91 h13- W11 Z.. -' 9!!' ‘ "

' de vvoestiln b11Jven De heer Van Goe em
. . . . . . .. . n eenzame 1n ' .

Prostitutie 1S zware zonde, prostitutie 1S een schandelnke u1t- ”ee het ,een1achertJ-e, dat condooms Wel b1nI1e1'1,I1'!3-3-I‘buiting en discriminatie van de vrouw, prostitutie wordt nog Von
- b yn- - k ' aar Z1 -

steeds door God- en gebodvergeten auteurs, producers en tekst- get bigtilztvzeiihrgiget Vermurwen ,Waa1.0m zou Roosteren vooropdichters als ’ondeugend’ afgeschilderd en als zoete afdvvaling. e ra
, e en de heren Schulpen en Kusters. Ik kanmoeten gaafl, V1"° 3 nnen En‘

dat in geweten niet verantwoorden’, meende de heer ‘Te
, ' dingen Speelgoed. 1 ; Ik ben bang dat dieOVERSPEL VAN KOLLE (NOG) NIET IN DE mos Yisgi 512121113“ glgi Worden,De Courant Nieuws van de Dag, 7-4-1970

VDe nieuwste film van Oswalt Kolle ’Bijvoorbee1d: overspel’ (in Bravo V001" de Raad!het Duits ’Zum Beispiel: Ehebruch’) is door de Centrale Film-
r

- h herinnert ervoorkeuring in Den Haag voor vertoningen in Nederland verboden De KVP Kamer-fractie heeft zoals men zic
_

-

d 'dde1en zeer te verDe keuringscornmissie vond een aantal van de getoonde beelden Z01"§ gedragen de Verkoop van Voorbehoe ml --h bben van I13.1JU.1lI‘].1]k6 zedenwet,
te schokkend voor Nederland vvaar overigens aan de films van gemak1<e1ij1<e1'1> Zonder last te enae Vitae I
Kolle nog nooit een strobreed in de Weg is gelegd. Zedenleer Van de Kerk of Huma I
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. . ' n , aldus de mi-Sittardse officier van justitie: Van 681:1 verl:i1I1:1gi;s;a: :1: Igsiilgbijgtisravfz
nis er’ e ec

‘ b volkinPORNO IS NIKS VOOR JONGEREN Sinai; hel 332dgegzgeiiaiwfeeeiiiggieiiziféoiiijsoe
Z; Fgnt;-,5D.N.L., 3-4-1970.

van ran 1" . ..
- 1. anteDe Sittardse Officier van justitie mr. G. Weggemans vindt het net. H11" rekende Verder voor’ dat In mm 12183 Eli 21:06 i:11eG1;oot-

sexblaadje ’Chick’ niet direct de aangewezen literatuur voor kilometer Slechts 91_mensen1even..t.egenminderjarigen. D-aarom dagvaardde hij gisteren de exploitante Brittannié: West‘Du1tS1and en Belgmvan de tijdschriftenwinkel in Sittard Waar o.a. geregeld ‘Chick’
en soortgelijke lectuur over de toonbank gaat_ Ze Werd ervan

. Fbeschuldigd lectuur, Waarin o.m. geslachtsdelen van een naakte JEUGDRAAD VAN NUMEGEN GELASE N<:1?<§I:1§If1(i)e“;o?1da8'
vrouw zodanig geaccentueerd zijn. dat de betreffende f0to’s aa'n- De Stem, 3-4-1970. De groep van Hennot. g§70stoot kunnen geven voor de zedelijkheid van de burgerij’ (aldus avond in de expressletent van R€C1I5€3€§ereniging
de omschrijving van de tenlastelegging), aan een zeventienjarige uitbetaling uituhet C0I1¢eI‘tgeb°uW it naaktejongeman verkocht te hebben.

geZet> Omdat Z13 een ng-aktshow brac ‘ ani uleerd met kunst-Hoe kan ik nu zien, dat iemand pas zeventien jaar is, terwijl hij meisjes op en er werd ltildens de sh(1>\IV<_I_ge1: Sepjeugdraader uit ziet als een man van drie- of vierentwintig, verdedigde V00I‘W9I‘Pe1'1- De V°°rZ1t_ter van de Umfregkken Het honorariumde beschuldigde zich tegen de aantijgingen van de officier. ’Ik de voorstelling af en ze1 <_:1e grloep te1\(;er -heb hem zelfs nauvvelijks gezien. In ieder geval herinner ik me ongeveer f400,-- werd n1e,t

ultbétaa.
' de Van de Nijmeegsehem helemaal niet meer. Het is zo vreselijk moeilijk bij ons. Recreatie "70 is een mamfeatatie uitgaaVaak stuurt iemand die per se zo’n blaadje vvil hebben, iemand jeugdraad en bestemd voor tlenirs;anders naar binnen om het te kopen. D-an kunnen we helemaal

_ .
- e Ni‘-.niet zien vvaar het naar toe gaat.’

Met deze aa5Singsma_m1f‘,e.Stat1e maalgt dfelgoigjitiiai in WitDe officier van justitie merkte met een streng gezicht op dat 11186859 Jeugd-mad dmde_1_13k Wat ant en 1dergelijke pornografische lectuur niet in handen mag komen van dams Om het gouden ZW1Jn'kinderen. ’A1s u dat niet kunt voorkomen, moet u heel gevvoondat spul niet verkopen. Ik eis 50 gulden en inbeslagname vanhe‘; blaadjef
FRONT TEGEN HET EROTISME,Cmdat de beschuldigde voet bij stuk hield, besloot de kanton- VOORBEELD TOT NAYOIT-GINGrechter de zaak te verdagen om de jongeman, die met de ’Chick’ Katholieke gezinsorganlsatles Verzame ende deur uitgevvandeld zou zijn te verhoren.
P01"11°g1"-ae en SeXuahSme'

'
g?'ri31s- van katholieke gezinsorganisaties Van Frank_1] e

‘ ..
- _

Ter attentie van v0orbehoedmiddelenpioniers:
rijk in Parijs ligi momenteel een_h3St’ Waar(_)p Z1ch.de “£002;
voerders van een aan de min. president, de min. v.‘h1nne1";1a;.NIEUWE FRANSE BEVOLKINGSPOLITIEK
zaken en de min. van kulturele zaken gerichte petitie z1c1(D.v.N.L., s-4).
nen laten inschrijVen- In dii "e1"Z°ekS°h’“f‘“ Wordt een lfefcenfDe Franse minister van arbeid. en bevolkingsvraagstukken, J0- protest uitgesproken tegen het Overhand t°e“eme‘?k‘”j.n ub1i_seph Fontanet, heeft gisteren een actieve bevolkingspolitiek van tjsme en de pornografie, die 9119 Opénbare en_ partl ler p biO_de Franse regering aangekondigd.
citeitsmedia overstromen: Persi radlo t-V" ultgeverllwezen’Op een persconferentie verklaarde Fontanet, dat als Frankrijk scgop, theater, reklame.

.
in de laatste twee eeuvven dezelfde bevolkingstoename als zijn De permanent provocerender en ilyrannleker W°r‘dende_erZt1i(£:buren zou hebben gehad, ’t nu 195 miljoen inwoners zou tellen. en pornografische P1"°dukten lelden tot een progresslev
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bindin v ' -
g an de $001819 en gezinsstructuren en tot verderf van de

jeugd door een be$P0edigd verval van d ' '
.

We moraall D t . . . e pamkuiiere en ope» Thsscho en
a 1S misschien zelfs hun vooropgezet doel. Daar-

gm vragen de gezinnen de publieke instanties hun aktie tegen
t

T1185 te verbinden " ’ p . _

k i
Ver1a§;‘;cn<iC-lea iclrgectetgflegariezigeidgljczfgféd en e

Strenge toe assin -- . , 1 een
betrekking {lot Zeieiilhgfdsgiiiigléee1:\/f§E'Lel1Jke' bepalingel? met

ling van aanstootgevende afbeeldingen
eD1;ub11eé<el1Jke u1tsta1_

een krachtiger gebruik te maken van de henpli/\‘:':e(t3’:t1e'1tlk behoren AFRIKA TROUW AAN DE KERK
soiiikking staande mogelijkheden, het bezoek van -e 1Jd_

Tier be- De Tijd van 21.3.70 heeft aartsbisschop Milingo van Zambia ge-

bigeenkomsten, die op hun gezondheid en moraal Jeug lgen -aan
intervievvd. De aartsbisschop is 39, studeerde pastorale sociologie,

invloed uitoefenen een schadeligke pedagogie en is in de bisschoppenkonferentie van Zambia spe-

De Openbare instantjeg Worden Veorts uitgenodi d ciaal belast met de sociale kommunikatie (t.v., radio, enz.) Zie-

Waken, dat radio- en televisie-uitzendingen geen g t-erver te hie! enkele passages:

nograsche of V001" de jeugd gevaarlijke toegiften Z20 lie e, pop
Een felle levendige man is de aartsbisschop van Zambia, mgr.

de programmasamenstemng va ten. Voor Emmanuel Milingo. De kleine zwarte man in zijn zvvarte pak valt

tegenwoordigers van de gezinnen aangetrokken te e ndate ver_
aanvankelijk alleen op door zijn forse gouden bisschopsring.

langd Wordt de herinvoering Van het Verbod LIT e_n' Ver‘ Maar als hij gaat praten, met veel gebaren en een zeer’ expressief

en verkopen van voor de jeugd gevaarlijke gegghrjff ultlstallen gezicht, wordt hij plotseling een fascinerende figuur. In snel en

de l"eC1ame daard0Qr_ Het voor lms geldende ViSa_S :51 a Sm_ede duidelijk Engels praat hij met grote bewogenheid over het werk

W381‘ m0ge1ijk tot theatervoorstellingen te WOI‘deI? e':mbd1e~nt
van de priesters in Afrika, Hij heeft vooral kritiek op sommige

Tenslotte zou de controlecommissie voor filmvoorst ge re1'd. modeme Opvatngen in Europa Soms heft hij Zijn beide armen
haar samenstelhng ten gunste 8 éngen in in vvanhoop op en even later brengt hij zijn handen in een gebaar

anderd W0rden. De commjssje zou beshssend .pV1Oe ders__ver' van droefheid aan het hoofd. Hij Wijst op zijn voorhoofd om de

verlening van staatssubsidies voor het fi1mbedn.1.v
Oe b1J 016 waanzin van sommige nieuwe theorieén te benadrukken, of hij

moeten.
6 r1Jf ontvangen lacht stralend als hij over zijn eigen priesters spreekt.

Zijn interviewer doordringend aankijkend, zegt aartsbisschop

Milingo dat Wij onze problemen niet naar Afrika moeten expor-

teren. Hij pleit voor handhaving van de celibaatswet, met name

voor Afrika. Hij heeft diepe grieven tegen sornmige moderne

theologen, die alleen maar eigen roem zoeken. Hij vindt dat

tegenvvoordig de vroomheid te veel verwaarloosd wordt. Tenslotte

veroordeelt hij de apartheid in Zuid—Afrika en Rhodesia.’

’In een Engels blad lazen Wij, bisschoppen van Zambia, over de

aanbevelingen van uw Pastoraal Concilie inzake ontkoppeling

van celibaat en priesterambt. In dit artikel stond, dat de toelating

van de gehuwde priester vooral van grote betekenis zou kunnen

zijn voor Afrika, Waar z0’n tekort aan priesters is. Wij Waren

zeer geschokt door die opvatting. Wij maken er groot bezwaar

th den aan de bestaande celibaatswet. Wij
tegen. Wij willen vas ou

vinden, dat de priestervraagstukken van Nederland en West-

Europa niet geschikt zijn voor export naar Afrika.’
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Up het s ' - .

ymposlum van Afnkaanse blsschoppen vorig jaar in zeggen, dat sommige opvattingen van de zogenaamde moderne
' ons Afrikanen rnoeten Worden opgedrongen.Oegand bl k d ‘ .a ee at alle ceelnemers vast Wilden houden aan de theologie niet aan , , .

" niet geschikt voor export. Velecelibaats t. ' ' ~- .

We In Zambla Z1311 ane Afnkaanse Priesters tegen de Nog eens: die denkbeelden z11n

f 'k e riesters hebben a1 zvvaar geleden, omdat zij gecon-on*k0ppe1' . O k h ' -L mg 0 et gelovige volk W11 geen gehuwde priesters. A r1 aa1'1S p
' ideeén die zij niet konden ver-Priesterstud t 1; - - .

of Oigfnvanunhnin Z5611 Jarenlang bezmnen op de vraag fronteerd Werden met nleuwe
e ce ibaat willen brengen om gewijd te Werken en accepteren. Wij moeten de mens niet van zijn vroom-

' 'euwe theologen kennen geen vroom-Worden. A1 " ' h -- ..
Zich Verphcshiglzljck iieilslgtte laten Wliden, Weten Z1] waartoe zij ' heid beroven. Sommige n1

- at de beschikbaarheid van de priester heid meer. Zij willen af van het brevier en zij vinden het bidden
' Maar Wat is de theologie Waard, diegroter s, - ..

de speclialgvigl 32213113 Ongehuwd blllft. Voor I111] behoort dat tot van de rozenkrans 0l'1Z1I1.

i E prlester als tu5$eI1I3@fS00n tussen de men- ons niet helpt in de kennis van God, in onze liefde tot God en in
fhankelijkheid van God? Bidden is essentieel. 'sen en God. I Z ' - - .

mensen Staannenagaamget de kaSh‘_Sh11 de Priester, lcoven de ons besef van onze a

n er leven laden Hat Te5PeCt dat de Laat ik u het volgende voorval vertellenz
priester heeft, houdt ook verband met zijn celibataire 19 hding vens ou-

In een dorp in Zambia kwam de parochieraad zonder pastoor

bijeen. De leden maakten zich ongerust, dat hun pastoor zo hard
De sexuel th " . .. ,_

bij anderee Qzmllhgllniahezft gr_°te betekenls bl] mlin stam en rnoest Werken dat zij hem nooit zagen bidden. Z1] besloten, dat

n ambla‘ De mannen Van miin starn zijn taken zo verlicht zouden Worden, dat hij iedere Week een

b d hebben Zo Wilden zij voorkomen, datplachten zi h ' (1 - - --

Sexueel verckeellfl tee0Zf;rb§’e‘d1“_$t11d Van een 001408 van ieder aantal uren voor ge e zou .

Ou en- BIJ een sterfgeval wordt door de hij zou ondergaan in geestelijke dorheid. De besluiten werden
1 de arochieraad, die ik later onderfamilieleden van d -e overleden . .

e In een maandenlange rouWper1o- vastgelegd in de notu en van p
de volledi e th ' ' . .

houding ei cfhbggtdllgg 131:cht genome“ Trad1‘11°ne@1 Zijn 0m- ogen kreeg.
bereidheid gerespecteerde vormen van offer- Wij, christenen en katholieken, bidden te vveinig. De Moslims

mg‘ bijvoorbeeld bidden veel meer.’
Sommigen van ' 11' b ~~ _

Ju le» lanken, SCh1Jnen ons Afrikaanse negers
ZZZEZ1 ‘e Zlgntals een soort beesten die zich sexueel niet kunnen APARTHEID

rsen. a is een wrede en vernederend ' -e opvattlng, die geen (Er is maar een ras: het menselijke. Pius XI.)enkele grond heeft.’
’Wij leid -

en vrome en bekwame mannen OP ‘CO1; katechisten. Ge- En de Tijd van 23-3-1970 meldt:
Z mbia (Tijd 21-3-1970) vervo1gd'hu ' . .

gev‘;"i‘ji(‘;1’ ggfelgsffigrjgrllldzlgn Vggiélgiligllndde toekomst tot diaken Aartsbisschop Milingo van a V
.

gelogf ehjnde gaken van de prlester ’In Rhodesia Wordt dezelfde verderfluke politiek van apartheid

bare tijd zal Worden toegelatenig W e laken blnnen afzien- gevoerd als in Zuid-Afrika. Dat belleid Wordtdoor de_ Kerk ver-

Ik denk aan Schrijvers theélo oordeeld. Ik verwacht, dat het bewlnd in Salisbury zich Spoedlg

Zijn fsc e oeken oie er op uit tegen het ifihodedische episcopaat zal keren. De bisschoppen in

Zij G0J§ n en Zeel geld te verdienen. Rhodesia z1]-n. in een ellendige positie. Ik voer Wel corresp0nden_

draaien voord e mensen en ZiJnV€I‘— tie met hen, maar ik kan hen niet opzoeken. Als ik naar Rhodesia

nag een Zonde te begéan Z.. gen at het zeer rnoe111Jk is zou reizen, zou ik misschien niet meer terug kunnen komen.

- - ' 13 praten aues maa1“g0ed- Z13 hebben Het episcopaat van Rhodesia heeft in een herderlijke brief de

' ' h d dat de katholieke kerk niet vante Weimg 00 h -niuzooti S; liwaad in de vvereld en Z1] stellen de reger1ng—Sm1th gewaarsc uw ,

g S lg V001 (De blsschop noemt hen mini- plan is zich neer te leggen bij Wetten die indruisen tegen het
theologen R d_
,Het was noiagéne Nederland f . . .

christelijk geloof. ,

Se amihe in Afrika die mij In de brief, die in alle kerken werd voorgelezen, staat dat de kerk
' h 1' en als een ’vrijWi11ige vereniging’. Zijeens beschu1d' d - - ,, ,lg 9 Van nltallaanse vroomheid . Maar 1k W11 alleen zich niet zal laten insc r 3v
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zal zich ook geen enkele beperking van haar vrijheid laten We1- pen zonde en schuld en onderstreepte, da'E__de Or_1zde ‘{jg;r_b§i?;gevallen en zal zich blijven inzetten voor alle mensen, Ongeacht om schuldvergeving Seen Vrome bloemrllke mt ru d 1 ti 0nt_hun ras.
mag, maar innerlijke 0Ve1"'EUigi_Y1g- De bede’ Van de Kin; kard‘i_De kerken moeten zich laten registreren als ’vrijWi11ige vereni- binden, is voor alle tijdefl geldlg en Vooral nu aktuee e Zondegingen’ krachten de wet op het landbezit. Deze wet verdeelt het naal wendde zich in deze samenhang ‘B93913 de Opvagliqg’land in afzonderlijke gebieden voor blanken en zwarten. als een ’re1igieus verkeerd. uitgelegde tekst te_ beoor eden’_nner_Namens het episcopaat zei pater John Gough, dat de kerk nog de wetenschappelijke inspamliflg Qm Ophelderlng Vem 9 insteeds hoopt, dat de regering zich inschikkelijk zal tonen en dat lijke kausale sarnenhangen 110g met d°°r1?¥'eekt' Datt ereen confrontatie vermeden kan Worden.
menselijk leven schuld is, is een Wezen11Jk e1ef_I_1;E KanIn het rondschrijven wordt gezegd dat de kerk vreest dat aan menswetenschap, die overeenstemt met de Werkehg e1 -mensen van een bepaalde huidskleur verboden zal Worden inhaar kerken te komen, op haar scholen te Worden onderwezen of

-in haar ziekenhuizen te Worden behandeld, ’De gehele toekomst ONTSLUIERING VAN SLOGANSvan de kerk in Rhodesia staat dus op het spel.’ Bisschop Paulus Rusch van Innsbruck: D.T.i7.3’Z0a1s de eerste apostelen Worden wij nu gedvvongen te verklarenr Het evangelie van vandaag (Marla Llchtmls) berlf? >k adWij zijn op de eerste plaats aa~n God en niet aan de mensen door de satan bekoord werd. Vandaag Wordt de Ker slomengehoorzaamheid verschuldigd’, aidus de brief. satan bekoord. Aan de hele Kerk Worden seheuringspro neDe andere kerken in Rhodesia zijn het volledig met de herde1"- opgelegd. Zonder Gods hulp kan ze deze met overwmnen.lijke brief eens. Mgr. Paul Burrough, de Anglikaanse bisschop deze scheuringsproblemen $Pe1eY1_een reefks Van S1Ogans_e: er_'van Mashonaland, zei: ’Het is een dappere verklaring van het Ze hebben allen de eigenardigheld, dat lfts Waars meI{__1§ ST‘:Neechristelijk geloof in de rechten van de mens.’ Ds. Andrew Ndhela, keerds vermengd wordt. Juist daarom Z1J1'1 ze gevaar 1] .supervisor van de methodistische kerk in Mashonaland, zei dat daarvan wilen We vandaag eens testen H b tekentzijn kerk ’de verklaring volkomen steunt’. Het woord demokratie vvordt algemeen begrepen. etd e

in het Duits: volksregering. Heden ten dage W11 men at'0,1;/I eAls apartheid bijbels ’gefundeerd’ wordt is zij dubbel verWerpe- Kerk Qverdragen. Iemand klinken de woordenxegemoet-n ZiegIijkheid: In de naam des Heren segregeren . . .. mag zich niet aan het tiidseigene °1'1ttrekken', De {nense _ J

' '11en meespreken.’ Dan verder: De pr1ester 1S de
gojgafgtigée van de gemeente Wij Willen hem kiezen b1] stem-ev ’KARDINAAL DOPFNER OVER EROTISME ming.’

. - -
M1'inchen.KNA.D.T. 13.4.3.

Wat is juist, Wat is verkeerd? nan het begin van get heigiDe sexuele uitwassen van onze tijd heeft de Miinchense aarts- Schrift heet het: God scheidde hcht van duisternigz a Zvuiverbisschop Julius kard. Diipfner, veroordeeld. De z.g. sexgolf is wij hier ook doen. Daarom moetennv»/1] eerst twee "mgenen
geen vooruitgang en bevrijding, maar ’mensonwaardige, immo- onderscheiden. Men kan met fie 1;1]d verbonden z1;|n,tmDatrele ontaarding’, verklaarde de kardinaal in de zending van de tijdhorig zijn. Het eerste is a1t1_]d goed, het tweede n1<-it .Bayrische Rumdfunk ’Wort zum Sonntag’. Diipfner bek1emt00n-

_ tekent voor ons gevali de 3_d Pehoort On_S ertoe aag. ek ntlekeride, er is tegenwoordig ook nog een ’inner1ijke ordening van de over iets na te denken. De tiJd 1s echter met eenvou ‘1g_ <2lichamelijke liefdesgetuigenis naar de hechte bond van de ech1;e- der waarheid. Wij hebben het immers in onae generatie Z Wiélijke gemeenschap, ook als men dat voor passé en achterlijk zou dat een overdreven nationalisme ‘van de t1]d geeisg Weraiaheidhouden.’ De norm van de katholiek is niet dat, Wat ’men’ meent, zich daaraan overgaf, kreeg °T18e113‘k- Dat was nleg 2 Wfa reeds'niet dat, Wat ’s0ciografisch berekende meerderheden’ doen, maar Z0 hebben wij het dan in onze e1gen levensgesc 1e erg:
de wet des Heren.

ervaren: Wat de tijd Verlangt 15 nog met toetssteen VanD6pfner“k‘0nfr0nteerde zich in zijn verklaringen met de begrip- heid.
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achter op de tijd, ze is verouderd’, ~k11nkt het 1e1narg<i)t;iZ1:1<;f;;Wat is n.u op ons gebied, het gebied van het geloof toetssteen van Of ook: ’JuI1ie boodschap komt‘ met meer over.de waarheid? Dat is de openbaring Gods, dat is het evangelie. voora1,a1s men over offer en kruis sPTeekt- Z70 heethte nreinheiéWe vvillen dus volgens de openbaring Gods beproeven, Wat van als misschien uit Paulus voorgelezen Iwordt: Ontuc hiedit slagwoord gehouden kan Worden.
van allerhand en hebzucht behoort niet eens genoerilVolgens de openbaring is de Kerk, dat zijn vvij allen, volk Gods. onder U.’ ’Want waar1ijk> geen °ntu°ht1ge’_9nre1ne? E h 5 '3Nu de vraag: kan een volk zichzelf ertoe bestemrnen, volk Gods kan deel hebben aan het einde aan het R1Jk G0dS- ( P e-I >Maarte zijn? Klaarblijkelijk niet. Het rnoet door" God geroepen zijn 5.) Dat alles komt, zoals men ons zegt, niet meellilaovieks

ver_en aangenomen. Dan geldt echter hier niet de volksregering, helaas komt dat alles voor. En dat t001"1'E aan, dat lerm.aar Gods roep en heerschappij. Dat is dus niet demokratisch. keerd is.Verder: in dit volk Gods is iemand, die God vertegenwoordigt.
_

.
Christus zegt tot Zijn leerlingen, en alleen tot dezen: ’Wie U Reeds het Woord van Paulus had ons dienen te ;Vaa;5g1;1iW:§r;hoort, hoort Mij, wie U versmaadt versrnaadt Mij; Wie echter Mij ’Wij echter verkondigen Christus _de gekrulste’ Z. 0veracht, veracht Diegene, die Mij gezonden heeft.’ (Lk. 10, 16). De ergernis, de heidenen een dvvaasneid, hen echteg, 1e gfpriesters vertegenwoordigen niet simpel het volk, maar zij heb- zijn, Gods kracht en Gods w13she1d. (1 Cor. i), Ii V-)-ben van Christus wijding en zending ontvangen; zij vertegen— wij misschien niet tot de geroepenen beh0ren_‘ an ec 1fbeheer_Woordigen'Hern. Dat is weer niet demokratisch. Dan echter komt ten wij vveten, dat Wij 011$ V001" ,0ffer en kruis, voor z:nWat anders. In dit volk Gods is de grondvvet de broederlijke lief- sing en zelfovervvinning niet de _oren verstoppen mogn ~m0etende. Dat zo zeer, dat zich in de oude Kerk allen broeders noemden. wij het vvoord van het kruis in ons ’1even opnemg nieuwéAls echter in het hele Godsvolk broederlijkheid moet heersen, Anders horen Wij nar Paulus Wt de Oude mens "H enwat laagdan eist juist deze broederlijkheid een meespreken en meebera— mens is alleen, wie in Christus 1s 0P‘ge$t3an> Van a es’_ Veelden. Dat is in het gezin toch ook zo. Meespreken en meeberaden is, van alles wat af€°d5dien5t bet_ekent‘ En vandaag lsh t eldzijn nu Werkelijk elementen, die van demokratische natuur Zijn. van die afgodendienst. Z0 missclriien de ‘afg0den van t: g ,Ook een kiezen hoeft niet uitgesloten te zijn. Het was in oude van de loutere vvelstand, van de cariftrnatige lust, eY1Z- e -tijden gebruikelijk. Alleen wordt iemand b.v. bisschop niet door

_ . -;
de verkiezing, maar door de Wijding.

Wat is er dus met dit slagwoord, modernisering van <I‘1;;>a:§(<;?11:$§L-ligts

daaraan alles verkeerd? Nee! Weer 1s er Wat ]1l1S en zijn-Het rnenselijke en het goddelijk element verbinden zich. Juist is, als dingen, die door louter kerke113ke wetdger ilke tijdWat is nu aan dit slagwoord juist? Wat is vals? Juist is, dat de aan de tijd en de mens van heden aangepast WOI‘ en.tijd ons de stoot geeft, de oude elementen van de broederlijkheid heeft de met haar overeenkomende kulturele expresgie. anieuW_weer op te Wekken. Vals is het profane konstitutiemodel van de rekening mee gehouden Worden. En er Werd ook 111d e Virrturgiedemokratie. De konstitutie van de Kerk heeft haar eigen aard, de misliturgie rekening mee gehouden. De“ ou entlin indie anders niet op de aarde terug keert, en dit, omdat zij een Stamde in haar vormen veelal uit de byzantijnse ‘:13 ,onmiddelijke stichting van boven is. We spreken dus niet van dus, die al lang voorbij 15- Daamm Werden d_e Oudfkvzrmri. elijkdemokratie in de Kerk, maar van broederlijkheid. Dernokratise— nieuwe vervangen, die eenvoudiger en onm1dde111J evilillring is slechts slagwoord, broederlijkheid is richtwoordi Opdat zijn. In het bijlonder Werd de moedertaal gekozen’ Inechter van deze broederlijkheid getuigenis afgelegd vvor-de, moet allen beter kunnen bidden.in elke parochie een broederraad, we noemen hem meestal 1eken— Dat is dus juist. Vals echter zou Z1.]1'1, als men e_ mwraad bestaan. Alleen als de dingen in het eenvoudige a11edaags— ook uitbreidde op dat Wat Gods eigen ordening 1S. televen binnen gaan en niet boven de wolken blijven, zijn ze niet Gods openbaring moderniseren. W1] kunnen néeauthentiek en Waar.
van de drift Gods Wet als verouderd verklaren. Wei unni.Modernisering is het tweede slagwoord, dat wij kort testen. Alles het kruis van Christus afschaffen. Want dan zou en W]moet tegenvvoordig in de Kerk modern Worden. ’De Kerk loopt
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.. -
_ Naar Hemmensen zijn, die van de nieuwe mens, die Christus gebracht van de mensen, zich vvederzllds mee1i._1lieft‘E<;h1gj;:?eeY;laarheeft, nog geen zweem gespeurd zouden hebben. drijft n.oodzake1ijke1"W135 elke mense 13 eZ0 Willen vvij oo-k hier uit het slagwoord een r-ichtwoord maken: en oprechtere liefde. verschinende tra_Moderniseren is slechts slagwoord, het richtwoord heet: op de Er zijn vele gebedssoorten, ail naar gljaniderhoogte van de tijd en van de eeuwigheid staan. dities. D8 jongere ge_nerat1e ls gans 1120 rkomt. anes dat WatBeminde broeders en zusters! Als vvij zo slagvvoorden en richt- Wat haar gebruikemk of gek_“ns‘e1d VO£.etend’VOOrk0mt_ Menwoorden uit elkaar houden dan is in ons hoofd en ons hart het haar aan diepte en °PPe°ht_he1d tekortsfi 1 Ze hebben recht oplicht van Christus gekomen. Laat ons er acht Op Seven, Wat het mag dat de jonge mensen met euvel du1 kenzich

griekse Woord voor duivel, ‘namelijk diab01os,eigen1ijk betekent. hun eigen gebedsaard; Ze hebben het I;-16 Z‘;I-Iet betekent hij, die de dingen in de War brengt. Cok deze s1ag- formules uit te denken. Men be1'1°°1‘ eWoorden brengen veel in de War. Wij willen daarom licht en pogingen aan te Spawn‘ itvven—duisternis scheiden en alleen het licht behouden. Z0, en zo alleen, Het gebed veronderstelt bepaalde 'vool1Q[Wai13rdg>;1, “;;i‘j)1"i110:tenzullen wij de zware beproeving, die de Kerk, dat zijn wij allen, dige rust en innerlijke koncel-%1;ra'i1e (bi-kk’en
.V00r ons zelf teheden opgelegd is, Weerstaan. En dat ons dit stand houden ge- moed Opbfengenv elke dag emge"Oge'n d 100p van elke Week.schonken worde, daarvoor laat ons in deze vastentijd God door reserveren, en een Wat langere tlld 111 19 dreigen’Jezus Christus van harte bidden.

Dat is zekeirknieli mjelllleilgilz 1§g/ailgirjtiliiff.

01116 inner 13 e on . . ' " doen alsvermoeidheid, radio, te1ev1s1e enz...‘Wat zonden W11 :ver_VERNIEUWD GEBEDSLEVEN
men ons zou zeggenr ’De 1“°1.°t Yam ]‘edka1;I;<(§e;;d]:?d%l;: zoudenAartsbisschop L. A. Elchinger, Straatsburg. DT. 10.3 fragment uit giftigd; Je Word‘ d°°r Vqspkklngdoo t f inademen. Ge1i;ik-vastenbrief.
zonder twijfel de lucht relmgen of zdulrs OtmosfeerIn het algemeen bidden vvij veel minder dan vroeger. Zolang de soortig staat het met de morele en SOC18. e ada het,Christenen van de ‘beproevingen verschoond blijven, zolang zij leven. Ook voor onze z1e1bestaathedendte1:te egnzonder vrees en zonder zorgen leven, bidden ze naar verhouding de verstikkingsdood, als We ‘ons Inlet a? diWeinig. Alsof het gebed niets anders zou zijn als een hulproep durende de komende vastentljd wden wiedin de nood! Het gebed bestaat niet in zuiver uiterlijke, mecha- om zo vaak m0€e1ijk het pa?-Soonmkebgeutten om samen, metnisch Opgezegde formules. Bidden betekent veeleer, naar de stem willen echter ook a11e_ mogelllkheden Zn Ha in de Kerk envan God horen, om van Hem te ervaren, Wat Hij van ons denkt elkaar te bidden. 1\/Iefxllg Pfobleem Vanl ezn Zlijil als Wij meeren van ons verwacht. Nu echter heeft God tot ons gesproken door in het gezin, Z011 makkehlker Op ti doslseidt On; tot innerlijkeZijn Zoon Jezus Christus.Deze'spreekt verder tot ons in het evan- zouden bidden. Want alleen het ge eldhsid

gelie; Hij verlicht ons door Zijn geest d.m.v. ons geweten of van vernieuwing, Wt Vertr°‘?Wer?’ tot berel’n uitv/endige gebeurtenis of van ’n medemens, die zelf naar ge- de drang 11831" Waarachtlgheld en troélvnlrechtigheid en waarheid zoekt. Bidden heet, ons leven steeds ’Zeg me> Wanneer en hce Je bldt en 1 za J ’meer in het licht Gods plaatsen, om bijgevolg de definitieve zinvan ons leven opnieuw te ontdekken. Bidden heet zichzelf terugvinden, afstand doen van de routine, zich ontrukken aan de sla-vernij van het geld en het kornfort. Zeker, het gaat niet daarom,
de gezins- en beroepsmoeilijkheden eenvoudig over het hoofdte zien. Het gaat er veeleer om, God zelf te vragen, Wat Hij in dezelevensvragen met ons voor heeft. Want in het verborgene is Hijtegenover a1 deze problemen present, Buiten Hem bestaat geenauthentieke vooruitgang; zonder Zijn hulp mislukt elke poging
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leeft. Want overal Waar de mens kleiner en Kristus groter Wordt,

overal Waar de Heer Waarlijk verrezen is, geldt de goddelijke Wet
.f.

van de gelijkmaking, die Maria reeds vermeldt in haar Magni 1-

e cat: ’De machtlgen doet H1] afdalen van hun troon en H13 verheft
de geringen.’ Deze door God gewilde gelijkmaking en vereffening,
die niet door uiterlijke dvvang maar door innerlijke omkeer en

geestelijke groei tot stand moet komen, is deenige manier om,

maart'april1970 zonder grotere ellende te veroorzaken, het probleem van de

ellende op te lossen.

G d _

Niet het voorbarig vervvoesten van oude strukturen, niet deoe e vrienden,
k eweld, niet de O1').kI‘1St611]kG theologle van deNa een harde tocht van bijna vier weken door Latijns-Amerika predi ing van g

revolutie doch slechts de overtuigende verkondiging van hetben ik doodmoe dankbaar en vol zor '
= - gen 111 Europa teruggekee-rd_ ,

1' het kindschap Gods brengt dit proces van stijgenHet zware reisprogram met ontelbare persoonlijke kontakten en
evange 1e van
en dalen in gang, verheft de armen tot volwaardig mens-zijn,een zee van ellende die 1"-'1 steeds nieuwe ..

’ "‘ g01ven over ml] heen .
.

kt ' de ri'ken de geest van armoede en de bereidvaardigheid
51309159, 1098 mij door Haiti, Chili, Uruguay en een Zestal bis_ we in 1

tot gemeenschap van goederen en maakt zovvel rijken als armendommen die ov, er heel Brazilie vers ' 'Preld llggen. De zon was t t nieuvve mensen die geroepen zijn om zelf de nieuwe struk-
altijd brandend, het eten aan de tafels der armen niet a1 te best 0 ’

turen te bouwen, die Latijns-Amerika nodig heeft. De ontmoetingen rnenige nacht slapeloos vanwege de tro ' .pische hitte onder h t
e met deze nieuwe mensen die God door het kristelijk 1evens-muskietennet. Dit mo e " - - . .bg min vermoe1dhe1d verklaren, die 1k nog ’

getulgenis van onze vrienden zowel u1t het ghetto der favelas
J en en ge omen.

Groter dam deze VeI‘IH0eidheid is mijn datnkbaarheid Zij geldt als uit het ghetto der luxe-W11ken heeft Wlllen bevrijden, opdat
d be ri' en en liefhebben _ déze 0-ntmoetingGod en ieder van u, omdat ik gezien heb hoe overvloedig de

zij elkander zou en g 3p

met de ware bouwers van de nieuwe tijd is tijdens deze reisHeer van de oogst de vele offers die ", 811 voor de bedreigde K 1;
er " t te troost eweest In de Golgotha-uren, die de Kerkhebt Willen brengen, gezegend heeft. Vooral in Brazilié is de

mun groo s g .

thans doorleeft moge het ook u troosten dat dit hoopvolle voor-
vooruitgang Van het Godsfijk onmiskenbaar K '.. _

. rlstus leeft er 0 ’

iroofse W1Jze 1n de ware herders, de heilige priesters, de held]: teken der verrijzenis mede aan uvv offervaardigheid te danken

aftige zusters en de vurige leken, die ik bij honderden heb is!
mogen ontmoeten. Ondanks betreurenswaardi 'ge mistoestanden ‘

ls Ondanks deze troost ben ik bezorgd uit Zuid-Amerika terug-er geen reden tot vva-nhoop in dit Werelddeel Waa
. . '

, r de armen n‘ t
' le ekomen. Niet omdat de nood, die ik ontmoet heb, ons tot groterekogimunistlsch en de kommunlsten niet arm zijn. Want inv1oed- g

n d d bl ' ‘ -
uitgaven dwingt. Ook -niet omdat de voortwoedende vervolging

J er an e Ver lnde priesters die het heil eer
. 1 der van Mar

dan van Kristus verwachten, zijn de 5/51116 Werkers, die het evarf achter het ijzeren gord1Jn, de vluchtellngen uit Soedan, de

d b van kerken in Biafra en zovele andere nodengelie niets slechts met v/oorden maar vooral door hun leven We erop ouw
l steeds nieuwe eisen stellen aan ons budget, dat dit jaar voorprediken.

het eerst de zes miljoen dollar overschrijdt. Neen, na mijn brief

De Waite Zlelzorgefs - k10OS1ZeI‘Zl_1S'ger5 in prjesterloze parochies aan Jezus Kristus, die zovelen onder u tot heldhaftige naasten-

' ’ liefde heeft aangespoord, en na de verschijning van mijn boekapostolische teams in fave1a’s en vooral 1eden der focolarebe _
We ’Waar God schreit’ dat opnieuw uw harten doet overstromen vanging — hebben hun vverkmogelijkheid en vaak 00

' ' k hun v ' ’

Ormmg oedheid en medelijden heb ik zonder vrees de 6 150 000 dollar,iaan u teldanlienz Zij blijken in staat te zijn de problemen op te g , . .

- - - die ik dit jaar van u verwacht in duizenden parten verdeeld en
055911, met uit eigen kracht maar omdat Knstus In h

’ UH m dd
1 en ter liefde Gods toegezegd aan a1 de noodlndenden, die ergens
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ter Wereld op onze hulp rekenen. Waarom zou ik mij bezorgd het celibaat voor een aantal Priesters een pr°b1?em' Ik heb mgmaken over het geld voor de armen, die Gods lieveli-ngskinderen begrip voor. Ik ben zelf vaak tekortgeschoten in datgene W;
zijn, als Hij zelfs voor de bloemen en de vogels zorgt? Zijn de God terecht van mij mOCh’£ verwachten, om de menselukeiwahjc
armen Hem niet meer vvaard dan de geranium voor het raam van heid niet te be8I"ijPe11- Ik W11 niemand Yer_O0rde1en' Maar 1 acmijn kloostercel, die door Zijn zorgen groeit en bloeit? Dan zal het onjuist om van een moeilijkheid, _d1e 1ef1ere_betr°k]‘?ene liter;Hij zeker ook zorgen voor alles Wat ik nodig heb om de nood te soonlijk met Gods hulp Of, Ha een mlslukklng, 111 de blechgs °_eklenigen van de armen, die Hij mij toevertrouwt, zodat ik mij om moet trachten op te lossen, een We1"e1dP1"°b1e_em te _maken' Hggeld geen zorgen behoef te maken. schaam mij e1"V°°r dat Verhchte en mondlge knsteneg -m- eMijn bezorgdheid geldt de Kerk in de laanden, die tot nu toe niet twintigste eeuw een Wereld v01 ellerlde met Zulke futlhteltenontvangen maar gegeven hebben. De Kerk in nood overal Waar durven lastig te va11e1"1-honderdduizenden goede mensen al 23 jaar lang mijn handen

, het af tegevuld hebben, zodat ik steeds opnieuvv heb kunnen helpen. De Het gaat echter met alleen om het celibaat. De eis om‘
Kerk in Nederland, mijn eigen vaderland, dat ik 36 jaar geleden schaffen hangt samen met 0DVa'Etin€_en> d1e_van de prlester eenverlaten heb om mijn roeping te volgen. De Kerk in Vlaanderen soort maatschappelijk Werker Of Soclale a5S1_s_tent maken en vanen Duitsland, waar rnijn beste vrienden Wonen. De Kerk in heel de Kerk een vakbevveging met voorn.ame.1'13k aardse opgasveollo,
Europa, dat bezaaid is met Weldoeners, die mij biddend en helpend waarbij het zwaartepunt Van het knstehlk leven Vanm deter zijde staan. Voor déze kerk in het vrije Westen, uitgangspunt eeuwigheid naar deze wereld Wordt ver1egd- Het 88313 01? evan heel onze aktie, ben ik bezorgd, omdat het na de jongste uitholling en verwereldlijkillg V31} _de Poodschap van Krlstlllmuitspraken van de Paus wel zeker is dat doelbewuste hervormers Het gaat om dwa1iI1gen> die in Strlld ZIJII met_ fie leer Van gtde zin van het Concilie vervalsen en de Ware vernieuwing Concilie en desondanks als onvervalste Cone11ie—Waar aag e
5ab()te1‘e1'J__

goedgelovige gemeenschap verkocht Worden. D1t 1s boerenbe‘ 1'08,

Waarvan reeds talrijke priesters, intellektuelen, semlnarlsten,
Het Concilie heeft gewild, dat het volk Gods het ghetto der kloosterlingen en misschien zelfs enke1e_b1sSCh0DI?en het SlachtgWereldvreerndheid zou verlaten en de Wereldproblemen als pro- offer zijn geworden A15 bier Tliet Spoedlg Wordt tngegrepen’ Zablemen van de Kerk zou beschouwen. Thans gebeurt het omge- zelfs het gez‘01"1-de V91-"Stand Van de gewonfa man met OpgeWas§.nkeerde. Binnenkerkelijke problemen Worden opgeblazen tot we- blijven tegen het harneren der gemonopohseerde propaganda- Itreldproblemen, waaraan hele kerkprovincies hun. tijd, hun ener- is het, Wat mij met Zorg Vervultgie en hun eenheid vergooien, terwijl de echte wereldproblemen

.. .1vergeten Worden. Z0 vond een van mijn vrienden, een priester Is deze zorg een signaal van God? E911 111t1I1_8 Van Z1111 W1 01?die twintig jaar lang op een voortuitgeschoven post voor de ont- op Goede Vrijdag de Verrijzenis
Voor te bereldefl? Eefl Opdrac twikkeling van de derde wereld heeft gezwoegd, onlangs in een aan u en mij om ook in de vrije Wereld de Kerk In nood ‘C;bepaald land ergens belangstelling voor een groots projekt, om— helpen en het kerkelijk verval, dat de €1"_°11dS1Ff1_g Yam °n_5 Werdat iedereen zich alleen maar voor de fouten van de Romeinse bedreigt, tegen te 83311? Ik Weet het Hog met‘ W1J__Z_1Jn Ynet Ze.ve;'Curie en voor de afschaffing van het celibaat interesseerde. honderdduizend. Laat ons samen bidden, Opdat W11 111 (1115 traglsc _§Het celibaat is geen wereldprobleem. Het is een persoonlijk pr0- uur van de kergeschiedenis Gods Wil 11108911 ke1’1nen_ en berg?bleem voor een beperkt aantal priesters. Achter het ijzeren gor- zijn hem te vervullen. Laat ons bidden voor de pr1eSt6I‘S, 19dijn wordt het niet gesteld. Zelfs in Brazilié, waar volgens som- ergernis geven aan de kleinen. Voor het volk, dat steeds meir

migen de ontrouw aan het celibaat vrijwel algemeen zou zijn, is ronddwaalt als een kudde zonder herders. Voor mu, opdat 1 ,
de toestand inormaal. Mgr; Koop, een Nederlander, die tot de als de strijd onvermijdelijk is, Z011 ieren mun tegenstanders
vooruitstrevende vleugel van het Braziliaanse episkopaat be- Waarlijk lief te hebben en met zachtheid te behandelefb E11 V001"hoort, heeft mij gezegd: ’Het percentage van ontrouvv is hierniet de eenzame Rots in de branding, Paus Palllus, Opvolgel‘ Vangroter dan dan bij de apostelenz één op twaalfl’ Zonder twijfel is Petrus en plaatsbekleder van Kristus, Opdat de Heel“ hem moge
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h 1 " - .e pen om Z1_]1’1 broeders te bevestigen 111 het geloof en, ondanks
bedreigde Kerk in ontvvikkelingslanden b1] voorkeur laat gaanalle druk en invloeden d‘ -19 OP hem Worden ultgeoefend, te vo1-

d 1t1 en trouwe handen van ervaren m1ss1onar1ssen.harden 111 Z1Jn beslult om meer aan God dan aan de mensen te door e ee ge
Het geld dat hij hen toevertrouwt, komt voor honderd procentgehoorzamen.
t oede aan het arme volk, dat juist omwille van zijn armoedeWERENFRIED VAN STRAATEN en 8
méér dan andere volkeren het volk van God en daarom onze

hulp vvaard is.
Diep in het binnenland, Waar het Warme en vochtige hart van

go]? EN HET_ARME HATTI het oerwoud klopt, hebben Wij deelgenomen aan een Eucharistie-
H€.._]‘OI’1gSt.e reis ‘van Pater Werenfrjed voerde hem eerst naar viering. Drie eenzame blanken in een bos van mahoniehout. Een

a1t1, dlktatoriaal geregeerde negerrepubliek, waar de sociaa1- lijkwitte Kristus, met bloed besmeurd, die zich heeft laten krui-
ekonomische toestand na 165 jaar onafhankelijkheid zienderogen sigen om alle volkeren te verlossen, hing hoog boven de duizend-
aohterult gaat. De armoede is er onvoorstelbaar, maar de mensen koppige menigte. Nooit zo sterk als toen heb ik aangevoeld dat
uitslultend afstammelingen van Afrikaanse slaven, zijn zonne-’ Wij met Kristus, kleurenblind, onze liefde nie't door de huidskleur
kinderen, die ellende met een glimlach vveten te dragen. onzer broeders moeten laten bepalen maar door de eeuwige
Ondanks het blggeloof, overigens vaak een uiting van honger Waarde van de ziel, die ook de armste neger van Haiti kostbaar

22?; iljgfiitilvennatuurlijke, is het volk diep religieus. De kristen- maakt in het oog van God.

lijkheid der lfgeslinviilhggig goeg te maken' De nanciéle afhaTlk@-
regime zou vermeden moeten Worden,

0 t ' terhulp.Ons Werk zal daarom de zielzorg op dit eiland ondersteunen door os pnes
bl] ‘£8 dragen in het levensonderhoud van priesters en katechigten7 ONDER VRIJZINNIG VUUR.door de bedriiifsonkosten der onontbeer1i' 'Jke Jeeps te betalen en T"d an 23-3 schrijft drs. H. ter Huurne sscc, St. Oedenrode§Z0rdk?techetisch materiaal ter beschikking te stellen. Dit vraagt In de 1] v
‘S 1 Jaar een uitgave van 80000 dollar Een nieuvve me het vol e d '

. de_ g 1'1 G.

O d tekende is sinds 1960 in intens contact met de Kerk vanvverker Fred L ' - -, adenius, d1e de reis meemaakte, noteerde voor U n erge i

Joeg0s1av1e' door meerdere bezoeken aan de grootseminarles vanenkele van zijn indrukken.
Ham Zagreb en Split (resp. 225 en 150 seminaristen tellendel) heb ik

en en trachten te begrijpen is een onvergetelijke de noden, vooral op het gebied van studieboeken gepeild. Ik gaf
ervaring. Ik heb.er opnieuw _de zin van de missionering ontdekt Oostpriesterhulp de wensen van de professoren door en ontving
iarékleiifle SChOOl1Z_]6S,‘iIl sohamele kapellen, in poliklinieken waar meerdere malen een fiks bedrag om de nodige boekenzendingenIi Se ejeontbradk, 11'l p~r1m1t1eve kamers, Waar ik bij petI‘()]_eu]'n_ te verzorgen. Verleden jaar echter Werd mij via O0stpriesterhu1p-

missiOnaJZnoe1 Z en toch zo transparante gelaatstrekken van Nederland meegedeeld dat men in Rome controle wenste uit te

doorbriioglln ologézrst he_l'0.-De dagen, die ik samen met hen oefenen op deze zendingen. Men Wilde voorkomen dat er dou-

Oveétuigirfgl glggerzrgldegzttli K;iI;J;1eSg§Ser.11 onjuiste blures ontstonden.

onbaatzuohtigste en meest effektieve ontwikkelingshelpirsegfjti? Maar toen ik in augustus 1969 Wederom in Zagreb was en daar
omdat Z1] met slechts voor de ontwikkeling der maatschappii in een onderhoud met een ecclesioloog een lijst opstelde van voor
gjgijirzt en vooral voor delonltwikkeling van de zielen Werken. hem Wenselijke boeken (o.a. werken over de Kerk, van Kiing,

ie1r1r;oo1steNd1ngen,' die 1k als nieuwe medewerker tijdens $Ch_i11ebeeckx, Schoonenberg en de grote handboeken van. uitge-
a er '8T€Yiff1ed ontdekt heb, is Zijn1iefde,'beWQn_ ven] Herder als: Mysterium Salutls en Sacramentum mundi),

ermg en hulpvaardigheid ten opzichte van de missie. Het heeft Zond ik die, na thuiskomst, wel naar Rome, maar na drie maan-
den kreeg ik bericht dat de deskundigen hadden geadviseerd nietH11] een gevoel van zekerheid gegeven dat hi‘ "

» - J Z1Jn hulp voor de
in te gaan op het verzoek van de professor. Hij schreef me dat
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. . - db k voor moraal enhij tot de leiding van het grootseminarie behoorde (met drle door Rome geflnanclerd‘? klassleke ham Oe en 11eanderen) en dus voor 225 seminaristen te zorgen had (meer dan dogma geS¢hiedt- Laat mmstens de professoren Zgnzslggnoljiiijfoer in heel Nederland momenteel zijn!) naast het geven van zijn seminaries kennis mogen nemen van de gaggtzr
colleges. Ik schreef Costpriesterhulp en vroeg of het om finan- St. Oedenrode DrS' ' ’ciéle dan wel om ideologische redenen was dat mijn verzoek ' _ _ewei erd Was.

--g g
Het venijn Z113 in de Smart: ,een meer éan de§§0l“1§1¢§a0§i?§§i§Het antwoord luidde: ’Het afvvijzend oordeel dat onze adviseurs 0p1eidi11_g- - - - -’ ‘mist! Deze door de Schnéyer in Nederland medeons hebben gegeven, steunt op ,,ide010gische gronden”. Het co— seminaries moeten zo leeg Worden als 1e vz

mité dat verantwoordelijk is voor de boekenzendingen door door Kiing, Schillebeeckx, Schoonenberg, ene-r he’; ,hu1p,Oostpriesterhulp is niet bereid medeverantwoordelijk te zijn aan De Stem geeft Hog Wat meet kommentgargvk in de Oostblokide verbreiding van Westelijke literatuur die reeds nu een onge- dt Patel" Ter Huurne W11 geven aan ebl er n heeft tegendverWenste invloed in theologische kringen in Zagreb (Glas Konsila) S’Ea'E911- Alsof deze Ker_k_ a1 met genoeg pro. eg: rug bestookt metuitoefent. Ik ben van mening dat evenmin onze weldoeners, zoWe1 het atheisme, Wordt z13 nu door broeders 1n
in Nederland als in welk land ook, graag zien dat O0stpriester— dWaa11ee1"-hulp zeer progressieve religieuze literatuur financiert. Bovendien
hebben Wij in onze boekenaktie vele essentiéle opdrachten in Eerst kommentaar van dhr. Franssen.
Joegoslavié (0_a. manualia voor seminaristen) te vervullen, die De directeur van Oostprlesterhulp Neder an ,gd. e1:
de ons ter beschikking staande nanciéle middelen geheel op- de heel‘ J-_ A- Franssen’ Yerklwde desggvraagteologie naar heteisen. De anonimiteit van onze adviseurs moeten Wij hand- niets~0p tegen 31$ Pater Ter P_I_uurne mo Frge het Volste tech/Ehaven, daar deze niet bereid zijn, zich aan landgenoten die nog O0S'b10k Wu Sturen Natuurmk hee. hg laalzi n Van het 0051;-onder het communistisch regiem leven, bekend te maken.’ 1;0e_ Persoonlijk zeg ik dat theo10gen‘1n e an evan
Het genoemde ’G1as Konsila’ is een interdiocesaan bisdomblad, blok uiteraard het recht hebben lfenms ta ning tech dc vrijheidwaarvan genoemde professor redacteur is en waarin bijna ander- Westerse the010gie- M881‘ O0stpr1e-sterhu1p_ 6
half jaar geleden een interview met mij Werd opgenomen over te 11051155611 Wat Zij wel en met W11 nancleremde toestand van de kerk in Nederland. ' Dan ve1"V01g‘E het Mad:

- - - ' ' b nnen ter finan-Mijn bezwaar tegen deze gang van zaken is dat het niet aan Drs. Ter Huurne 1s 1nm1dde1s een e1gen actle ego
Oostpriesterhulp is om uit te maken Wat een professor in de Ciering Van Zendingen Van moderne tltleologle H1312 Joffgjiigjftheologie wel of niet mag lezen; zelfs indien het ketterijen zouden DQZE actie loopt parallel aan een acne Om en iréoilen Om dezijn die de ’westerse’ theologen voorstaan, dan nog heeft iedere irlgestelde Personen uit Oostbloklanden te lalten OY1-e Over enkeletheoloog het recht, zoals ook de oude seminariehandboeken be- laatste zitting van het Nederlands pastoraa con‘c1 1 ,

vvijzen, er kennis van te nemen. Uit persoonlijke gesprekken met Wekefl, bij '59 Women-seminaristen en neomisten in Joegoslavié weet ik dat slechts een ' _ _of ander artikel van westersen huize tot hen doordringt, maar b d hchtvergeten misSiecOmjté’$ sinds jaar endat ze de boeken niet in handen krijgen, omdat ze er gewoonweg Er is nota ene 90. P. humanistische theologje >verspreidmet Z13-n_
dag a1 genoeg V1"1JZ1I1I11ge en ..

1d, dat vroom Werd blleengebedeldIk hoop dus dat degenen die gewoon zijn, misschien traditiege- over de geh8_16 'Were%d' Met ge. .
s1onar1ssen.trouv/', elk Jaar een bedrag aan Oostprlesterhulp over te maken voor onze m1s

,
.

‘ -3 k 1; d voormalige medevverker vanzich eens bezinnen of het niet redelijk is een gedeelte van hu‘h In het Emdh. PB van 28 om 8 hem gebrouipD .W.Ro0,ta11S e
g1ft voortaan te bestemmen voor een rneer aan deze tijd aange-

pate; Wer:¢l::;1e*§,e Iiyagdiagifi in de kampagne.paste opleiding dan die vvelke volgens de meer inhoudsgezinde, leer ’ een
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’Zo1ang 11 -We maar enorme oeveelheden geld, kledmg en ayndere KONTRASTEN KONTRASTEN
materiéle hulp kunnen Zenden, kunnen we ons bovendien nog
koesteren met de gedachte, dat We het 00k nog beter hebben dan
de verblinde communisten in het oosten.’

Pat vinden Wij nu weer demagogiei Het is insinuerend!
En dam Wefll“ Plelten Om de mensen ginds kennis te laten nemen
van Wat h1er zoal leeft!
Pater Rood pleit ook voor beter contact met die landen en voor
d d‘ 1e 1a oog. Aan d‘e parochianen van St. Laurentius te Weesp

:Z§ril1.J;dhiOO‘1:7i:%er2e%vk;eT deer? fat de_ dia1°f>€ Vefbeterd en Gaarne zouden wij het volgende aan U Willen rnededelenz

Systemen tussen' menn ed_1a Og Vlndt met Plaats tussen Kapelaan Duwel heeft te kennen gegeven dat hij over enige tijd
Zfjn sen, 1e a en tot hetzelfde he11 ge- in het huwelijk Wil treden. Dat betekent voor hem en voor onze

Maar als hét dialoo parochie — zoals U zult begrijpen - een stap die ,n0ga1 verre-
nerien, ggaaralziln van tdeze Zllde 1<a131}0119keY1 gaande consequenties met zich meebrengt.

A15 je iemand helpen Wilt’ m0Ieta' eehl or hodox? kathoheken. Auereerst voor hemzel
voor brood geven Je em nameluk geen stenen .. . .. .. .

De treurige godsdiienstige rod kt d. .
H13 zal het pr1ester11Jk amht, zoals hl] het tot nu toe deed, met

Wereldkerk berucht hebbeg u 91:: hle Nedeifland 111 de hele meer kunnen vervullen. H13 zal de sacramenten n1et meer hun-
Oosten! gemaa , oeven met 00k nog naar nen bedieneni dus ook niet meer voorgaan 1n de eucharlstie

onze geloofsgenoten noch de daarblj behorende prediking'verz0rgen:
leven Onder ‘E ft _ZWaa1: 8911098 daar em te En eok voer de pamochle betehent dmt het verhes van eenHsym-

oak in u on all" feglem, m°e’t@11 W13 hell pathlek pnester, d1e vooral bl] de Jongeren - en n1et 1013 hen
g‘ e rug aanvallen. Met onze hulp’ van dat soort? alleen - gezien is,

Er is geen kans dat er voor hem een opvolger vanuit het bisdom
wordt ben0emd_ Het priestergebrek begint zich gevoelig aan te
dienen. De toename is minimaal en de afname alleen a1 door
overlijden en pensionering veel groter, Langzamerhand treedt
er een vergrijzing op in het priesterbestand.
Onder degenen die het priesterlijk ambt moeten neerleggen om-
dat zij gaan trouwen, zijn vaak zeer waardevolle priesters, en

een gr00t aantal van hen zou niets liever Willen dan priester
blijven.

Dit is ook het geval met kapelaan Duwel, maar dit kan niet.
Hij Wil gaan trouwen en daarmee heeft hij te maken met de

kerkelijke Wet die hem belet om toch priester te blijven, maar
die hem ook dispensatie verleent om - als hij zijn ambt neerlegt
- te kunnen trouvven. ~

Kerkrechtelijk is dus alles in orde.
Kapelaan Duwel zou, zoals gezegd, graag in zijn leven pastoraal
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Werk hhjveh deeh eh hij Vfeagt daafem een Ohle pereehie hem Tot slot verzoeken wij u dringend hierover rustig met elkaar
H311 ‘e hemeh 31$ Destefeel We1"ke1"- te praten en niet op een vervelende manier een anti-stemming
Wet heudt deli in? te kvveken. Wij zijn er vast van overtuigd dat degenen die -er
We Zeudeh kunheh Zeggeh al het Wefk deeh Wet eeh Priester moeite mee hebben, na een periode van gewenning, er anders
fleet, hehalve (16 hediehihg V311 de $ae1"3mel’l'Eeh- Hij ken C1115 OP over zullen denken. Bovendien, er blijven twee priesters op de
huis- en ziekenbezoek, katechese verzorgen (godsdienstlessen op gem,-one vvijze doorgaan met hun Werk.
scholen) en jeugdzielzorg.
Als Wij hem als zodanig aanvaarden, is deze priester met tr0uW—
plannen niet geheel voor de zielzorg verloren. Parochieraad, Kerkbestuur, de parochie-priesters.
De bisschop zou hem graag als zodanig willen aanstellen, voor — - -
hemzelf, zijn eigen levengeluk dus, maar 00k omdat het goed De syrnpathie van parochieraad, kerkbestuur en clerus is on-
ie fiat er in de Kerk pleats kemt Veer Z0’I1 g1lul"- Eh elles ge- verholen voor acceptatie van deze halfambtelijke priesterguur.
schiedt overeenkomstig de huidige Wetgeving in de katholieke
kerk.

'

I Moge God Ons zegenen, ons, kapelaan Duwel en heel de parochie.

Er zullen parochianen zijn die er moeite mee hebben en die GQDSDIENSTONDERWIJS
liever zien dat hij vertrekt en een andere baan zoekt. ])()()R UIT HET AMBT GETREDEN PRIESTERS
Daar staat tegenover dat er ook zullen zijn die er moeite mee Eindh. Dagblad 19-3-1970.
zullen hebben a1s hij Weg moet gaa-n, als hij dus niet als pasto-
raal Werker geaccepteerd zou Worden. Geen enkele kerkelijke Beloe
Wet immem Wordt gesehehdeh, de kerk heeft hem 110518 eh hij Ter zake van een bericht in uw blad van 16 mrt. (pag. 3), volgens
zal er zelf gelukkig mee zijn. Als dit dan tech niet kan zullen hetwen; de deken van Helmond Zaterdag en Zondag in de Leo-
er Pafeehiaheh Zijh die hietthegmjpeh deli dit ehmegelijk is narduskerk, aldaar, de parochianen dringend verzocht heeft de
Deafem Zelldeh Wij de Pereehie Willefl edvisefeh Om hem 31$ gehuwde priesters, die verlangen als godsdienstleraar Werkzaam
zodanig, dug als pastoraal rnedewerker te aanvaarden, te kunnen zijn in de R.K. scholen, in dit verlangen te steunen -
De biesehep W11 hem dan heh0emeh- moge, in aller eerbied, volgende gewetensvraag Worden gesteldz
U Zult Vregeh heel‘ de heheiele m°€e1ijkhedeI1- Is een priester, die na afgedwongen dispensatie is gehuwd, en
Niet zijn hele salaris zal uit de kerkekas behoeven te kornen. Hij zijn beloftg tegenover God heeft gebroken om aan Vermeend
geeft hijV- 1eSSeI1 OP Seholeh die een redehjke Vergeeehhg geVeh- eigen geluk te voldoen - de juiste leraar om kinderen en jonge
Teeh is e1" netuurlijk I108? Wel een hiat We Zlllleh hem eeh mensen op te voeden, liefde bij hen te kweken voor God en het
salaris moeten kunnen geven dat voor hem - overeenkomstig hoogste kerk-gezag? Is hij het juiste voorbeeld voor de nog te
zijn opieiding - passend is, a1 vraagt hij niet het onderste uit de vormen jeugd? Kan hij - na zijn eigen gedraging - standvastige
kan. Het kerkbestuur is bezig een dienstverband op te stellen karakterg aankweken? Het gaat niet om een baanfje V001“
en een salarisregeling voor te stellen, waarover u meer Zult priesters, het gaat om he’: karakter van uw eigen kind. Eventueel
h0Teh- priestertekort mag geen gewicht in de schaal leggen. Er kunnen

gehuvvde diakens en betrouwbare leken les geven en karakters
Lateh W13 het eahdurveh en deze megehjkheid em kapelaah vormen. En tenslotte terloops: Wat de Helmondse deken vvil, kan
DuWe1 ‘Be beheudeh V001" 0hZe Pefeehie eh het Pasterael Werk bovendien nog de lust om hun Woord te breken bij zwakke pries-
hiet ehgebrllikt 1a'Eeh- ters bevorderen in plaats van de moedige poging om een belofte
Het zal er toch van moeten komen en dan is het niet edel, en aan God gestand te doen, met Gods hulp V01 te houden ’E0t de
niet getuigend. van christelijk vertrouwen om de beslissing af dood t0e_
te schuiven naar bijv. een andere parochie. F. F. M. RAYMAKERS
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gfzgggglf EN If SELEQTIE FLITSEN . . .

DOrOthe<:5V<;l:_11et boek Oecumene van de heterodoxe ’the0_
0 e. PAUS: CENTRUM VAN DE WERELDKERK

’Dit boekje vormt een boeiende oproep tot fantasie H '. et d t
onze b11z0ndere aandacht.’ Jaleglent 250.000 Rome-pelgrims op het Pietersplein met Pasen.

roo (Deutsche Tagespost 1-4).

O - ’ ,1OverJhet blfek. 1?e kern van ons Geloof van de orthodoxe theo-
Og 0Sep Ratzmger. Men kan zich afvragen of de auteur We] DE PAUS SPREEKT

genoeg aandacht geeft aan de fund t 1 -

amen e e vragen Che thans De Paus spreekt veel, heel veel. Omdat het erg, heel erg nodig
binnen de theologie Worden gesteld E " ' "
baar b0ek_’ ' en VH3 moelhlk Verteer' is. Wij kunnen als maandblad onmogelijk alle toespraken van

Jan‘ Greet de Paus brengen, zeker niet volledig. Vroeger zouden De T1301,

de Volkskrant en de hele katholieke pers hen afdrukken_ Toen

B. A. WILLE de hele katholieke pers nog katholiek was. Nu is zij grotendeels
MS 0.P. OVER OONFRONTATIE

Bazuin 22-3 ' niet meer orthodox. Het woord heterodox mag men met gebru1-

Deze schr“ l f - -
ken, dat is ’1iefde1oos’. Goed, dan noemen Wij die pers niet hete-

1JVE‘1" gee t een stukge ant1-kat h
ec ese Weg’ hetgeen an rodox maar Idocx En dan begrijpt iedereen het Wel

deren eens analyseren mogen en merkt 0 -
' '

.a. op. Deze maal een stevige greep uit de pauselijke toespraken. Vanaf
Wangmaif k kt r

.

k ' - 15. am er gekregelm men de top van de vuurtoren met de hand aan het lichtbaken de door
an n1et anders meer dan 1n gecanoruseerde formules denk .. . .

en rk nen van eestelnk en mater1eel geweld, door dogmatlsche,
Ook anderen Worden dan uitsluitend b d 1d i 0 a g
aan de Orthod f 1 - . eOO.r ee Op hun “9“W morele en geologische aardbevingen geteisterde vvereld de Weg

oxe ormu ermgen. Me b t :
zins minachtend zegt ons Woordenboglffjzlg. Lfit hgetlitirgfiit Van het he verkondigend’ Spreekt Paulus Ons toe‘
Confrontatie vertoont s t -

O pater Willems, waar \fvI:epdt?I:11:nm:r:31e ziiggagai’ in de Dom’ KARD OTTAVIANI EN DE NIEUWE MISLITURGIE
.

1- .

nlcaanse Repubhek van het Albertinum-_; De Tijdcorresp. meld 25-3 uit Rome:

P-I-N.K. : I.-DOC. De publicatie van de brief die kardinaal Ottaviani en kardinaal

CONFRONTATIE = O.-DOC (Orthodox dokumentatie centrurn) Bacci verleden najaar aan de paus hadden geschreven om hun

_ ' ernstige bezwaren tegen de nieuwe misliturgie tot uitdrukking

‘

te brengen, gebeurde zonder de instemming en zonder kennis

van de twee kardinalen.
Dit blijkt uit ’n brief die kardinaal Ottaviani dezer dagen aa-n. de

Benedictijn Gerard Marie Lafond, in het klooster Saint Wadrille
in Zwitserland, heeft geschreven en waarin hij zegt:

’Het spijt rnij dat misbruik gemaakt Werd van mijn naam in een

door mij niet bedoelde zin, door een brief te publiceren die ik
aan de Heilige Vader heb gericht, zonder wie dan ook tot publi-
catie te machtigen. Ik was erg verheugd bij het lezen van de

toespraken van de paus over de kwestie van de nieuwe misliturgie
en in het bijzonder over de leerstellige toelichtingen in zijn
toespraken van 19 en 26 november 1969. Na deze toelichtingen
geloof ik dat niemand meer verontrust behoeft te zijn. Voor de

rest moet men op voorzichtige en intelligente wijze te Werk gaan,
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t ' d h- .. ..

1225:1211 2:121:25? te1 W1 me eze rief zijn volledige jnstemmj
met de tt' - . . ng n V r
betuigenopva ingen van de paus en met de meuvve mishturgie a e 0
REVEIL OF VERSTARRING
Het Vatikaans Concilie is een reveil. Dat reveil is ondergraven
en verraden door he ' - .

gedrgngigtgrlelsestis1:>1:éii)?:1iZo;g1fee<ie] cgthodozie Walter Hoeres is een nog betrekkelijk jong filosoof, geboren in

d0Xie 1T10et alle krachten inspannen het iniaef Wee; .
eh0rtdo- 1928. H13 doceert Wnsbegeerte aan de Padagogische Hochschule

te krijgen. Zoals Benedictusln in en Freiburg", heeft diverse boeken en artikelen op Z1311 naarn

ciscus een reveil Wisten doe; 51:1 ran- staan, en vindt b1J dit alles nog tiJd om de Bewegllng fur Papst

is Verstarring, reveil is levenl - agnatle und Kirche voor te zitten. Enkele maanden geleden Publiceerde

hij zijn Kritik der transzendental-philosophischen Erkenntnis-

BIECHT IN ONBRUIK, MAAR NIET OVERAL theorie (W. Kohlhammer, Stuttgart, 1969) 216 b1z., DM 27,--. Dit

Van een relugier prjester in ROme vernamen Wi. dat h__ Werk is alleen geschikt voor vakmensen, rnaar hen raden We het

Veertien dagen fond biechttn 1] in de dan 00k zeer aan. Hoeres heeft veel gestudeerd in de scholastiek

van jong en oud, waaronder studenten en academici ge Oord
(Th0maS, Scotus, Hendrik van Gent, Suarez etc.), maar ook in

"
auteurs als Kant, Husserl, Hartmann en Heidegger. Hij behandelt

hier de aloude vraag inzake objectiviteit en subjectiviteit van

' . _ de kennis. Zeer fel attaqueert hij pogingen, die in de ne0-scho-

Vll lastiek Wel zijn. ondernornen, om tot een synthese met Kant te

D,N_L_, 1_4_1970_
geraken, en/of Kant te radicaliseren. Joseph Maréchal S.J. en zijn

Een dominee heeft in zijn huwelijk nog een reden me -

confraters J. B, Lotz, K. Rahner en E. Coreth onderwerpt hij

het ambt te stappen dan de celibataire priester Dit elcfl-,0?‘

uit aan een strenge kritiek. Het werk is van harte aan te bevelen

studies, die in de Ver. Staten gemaakt zijn over de amb/E13
_t

L111; voor filosofisch geschoolde lezers, zij vinden er een schat aan

dingen van dOminees_ De andere redenen Sbiltre‘ historisch materiaal en aan systematische reflexie. Op pag. 11

vertonen grote overeenkomst met die van de priester
sver a heeft schr. het a1 direct over subjectivistische interpretatierne-

Vanwege conicten , name 13k thodieken, die in theologie en politiek alle gegevenheden heers-

doeltreffendheid gezondheidsredenén elgen 011- , fluclitig Ombuigendin de rifhng vljnige (Y) tijdgeest Daar krlnggn

D1-_ Ed 31» W_ Mill - I '
e (.) Wijsgeren an vaa a e sc u van - overigens niet in it

Nationfle Raad Varf’Ki_1;§;E1e?; ;ea?7ei?si:1:;Sc;:1enI2€s£e VET_1_kde boek. Hoe dat ook rnoge zijn, de filosoe spreekt zeker" een rol

moeilijkheden als vierde oorzaak voor ambts ‘t d‘ uwe 13 5-
bl] het bepalen van onze levenshouding, of We dit nu Willen en

domineei u1tre.1ng van de weten of niet. Prof. Hoeres’ kritische bijdrage heeft tot vei-

Voornaamste Oorzaak Van - .
buiten de grenzen van de vvijsgerige faculteiten betekenis. Schr.

kerkelijk Zijlflzlaglglzl-tlligizndgnehstdsluwjlIf tussen een is zo be1ezen,. dat de recensent hem niet graag Zou vervvijten,

dominee 24 dag gbeslgiirg, daltl de bepaalde werken niet te noemen. Ter aanvulling, ten gerieve van

Wordt Ook uitgestrekt dommeesvrou-W aar Iiid lezers en auteur, vermeld ik nog twee door hem niet genoemde

gevolg daarvan is, dat vele huwelijken Op echtsche_§_re1'1.
.et denkers, ook allebei medebroeders van pater Maréchalzn Erich

draaien, omdat de echtgenote Weigert haar leven
d1 tlflg u1t- Przywara S.J. krltiseert laatst genoemde in Kant heute (l\/Iunchen

kinderen helemaal Op te Offeren aan de eis d. a Va“ de etc., 1930) 50-75. B13 La critique de la connaissance <3 Paris, 1961)

en, 1e het ambt aan van Joseph de Tonquédec S.J. zal Hoeres veel steun kunnen vin-
de man stelt. den in zijn strijd tegen Tinterprétationisme dominateur’ (p. XX).
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Der Thomistis-che Platonismus und die moderne Th60l0gl¢i311”1Een niet minder felle tegenstander van Joseph Maréchal, Karl Beispiele Festschrift fur Eugen Fink zum 60. Geburtstag ( enRahner en hun richting is de reeds eerder genoemde Bernhard Haag, 1965) 254-269, met heel Wat kritische geluiden over Hei-Lakebrink (Confrontatie nr. 51-52, blz. 84), hoogleraar aan de degger, Barth en Rahner.universiteit van Freiburg im Breisgau, v/ereldberoemd Hege1- De ’Of¢e international’ des oeuvres de formation c1v1que etspecialist en lid van het curatorium der Bewegung fiir Papst und d’acf,iQ1i gulturelle selon de droit naturel et chrétien’ verrnelddenKirche. Zijn dissertatie is kort geleden herdrukt: Hegels dialek- We a1 eerden (gonfmntatie m~_ 57, blz. 53). Deze organisatie hieldtische Ontologie und die Thomistische Analektik (2 Ratingen, haar 68 eongres vorig jaar in Lausanne, rond Pasen, over een1968). 199 jaar na de geboorte van Hegel bundelde hij een aantal actueel thema_ De referaten zijn in bOekV01"m Verscheneni Actesverhandelingen onder de titel Studien zur Metaphysik Hegels du Cong;-és V, Culture et révolution. Het boek telt XII + 236(Hochschul Paperback, Rombach, Freiburg, 1969) 240 p. Evenals bladzijden tekst over dit congres, met voordrachterrvan Jeanzijn paperback Klassische Metaphysik, uit dezelfde reeks, is deze Madiran, Marcel clement, Gustave Thib011 63- Het 15 if’ k°°pHegelstudie opgenomen in het fonds van de Wissenschaftliche bij de Club du Livre Civique, 49 rue Des Renaudes, 75 Paris l7e.Buchgesellschaft te Darmstadt (prijzen aldaar: SMH DM 17.10 + Ruim 12 jaar geleden publiceerde Dr. S. U.’ Zuidema, hoogleraarMehrwertsteuer. KM DM 8.80 + MWSt.). in de Wjjgbegeerte aan de Vrije Universitelt te Amsterdam, z11]gn

boek Communisme in ontbinding (wagenmgent Z-3') 208 blz‘ IIk heb noch de bevoegdheid, noch de plaatsruimte om de Hege1- is nu rneer dan toen moed voor nodig, vvanneer een hooglerflar
interpretaties alle te toetsen Maar Ook voor de Wijsgerige syste' het marxisme fel Wil kritiseren. Prof. Zuidema is helaas a1 enigematiek is dit Werk van belang, en het zou theologen de ogen tijd met Ziekteverlof, maar vvie hem kent, Weet best, dat hmkunnen openen voor de onbewuste filosofische implicaties en Op Zijn colleges zeker niet over gezwegen zou’ hebben, en dat hi]bronnen van hun beweringen. De ondertitel van Lakebrink’s steeds Qnvervaard genoeg geweest is om krltleknte leveren opmetafysica Iuidt: ’Eine Auseinandersetzung mit der existentialen Wat hij verkeerd, achtte, ook als die kritiek in zignunaaste ant-Anthropozentrik’. Deze kvvalificatie is 00k van toepassing op geving met Z0 Op prijs gesteld mocht Worden. De Vr13e Un1ve1"S1-diverse bladzijden van Zijn laatste boek over Hegel. De inleiding ten had hem de laatste tijd Wel eens iets meer kunnen latenzet zich al direct schrap tegen de ’existentiale Hermeneutik der delen in haar ’steeds groeiende openheid’.Gewalt’, die naar subjectieve, aprioristische vvillekeur alles Wil
reduceren met of zelfs tot de geprefabriceerde schematiek van Ik beveel bijzondel, aan Prof Dr_ S_ U_ Zuidemais laatste pub11_haar ’V0rverstandnis’. Met de daarvoor vereiste moed en strijd- kae; De 1-evglutionaire maatschappijkritiek van Herbert Mar-baarheid trekt schr. te velde tegen de beginselen van dit sub— cuse (Bmjten en Schipperheijn, Amsterdam, 1970) 205 blz., f16,-.jectivisme. Hij constateert, dat het achter het ijzeren gordijn geen Het is Ondoenhjk, dat iedereen alle mode-allilellrs gaiflt besmderen’kans heeft gekregen, en‘ dat in het westen momenteel de meeste drls wntrole Op deze Marcuse-interpretatie zal met elke lezeraanhang wordt gevonden bij . . . . katholieke theologen. Het is van dit boekje kunnen ujtoefenen. Maar dit is Van mlnder belangons allemaal toe te Wensen, dat onze klerikale opportunisten niet Men vindt hier achtergronden en onderlinge samenhangen vande schouders op zullen halen, wanneer een leek, een filosoof, de a11e1~1e1 bij-de-tijdse trefwoordenz repressie, vervreemding, 1n-volgende uitvoerig gemotiveerde opmerking maakt: ’Dasz die kapsehng, establishment, pirestatie-beginsel, utopie, massa-’de-kirchlich bestellten Wéichter der Wahrheit eine derartige Theo- mocratie, conformisme, consumptie-maatSChapp1J, verslavmg,logie schweigend hinnehmen, ist_be:lingstigend’_ Zij hebben al totalitaire admjnistratie, 1‘epI‘eSSl8V€ 1;01e1"81’1’Eie en ¢le5ub11mat1e>aardig Wat jaartjes gezworen bij ’de’ existentiefilosofie of be- eendimensi0na1e mens, manipulering, kritiek, dl3.1€Ci216k,'b€W'l1S‘|fpaalde afleggertjes daarvan. De laatste tijd vindt men het marxis- making, anamnese, eliteprinciep, autonornie, zelfbepaling, 10r1_me of Zijn commentaren vaak weer eigentijdser. Ter historische Vacy’ negatie, enZ_ enZ_bewustwording zij deze pastoraal-technocraten aanbevolen het Zuidema Oneedt en beoordeelt twee Van Maf‘_¢u5eS bekendsifelaatste opstel uit de besproken bundel: Der Widerspruch nach Werken; allereerst Eros and Civilisation, dat hi] als neo-freud1-Hegel und Marx. Terloops vermeld ik nog Lakebrink’s bijdrage
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aans typeert, daarna One Dimensional Man dat hij de kWa1ifi- Philippe de la Trinité‘O.C-D-,Dia1°gl1e ave‘? el_marxisme? ’Ecc1e_
’

, . - Ch <1"catie ’ne0-marxistisch’ meegeeft. Heel Wat rode boekjes, b1aad- siam Suam et Vatican II. Appendlce Sm‘ Tellhard de ar mjes etc. over seksuele en maatschappelijke revolutie ontlenen hun (Les Editions du Cedre, Paris 1966).
"k t vaker gehoord wanneer schr 1e-ts 1n Ma1‘¢L1$e’kritiese’ geluiden aan deze lectuur of aftreksels ervan. Graag had 1 Wa , 'Het werk van Zuidema is niet alleen geschikt voor lezers met meent te kunnen waarderen. Diens Opmerklllgen °Ve1" °ntspg;1"

Wijsgerige vakscholing, a1 zullen anderen er een tamelijke kluif ning 111$ (1091-111-Zichzelf, Z0315 Zuldema Ze Wergefft Q1: _52:d _)'
aan hebben Dat geeft niet: het is de moeite Waard deze scherpe lijken me bi1V- V991 Waardevols te bevatten Het 1S.m1J néeierlflzcriticus te beluisteren. Dit boek wemelt van de scherpzinnige delijk geworden, Of Marcuse inderdaad my1§hO_1Og1Sere.n

3 202 204) - Een paar verglssingen die zoudenopmerkingen over allerlei quasi-d0gma’s die We sinds enige tijd (18lv., l85v., 19 , , - ..
, 2 ' ' ’ ’ ’ IE nom ons heen horen gonzen.

‘ kunnen verwarren. statistisch zal soms stetisch moe en z1J

(9 15 44) ’Orpheus’ moet één maal ’OdY$5eu$’ Vervangen (5O)'
’ ' ’ 1 h lezen het is moedig enSchr. gaat na, hoever hij kan komen met immanente kritiek, Laat men dit boek lezen en voora er ,

d.w.z. een methode die innerlijke tegenstrijdigheden tracht op te
sporen. Hij hanteert dit Wapen met voortvarendheid en routine.
De waarde van een dergelijke aanpak slak ik hoger aan dan
hijzelf (152v.) en ik vraag me af, of er niet nog meer antinomieén
bij Marcuse gesignaleerd hadden moeten Worden: de door hem
gepretendeerde Wezenskennis (172v., 176, 178, 32) en zijn defini-
tieve heilstijd (35v., 46, 58, 71, 124, 169v.) kunnen bijv. moeilijk
samengaan met een consequent historisme (8, 15-18, 38, 40, 168,

d V kflosofen wijzen we 00k OP S Grifoen Nega'1 . 1

21:53iflfizlelfie ei kritische theorie (Marcuse over Hegel en 1‘/Ia1"X),,
. ' D"in Philosophia Reformata 34 (1969) 1(.)1-121 en B. Laiiebrlnk, 1e

' ' 968 28, 59v.Em-opalsche Idee der Freiheit I (Lelden, 1 )

Arnhem, Hofwijkstraat 33 Dr. P. DEN OTTOLANDER

173). P S, '

Prof. Zuidema acht een gesprek met Marcuse niet mogelijk, niet
wegens diens psychologische, karakterologische aanleg, maar op
grond van diens standpunt (l87v.). Hier lijkt hij me weer de
Waarde te onderschatten van de natuurlijke rede en haar argu-
menten, Waar hij in heel zijn oeuvre en 00k in deze publikatie
toch zo spits mee weet te Werken (zie o.a. 200). Ik kan mij van
zijn standpunt dan 00k indenken, dat hij de ontkerstening van
het denken door 0.a. Sint-Thomas (95v., 167v.) voorbereid, zij
het indirect voorbereid, acht. Hij zal zich kunnen indenken, dat
thomisten nu net weer bij voorkeur andere zondenbokken de
Woestijn in plegen te sturen. De bovennatuurlijke, dus ook boven-
redelijke, verhefng zullen zij niet ais transsubstantiatie en
zeker niet als ’transsubstantia1isering’ (vgl. 95) karakteriseren.
Als hen een ’natuur-genade—dialektiek’ wordt toegeschreven,
zullen zij er benieuwd naar zijn, Welke van. z’n vele betekenissen
(vgl. 29) die laatste term dan heeft. Cverigens kan men Zuidema
juist als thomist en als katholiek in zover gelijk geven, dat een
gesprek met marxisten of neo-marxisten meer moeilijkheden op-
levert dan beweerd vvordt in modernistische kringen, die zelfniet
altijd vrij zijn van Marx- en Marcuse-smetten. Vgl. hierover

98

P-ro‘f Zuidema’s boek Van Bultmann naar Fuchs (1954) is bij
boekhandel-uitgeverij T.. Wever, Postbus 59 in Franeker, ver-
krijgbaar tegen gere 110 P - : -

vgl mijn bespreking in Streven 19 (1955-5) 279'281-
d eerde rijs' f3 50 Nogmaals aanbevolenz
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Werkt. Maar juist dan, a1s men de uitspraak van de paus

zo naar achter schuift, treedt haar vvaarde het duidelnkst
naar voren. Zuiver vanuit de zaak uit gezien Worden de

hoofdgedachten van de encycliek bevestigd, zoals het een

loutere uitleg van de pauselijke dokurnenten nooit zou

H- K1113"! Gottesordnung Oder chaos_ Anconceptie in het 1. ht kunnen bereiken; ze komen overeen - zoals hier blijkt -

van natuur- en heilsorde. 80 p. gekart Dmk 480 V 1 lc
met de strengste eisen van de moderne wetenschap.

und Werk, Koln. ' ‘ ’ ' er ag Wort In voorbereiding van deze auteur band II: Wage zur na-

Graag spreek jk te enov -- .
turgeméiszen Empféingnisregelung. Verlag Johann Wilhelm

teg-en Vgerregggng Lllelgillgtliaieiiigiadjielnrgloligi U1tght1f:3.t Naumann, Wurzburg. DT. 1314.3.
nende trends de eioie 111- De opvatting van de auteur is geheel in overeensternming=

brengen, die de in/centie van de encychek lggaulus V? zo schriJft Dr, E. Huant, met het doel en de navorsingen
,Humanae Vitae’ tracht recht te laten wedervaren Ik hoo d t

van het Internationale Centrum Humanae Vitae, waarvan

door Uw boek een bijdrage tot gewetensvorming vén veel kigtha ik stichter en president ben. Dr. Sievers is een van de

lieke echteheden geleverd 0- eersteD1eden gan 01'1sCcentrum'en n; noofdgedeliegeerde

geetpsgfiiklj yghiiiee Zltugnekeen J-Piste koriektiehulp voor uitslan . (Het entrum 1s in arns gevestlgd.)

hebben bij het verschijnen Vin gr I Gel?-khe,bberlJ en be.“/Veterij '

verzoek van de heilige vader in hiteggigedelriieltldzloltlalileatebfgiegt I-Iet Internationale Centrum I-Iumanae Vitae, gesticht 1.8.68, heeft

Van <16 gelovigen laten k0men_ De Ongeremde kritiek die z.jhZ1JI1 ais leidende gedachte de bescherming van het menselijk leven,

het gebruik van de ’pil’ voor de eenvoudige geloviée telx 0}; z1]n verdediging en verbetering van de ontvangenis af aan.

had, been tot Zedehjkeg noreer Meer in het bllzonder is een van de hoofdzakeluke doeleinden
voor het echtehjke leven ‘;v1’1e11’1 van het Centrum, volgens de uitdrukkelijke wens van paus Pan-

licht is de publieke opinie heden voor de uiteengezette -véa 5- lus VI: navorsingen te stimuleren of zelf uit te voeren, die tot

den meer ontvankehjk’ nadat Ook de medische ter e" een betere kennis (en voor alles: tot betere aanwending) van de

Over het Zonder Onderscheid WaarschuWiien- wetten van lde natuurluke ontvangstregeling Ieiden. Want de

roepen laat khnkem (Kard L. Jaeger). 85- foutleve poglng van ‘een OI‘de1’11I1g> Zoals Z1] 1n het gebruiken van

Het V91-Client hoge Waardering’ dat U het moeijke anticonceptionele middelen verwerkelijkt vvordt, is niet alleen
dig aangepakt, :goe- een schending van een natuurhjke gebeurtenis, maar zij

is
ook

Wogen en zich van de trend van de meningen van de di $6; gevaarlnk; Z1] kan. a1 reeds de biologen niet bevredigen, nog

hebt laten be-I-nvloeden (Kardi J‘ 8 1119 minder de rnens, die van een zedelnke natuurordening uit gaat,

' en juist helemaal niet de Christen.

D1-_ med_ E_ Sievers. Na ur _ Bij het Morus Verlag, Berlin, verschenen drie kleurige brochures
Ziveiglslgillllgngzskllllllrzgrgglgiaigiolgna- ca. 30 pag. elk tegen een zeer lage prijS: Dmk. 1,80.

mums Humanae Vitae,’ Band L Met Penf‘ Alfred Kard. Bengsch van Berlljnz Ein Bischof steht Rede und

Dr. theol. Karl Hormann, Wien_ 164 p_
grgo. antwortz Een iiorte br1efvv1ssel1ng met ‘een modern 4kat1io-

Deze informaties gaan niet uit dev’WQOI'_den Vlan >d- liek doorsneeg.ez1n.'Over de Juiste verhoudlflg tussen aktlef ‘z.1Jn

pans’ de enteken e voor de ontwiklieling van de maatschappu en het _geeste11Jke

van het gedrag volgens de natuur of tegen de natuur :2 Ieven. Over athersme, gebed, dogma’s, exegese, 1r1uWe111ksbe1ofte,

daarover, hoe zich dit Op de Ontvangstwerh. d .
biecht, geslachtelnke moraal, biecht en boete, 11tu-rgie en eXpe_

in ermg u1t- riment, heil voor de wereld.
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Erich Klausener Ber1ijn' Steht der Pa ' '’_ - 115$ gegen die K11-che? ' '
Oritnlerende getulgenissenen van Afrikaanse bisschoppen die in DG kk€ -

ge 00 S- en gezagstrouw zich ook bijzonder dicht bij hu’n kon "
1?"aters__acnter het ijzeren gordijn voelen staan. De meesten van | I

en Z131“ 1n Eufopa geSChO01d Op moderne leest en pionierg
{gfrede authentlekfl P°Du101‘um_Progressio. Velen van hen spe-
Somnjn 81‘0’ie I01 in de kathoheke participatie in hun staten. KISS ME KATE!

1 en -- -
VoortsgeenV‘;fi"§£1<€E11e<i:1?":gJsdlgégtsreon. Over de sluiting van het Pastoraal Concilie schrijft het Nijm.

cale kerk dienen te funkt' y ' ’ lssc Ops qnferentle’ 10- Dagblad Van 9‘4 °'a"
Sel_ ‘ loneren bmnen het k°119g1311te1t$begi1’1— Twee vrouwelijke leden van de vergadering, rnevrouw Govaart—

Halkes en Tineke Meester, huldigen alle krachten die voor en

DR H_ D..k S .. , achter de schermen dit concilie hadden gediend, niet alleen met

Dr. V gm-k1JStud€g;_d1:1J_me§en' Hollands Klrche ' Wohm? bloemen, maar met zoenen. Het vverd patertje kussen tot en met

.. . _ _m MP8 en Jerusalem, Verbleef gerllime concilie-secretaris Walter Goddijn toe.
131]d in een kibboets 1n Israel. Oud-testamenticus aan de RKU . .t .t .. .. .. . .

tjgjjgij (1$tJ1?‘;ge‘?' H” W13“ °p__de “ms treffende ge- NEDERLAND: PROGRESSIEFSTE KERKPROVINCIE!

protestantse en Russigclfxéethmd Noogdviukerhout afgelegd door TIEN KERKEN IN EEN STAB“- I‘ O OX
Zeer nuttige informatie V001‘ D1$tst:i12:1e§' D -t 1

Eindhoven, 3 april. - Half april zal aan het bisdom Den Bosch

Korte, rake, doordringende ontmaskering van vri'u? S ‘ ezendel-1'
een advies—rapport Worden uitgebracht over de sluiting van tien

pulaties en ideologieén. Ook $132318; I1(;an;— kerken in Eindhoven. Het rapport is opgesteld door de commis-

nemers aan het pastoraal Concilie Van Noordwikerh e ee - sie-planologie uit de Stichting Dekenaat Eindhoven in nauvv over-

vergghillende SesSieS_ Hier immers Zullen Zi. eel fm aan de leg met enkele deskundigen van het KASKI.

ten Op ihet gebeuren, daar dat ingekapseld in ’VO;f1;1e oé1’tmoe- Aan de hand van deze adviezen zal het Bossche bisdom de no-

-- 4- ’- ‘
r erel door dige saneringen gaan doorvoeren. Het afgelopen jaar zijn al

het apparaati 31$ Z1] Z1Jn met meer o k
’ Ver Wam concept-adviesrapporten voor de verschillende stadsdelen van

Eindhoven opgesteld, onder andere voor Tongelre, Gestel,

. _

Woensel en Strijp.

2-6 U§2€;\€'e12f;o.v. d. Y;-‘er."v. Lat}J1'1se . TRUYMAN MASTER OF TELEVISION

gie, Hondsruglaan l Gronin, ' ’-_ V.V‘ amns-e L1tur_ Eindh Dagblad 28-3
= ge_11, postglro 79 21 05.) Keurig hand- Televisie maken

Zaam b°ekJe- Tekst en Vertallng aanbevolen. ’Ik ben toen _ omdat ik voelde dat ik nog niet klaar was - ter
afsluiting van mijn studie met een Fullbright-beurs naar de Ver-
enigde Staten gegaan en heb me daar toegelegd op het t.v.-
maken. Na twee jaar behaalde ik de graad ,,master of television”,
die verder niet zoveel zegt, en keerde terug naar Belgié.

Reporter K ~,

Ter gelegenheid van het KRO-jubileum in ’65 ben ik met Ad
Zonneveld reportages gaanmaken in Zuid-Amerika, Afrika en

Europa. Daar heb ik erg veel aan gehad, ik heb gezien Wat ik als

regisseur wilde zijn.’
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Kommemaar
Kommentaar de KRO’ die’Een nogal onvervvachte teleurstelling - onverwacht omdat ik mij ’Jammer voor de‘\/_'1aamSe1\1;>ader1a

ders ongevvenst” op de scher-er veel van had voorgesteld _ was gisteravond de t.v.-film ,,Uhuru onlangs een te1eV1S1eStuk e 61‘ Iii-1;
zo slecht en dom gemaakt,na Amani?” van Andre Truyman. Samen met prof. F. Houtart men liet zetten. Dat stuk was nzlme eln

en een cameraman was hij naar Oeganda, Kenya en Tanzania dat je heft Vervolg al Zfqg afn.t Omeazijn handen Wa5Sen_ Daargereisd om, als inleiding op het bezoek van paus Paulus aan Pater Dre mag het dosslells ul enbeter in de televisie dan in <19
Cost-Afrika, een profiel te tekenen van deze landen. soriiet mi te 11l>{1I1:g1:i:,n<5fa'E Zon man

.Het materiaal, Waarmee het KRO-team terugkeerde, was vveinig z1e zorg an
~

éék Eindh.opzienbarend. Het kommentaar, dat erbij Werd uitgesproken Jan Wintraecken. Dagbladkoresrpondent v. Be1g1e,
rammelde van de gemeenplaatsen en schoolmeesterskreten. DB- 28'3'(Master of television, master of school. Red. C.).
De conclusie, aan het eind, dat de paus maar beter thuis kanblijven, als hij er niet in slaagt de problemen van Afrika op hun 'Waarde te schatten, klonk ook a1 weer reuze progressief, maar Septuaglnt Streeftbleef '-u gezien het vertoonde _‘vo11edig in de lucnt hangen.’ naar één kfitische gemeéte

d
(De Tljd 18-1-1969). (Ultgebrelder overgenomen 1n Confrontatle

.aug.-sept. 1969),

BERAAD ALTERNATIEVE KEBK IN HE'I‘.G*00IZwarte humor
De G~0oi- en Eemlander van vrildag 10 apnl 1970' d’T0t midden vorig jaar heb ik ook als chef gefungeerd van de Maandagavond zal in Hilversum een loeraad Worden'ge ou inwekelijkse rubriek ,,Kenmerk”, waarmee we een erg goede naam Om te komen tot de vorming van een kr1t1sche alternatlevg kira:hebben gekregen.’
gemeenschap in het Gooi. Deze 89dach_te_gaat wt Van de epkl}
gin’; de Neerlandse groep Driesters dle m nauwe Samenwer mgMagie
meapriesterbewegingen elders in Europa zich inzet voor Zoals

,
. . .Z0 gaat ook het ondersche1d tussen pnester en leek verdwljnen. het Wordt genoemdz de bevrijding van de kerken opdat dele <38Het feit, dat je iets doet om de Wereld vooruit te helpen hoeft were-1d kunnen bevrijden. Dezer dagen Worden ‘in 13 dlsrrrctendan ook niet meer extra onderlijnd te Worden. Vroeger Werd dat in (ms land beraden gehouden door de Septuaglnti ole krmscgeonderscheid al gemaakt door de kleding, en wijdingen en b.v. de groep die in de R.-K, Kerk ontstond naar aan1e1d1ng van ebiecht met een magische sfeer omgeven, dat hoeft niet meer.’ celibaatskvvestie en die nu samen met andere kerken W11 lmmen

tot vorming van één gemeente, een kerkgemeenschap die’ Z0
Zendelin

' ’
g

vertelde een van de Gooise Septuagmt-mensen ons, Over de’Er is als Vlaming nog veel te doen voor mij in Nederland’
d t’_' d eigen kerk heengaa(schillebeeckx is Ook een Vlaming

gif1i12Z¢e;11:::t Se communie de erkenning van elkaars kerken enTwee zillke is genoeg, meer dan dat! A1sjeb1ieft.... Red. C.) Véor fe,it Wmen

"'
Y te bundelen die elkaar erkent l”0I1d hetBelgié-Nederland

SW1‘ krmsche gemeen
-. . ' t"dse manier kritlsch opstelt tenDe verhouding Belgié-Nederland brengt Truyrnan op een van evangehe en Zlch Op een elgen 11 W d ' r.- ’ 1d vrouw W. Po11man- at‘ EH16zijn laatste werkstukken. Kortgeleden werd door de KRO een aanzlen Van de Wereld’ a us me . --~ 4

r de Goo1se $eP‘E11F=1g1nt'sYmPathi'documentaire uitgezonden, gebaseerd op de gedachten van de Z11 1s de contactv1“0uW V001"
Belgen over de ’Ho11anders’. ’Ik zou graag een hele reeks maken Same“ k iaze is dat Septuagint Sindt kort haarover die verhoudingen. De conictstof in Belgié verdwijnt een Kennjlelfkend Van de ‘Yer WJd kerk richt en met meer tot debeetje maar de Nederlander staat middenin de actualiteit. Dat activ1te1ten op de baslsuvgn elibaatskwestie’
laatste boeit de Vlaming uitermate.’ " top’ Z0313 ls gebeurd bl] e Ce
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In de Gooise Septuagint-groep zitten behalve mevr. W. P01lmann- DE VERKEERDE RETOURZENDING
Wardenier uit Bussum onder rneer aalrnoezenier Fred Keesen Eindh. Dagblad 20-3-1970.
uit Bussum, Gerard Bon uit B1-aricum, Jaap Kramer uit Laren Dr. Chr. M01 (77 1331“) ie Etten; Vele Jaren federatlevoorill iien de heer H. Pollmann. uit Bussum. van het Wit Gele Kruis en oud-11d van. de Tweede_KameT, ee
O01; in ’t Goui de paus de hem verleende onderscheidlngen: het rldderschap en
’Het is de strenge overtuiging van de groep dat er overal p1aat- het commandeurschap in de Orde Var} St‘ Gregonus d; bGr0t?selijk actieve en kritische gemeenten moeten ontstaan, kleine teruggezonden. In een be€e1eide_Y_1ds°hr13Ven’ gédéteerd 2 e mag:haarden van dienst’, zoals de bisschoppelijke brief ’Kerk Worden 1970, deelt dr. M01 meder dat h1J <39’ Onderscheldlngen teilugiendin dienst van een veranderende Wereld’ ze noemt, bereid om ’nu vanvvege de houding Van Rome tegenover het Ne er an Ste doen Wat nu gedaan moet Worden met een riskerend vertr0u— episcopaat.
Wen’, aldus de Gooise groep. En ook in het Gooi Wensen wij ' ' ' Stuurd hadgestalte te geven aan deze ’riskante kerk’. Er zullen gemeenten A15 Dr. M01 destllds de Nleuwe Katechlsmus telrflg ge ’moeten opstaan voor vvie interkerkelijke oecumene een sirnpele z0u hij I111 Falls en Wereldepiscopaat betel? begmpen‘
vanzelfsprekendheid is en die de oecumene in feite verstaan als
een duidelijke dienstbaarheid van ’n groep christenen aan het BUITENVELDERT: BUITENSPELQERT, r

Welzijn van geheel de bewoonde wereld’, zo stellen zij. Parochieblad H. Augustinusparochie, Kalfjeslaan 400, ms er-
Dominees dam-Buitenveldert (maart 1970).
Voor het beraad maiandagavond in de tuinzaal van Hotel G00i— 0lldeI‘aV°11den
land zijn ook Gooise predikanten uitgenodigd. De bijeenkomst is A119 Ouders, die kinderen hebben m_de e_e¥ste klas Van Onzeverder toegankelijk voor iedere geinteresseerde. Op het pr0gram— lagere 5610001, Zllllen dele Week een ultnodlglng 0ntVa‘n%en V005
ma staat een informatief deel van een half uur waarin de actieve een 0ude1"8V0Y1d OD ma-andag 16 _maart of donderdag lh niaar 'en kritische gemeente zal Worden uitgediept door Fred Keesen; DeZe aV0Y1d@Y1 W0rd9T1 gehouden 1n de hal Van Onze Sc O0 aanHans Pollmann zal praten over wet er in het Gooi gaande is en de Ka1fje$1aan- Aanvangi half 'T1e8eY1-
ook de behoefte peilen. Gerard Bon zal een inleiding houden Bij deze uitnodiging ontvaflgt L} teveY}S f-‘en Samenva £1133 VT,“over de groepsbespreking die erop volgt. Na een plenair beraad een artikel uit het Katechetisch t13dschr1ft’Sch0e1 en.G0’ s 16H;
v/i1 men maandagavond een regionale stuurgroep en drie sub- In dit artikel W01‘d‘B gesproken Over de °n.tW_1kke1m1g Van ,egroepen vormen. idee over de Eucharistie. Tevens vv0rden‘h1er1n, hee summier,

de achtergronden gegeven van de verschillende v1s1es.

VOLKSKRANT ZET HETZE TEGEN KERK VOORT
4 Een ande-re gelovige Opvaing bee“ natuurhlk °°k ee‘:1a_nd]§reDe Volkskrant, die alleen rnaar de Nationale Vrijzinnige Kerk beleviflg Van dit gebeuren ten gefmlge: dus Ook een an ere e-van Nederland ‘oemi-nit, en dat terwijl zij nota bene orgaan is van nadering Van de Eerste C°I_nmum?' .het Ned. Katholiek Vakverbond, had op 12-3-1970 een spotprent: Wij bevelen L1 een aafldachtlge 11911113 Van deze '5amen‘fatt11]ég aan'’Ontwikke1ingshu1p’. Op de ouderavonden zal hierover van gedachten £6“/'_1_55e W02"

Een bommenvverper op ’n vliegbasis, een aantal raketten 1adens— den. U kunt toch? Het onderwerp 1s uiterst be1angr1JkKvO01£ 6
gereed met het opschrift ’Gift of the people of the U.S.A.’ en ge10Vi§9 0PVOeding Van uw kinderen' ape aan’U.S.A.-mission’. Er onderz ’.... En dit is voor de beminde e- ' " '4 . -lovigen in Laos. . . .’ Naast de raketten met biddende handen fen Er is maar een visie, die van de‘Kerk‘! Het 1s nutte100s,’het‘1S
bisschop met het gezicht van Nixon en een priester. zelfs verderfelijk gm a11ema§1;1ee:é;in°p te halen’ dle metMen moet teruggaan tot de tijd van Hitler en .diens anti-semi- deugen, Omdat Z11 9 Verwarrm V ' ,tische hetzblad ’der Stiirmer’, om Zo’n ’taktiek’ en Zo’n ’techniek’ De Parochie moet het geloof Van de Kerk Verkondlgen’ met datte vinden. van dwaallichten.

0'7106
1



DB V°°l‘|i.il<11Bi*1 W1 ’EX0dll$’ Bl! lldf Iiillgll ¥§<§“§§§?§§‘§§§§§J§R”§§¥§$'A§§§“Jl1E{;“E§§mzEREsSEN

_

N.L. 28-3.
;1;rii5c.)1111;£u§cg;a€Zgiv;§g;4 sohreef de Brusselse COrI‘eSp0ndent; D0nderdagav0nd 19 maart in de grote zaal van de ~$a10ns Georges

anclpatle van leken en lagere clerug Han het Leuvense Hogeschoolplein. Alle stoelen Z1111 reeds bezet,

n net sueces hvan de werkgroep ’EX0du5” veel Jonge rnensen, studenten, h1er en daar een oudere. Nog

Z16 88IiY&nk811?k VI'1JW61 uitslultend bezig hield met het 10*; steeds komen nieuwe bezoekers binnen, tervvijl kelners, behendig

Zzlgafzizgzégfen die hun arnbt hadden neergelegd en dan Op tussen de tafeltjes zwenkend, de dienbladen met glazen bier

’EXOdus7etY1{e\{:€€r_b;o0d met bisschoppelijke zegen’ geroofd torsen, en de mensen van het televisieprogramma ’Kenmerk’ uit

k‘-athohek _Z_1C dnu ook al het lot aan van krachten in Bussum hnn camera’s in stelling brengen. Krantenverkoper

1"W1JS,d 16 Orndat ze met een gescheiden pergogn Julien RBVIJY1 doet goede zaken met het Jongste nummer van De

Ontwkk’ gen Wor en, En Exodus heeft zich in korte tijd Nieuwe Linie, achter ons is een discussie gaande over de Wie1er-

1 e’ tot een kracht uitstralende burcht waarbinnen het vvedstrijd Milaan-San Remo waarvan de uitslag juist bekend is;

scasgiln het verkracntende gezag en protest tegen de het werd ditmaal geen Belgische zege.

ragkpbplj, die hefcreloos en a-religieus is. Een deel i\/laar er zijn vanavond belangrijker zaken aan de orde. Stilte valt

Natulirlijk ewogerl. Pe oude pastoors. rillen er van. 1n de volgelopen zaal als Piet Lambrechts, een Jonge ‘ex-_nr1ester

gm progrfssieve en conservatleve katholieken, namens de werkgroep Exodus het vvoord neemt. ’W1_] z11n bier

Zing lshnog steeds die van de gelovigen die bigeen als volksrechtbank’, _z_egt h13, ’0m het proces van het bis-

het geluksgevogl Fla lsck Ondergaan en zahg tevreden zijn met dom Brugge te houden, W13 hebben h1€.I‘ gedagvaard de heren

ma deerg aars voor Sint Antonius hen schenkt, Emiel De Smedt, bisschop van Brrugge, Vital \/tan Gheluvve, v1ca-

Vr-i_ <-R russelse agglomeratie gaat 20 procent l“iS—generaa1 in Brugge, en Andre V'8.1’1dOI‘€1’1,M11F1SpECteUI‘. van het

‘J 98? matig naar de zondags- of Zaterdagav0nd_ katholiek O1'1d61Z‘W1]S in het bisdom Brugge. W1] beschuldigen deze

" a percentage llgt In do dorpen (’vvaar men elkaar c0ntr0- personen Van schending van de rechten van de rnens, van brood-
1 ’ .

eert) Veal en V991 110591" en haalt h1er en daar cijfers tusgen de roof, chantage en machtsmisbruik.
d ' k k 1i'k autoriteiten ten laste7 ' .

0 en 80
Twee gevallen Worden de r1e er e _] e

tiii ' ~ --
.. .

aarlderen heeft 1ntussen z13n eerste gehuwde diaken. De V1aam_ gelegd: het ontslag van 2 onderwljzeressen van. w1e de een me

dieggeinzilgéepin, (£00 groepen Van 6 gezinnen en een priester, een gescheiden man trouwde. Van de andere liepen geruchten

P en eel" Der rnaand ter bezinning bijeen komen) over een mogelijk huwelijk met een gescheiden man. Het vo1ks-

Ontwlkkelen een nooitgekende en doelgerichte activiteit Ik maak- tribunaal zal deze avond een VO1'1l’11S vellen.
ht oon eveneens ex-gigzcegjchléog in een der groepeniin twee uren tijd in ‘alle ernst en‘ Patrik van den Berghe, Antwerpse rec ersz ,

1 een recent herderhgk SChI‘l]V6l’l van een bisschop (het priester, leest de aanklacht voor. Hij is de Piet Reckman van de

’ echtvaardigheid inSprak cl; taal en ademde de geest van véér Trente) aan werkgroep Exodus, actiegroep voor meer r

ppers W91" gescheurd. Het Wordt lente in de Belgische betey Onze maatschappij’. De groep heeft trouwens nauwe contacten

gizefil _in d_e Vlaamse kerk , met Sjaloom in Nederland.’
e 15 I11E‘£ Z0 dat de V1 n d‘ ' ' ’Er is instemmend applaus als Patrik van den Berghe nadrukke-

1 ’ aml gen op 1t stuk 1l’1 het kielzog
oer Nederlandse vc-ortrekkers varen Ze leggen hun oor Wel te lijk verklaart dat ’de heer Emiel De Smedt, bisschop’, de Bel-

d d orluisteren ' l .
.

maar Varen een elgen koers. Net zo 1 d‘ ~ gische wet ontkracht, de rechten van de mens schen t en 0
min a s 1e andeie

bestaat 00k <16 rehgieuze Benelux niet. Belgié vaart een eigen het verbieden van het huweligk der tweeondervvijzeressen zich
k b d f chantage.‘Ofk .

.

W°;l"S_@r1hhet vaart snel. Kardinaal Suenens heeft (natuurlijk schuldig maakt aan rnachtsmisbrui , roo roo en

r 111 et bultenland en dlt keer in New York) gezegd, dat de nu’ de heren De Smedt, Van Gheluvve en Vandoren die bij aan-
" oor" het volkstribunaal

?ir-lgkoplpe-1-mg
Van ambt en celibaat op de lange duur onvermijde_ getekend schrijven Z1_]I1 opgeroepen om v

J Za mm‘ te verschijnen, naar voren Willen komen.’
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’Ze hebben allemaal z0’n schrik voor Wat van boven komt, en 1 9 ' k ' 'dat moeten we nu juist doorbreken. Daarom: op alle niveaus actie
‘cegen willekeur.’ Waarop van verschillende kanten wordt ger0e-
pen: ’Maar dan ook de arbeiders en de kantoormensen erin be-
trekken. En de pers opjutten dat ze aandacht aan die onts1ag-
schandalen schenkt.’

_ ertDat is het moment Waarop alle aanwezigen zé opgewarmd zijn De 116181118 de Kerk aan pohtleke rfloilellen ti Ore1:§1t:;:2t:ebe_dat ze eenstemmig en als volksrechtbank de uitspraak van het met Zlllk een regelmaat_Weer’ dat m aar ee pProces formuleren. Het is een ultimatief vonnis: Véér Pasen moet koring van de Kerk gezlen moet Worden."
De Smedt publiek bekend maken dat de twee ontslagen Worden He’; Konstantinisme van ‘(lie 4e leeuw en z1}J1nt

ingetrokken en moet hij zorgen voor nieuwe betrekkingen voor h0ft1ie0108e1"1 Van alle t13de_n ls S1ech,t_S het ihlijkste Dat Zichde twee onderwijzeressen. Eveneens voor Pasen moet het bisdom zekere fantaS‘Ee1"ijeY1 Van het Jaar 191313 Z1]; e lgitie C1001: histOri_Brugge openlijk verklaren dat men zich voor ontslagen aan on- de P1"0PagandiSten Van de kerkemke e-mo ei1i‘k te begrijpen,derv/ijskrachten niet meer zal beroepen op de bestaande reg1e- sche ervaringen met lawn Waarschuwenlils lmet iniet opbrengenmenten. Wordt aan deze twee eisen niet voldaan, dan zullen in 110g IT10ei1ijke1"= dat Z_e_VoOr een goed ee het aandit Verwetende hele week -na Pasen op meerdere plaatsen betogingen en sit— kunnen, het Konstantlnlsmeaf te kenren en
ins Worden gehouden, ook voor het bisschoppelijk paleis in valse beginsel nu hunnerzuds In een demo IBrugge. Arbeiders en kantoorpersoneel zullen Worden opgewekt overnemenl
aan de betogingen mee te doen. (Mgr. Bernhard Hanssler)‘Tegen middernacht Wordt de zitting van het tribunaal gesloten.

- eDe ’specia1e bus, ingelegd om mensen van en rond A'ntWerpen Hoe lang heeft de Kerk flog een kans, ags Ker11<e11§lVd:nV;i1§g in
rechtstreeks naar de Salons Georges te Leuven te voeren’ is a1 1eVe1’1? Het Swat toch b'"_ul_Een Vraag’.dat e Ween kerkvijandig i5_voorgereden voor de terugrit. De inzittenden zullen eerder thuis de diepste grond kerkkrmsc?’ Om met Ea Zegg be rip haogstenszijn dan de onderwijzeressen en hun kennissen die nog naar het Men heeft voor haar gofidelllke Opdrac _t ieenrestgaés De Kerkverre West-Vlaanderen, het bisdom Brugge, moeten reizen. ’Ken- voor hear ethische, pohtleke en pedagogls erptradition-ele
merk’ uit Bussum, tot het einde gebleven, pakt de camera’s in. beh00I‘<1<-‘ denitief afstand te déen Van Ea Wereld. Ze behool-_En krantenverkoper Revijn tracht aan Leuvense studenten nog $011319 Van Jezus Christus’ de Helland Kan. te andergwas 315 eenWat nummers van Gandalf te slijten. Hij kan het ongehinderd de te erkennen, dat Jezus van Nazaretd g1enZtStichter
doen: de BOB is inderdaad deze avond niet naar Leuven gekomen. historilsche mens, een Ejduglgsiqodri ghzoijie

_ _ _
maarhggrgzigiiglienmian de wereld door de Christusboodschap
Van ’ " ' uweAntwoord aan de volksrechtsbank van antikerk priesters Gods heil '59 brengen" Inplaats daérvan b(il0;11a£;eitZ1iJt 2113181; 1’311eebie-Op Christelijke scholenz opvoeders van kinderen, die niet pub1ie— taak te erkennen, aan 'de rnensheld (1-0011 u

ke ergernis geven door een onwettige samenleving. ’Wee hem, den. Daarin zou Ze z1ch ook no-8 Op
azjlljc dus uitgenodigd totdie deze kleinen ergernis geeft . . . . .’ Nazareth kunnen be1"0ePen- De Kerk 2701' taken WereldhjkHet is duidelijk, dat als ook bijv. ’n onderwijskr-acht publiekelijk een bestanddeel Van de_Were1d te Word en’ asche epoche achterbekend samenleeft met ’n homosexuele partner, deze 0nderwijS— te verstaan, en in te Z1611, dat hear h0§I1i1jaa1d

kracht evenmin geschikt is om kinderen op te voeden. Hier is haar ligt. Hi-It Cnristelnk geloof as H]; til‘ ann:praeSes
namelijk evenzeer sprake van publiekelijk ergernis geven, en dat I108 een christeluk ethos‘ (Joachlm ec m ’men niet opgewassen blijkt te zijn tegen tegennatuurlijkheid. lische Kerk, Rijnland). b 1.8111 van het mondigeEen soort fcegennatuurlijkheid, die ontbindend werkt op elke Wat betekent nu Z0’n beroep op e Hes lsmair
vorm van gezonde _sarnen1eving. Chfistelijke geweten’ als het steeds a een
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. ' " e handgebracht, om zich van een lastige Wet te dispenseren en niet ook nen, ook als ze de theo10g1sche argumentenhllfllfeilslellsegtgl
nega_en vaker, om meer van zichzelf te eisen, als de Wet in doorsnee heeft. Niet toevallig zi]n haar leerbesluiten lhe

Opleggefl K3117 tief Opgesteld" -De bevredlgende theo gglscofferkarakter van deDe vvoorden van de heilige Schrift over dienen Worden Wapen vaker eeuwen OP zich 1aten_ Wachten (T'V' het een grote V91-Zoe-tegen het ambt, en moet daartoe gebruikt Worden eisen te stellen. mis, bisschop$ambt> 0-F‘-)' Nlet Zéldengas an de Kerk dat deHoezeer de kerkelijke leiding in eerbied. voor de heilige Geest, king voor de geesteluk levendlge 1e on Zrlance aan’dedie in de Kerk leeft, de charisma’s en gaven van de gelovigen sterkere geestelijke kracht en de groterete erkennen en te verzorgen heeft en zich moet hoeden ’de geest van haar tegeiniganders Waren‘uit te blussen’, moet ze niet minder de geesten te onderscheiden, (Prof. E. Iser 0 . einischerof ze van God zijn. Een kerk, die de plechtige bezwering '(Kirche in der Krise, fragmenten, Sonderdruck Rhvan de 2e brief aan Timotheus: ’Verkondig het woord, treedt Merkur, Koblenz)op te pas of te onpas, overtuig, gebied, vermaan, in alle lank-moedigheid en onderricht’, niet meer recht laat wedervaren enhet niet van plan is, ja geen mogelijkheid meer heeft, de dWaa1-Ieraar na herhaalde suksesloze vermaning en terechtwijzing uit QDE ‘|'|JD' VERVVACHT TEGENSPRAAKte stoten, is tot louter gespreksforum geworden. Dan hoeft menzich niet te verwonderen, dat tegenwoordig zelfs de overgangen
DT 10 3naar het atheisme verdoezeld zijn. Met de verwijzing naar de Vi¢_ gen. Dr. F. Simmerstadter, Salzburg - -christelijke vrijheid, en een pluralisme van theologieén laat men

. . -deze situatie geen recht Wedervaren.
Q De waarheid is onveranderlijk. Ze laat z1ch n1et manlpuleren,

derheids-- ' derworpen aan geen meerk t1seren ze 1s onniet demo ra ;
. - ' f maar_ . - nlet r0greSS1e

Voor Paulus bestond er zeker een plurahsme, Waren varlanten 1n besluit. De Waarheld 1s met konservatlef, P ’de verwerkelijking van de waarheid mogelijk; hij had echter tijdloos geldig.ook te maken met richtingen, die een ander evangelie beteken-
deijk zijn de tien geboden. ’A1s We onze t1Jd testen,den en waarover hij daarom het anathema uitsprak. Hij zelf ' Onveran - d dekaloog konfronteren, ontstaat eent de e1sen van e

.
voelde zich streng aan de hem toevertrouwde overlevering aan hem m-e stelljng -klinkt een dulzendvoudlg. neen. Mende prediking van Christus, de gekruisigde, verrezene en tot geweldlge teglinfft ove-’r ’het vinden van de norm van onderkyrios verhevene, verbonden. Wel heeft volgens hem bij theo-

Spyreekt en Sc lair verandering van de zedelijke orde is b11113logische geschillen binnen het ene Christusgeloof, de br0eder- af' De kn? is enwerping dat men in de" pluriforme gemeen-liefde beslissend mee te spreken, de vvaarheid zelf — voor Paulus . algemeen 1; efrekening yioudefl moet, iS een Zwakke mdermgbestaat inhoudelijk bepaalde, uitspreekbare waarheid - mag
schap met e aad de Wet Gods Als vvij niet strijden voor God

\ aan . - ..echter om rekening te houden met mensen niet Worden prijs vooéiljltrzjegrjz al de Zwijgende Kerk spelen, hoe zullen W1]ngegeven“
e I; wi'gen als het atheisme ons onder de voet gelopenDe Kerk kan er geen afstand van doen, dwaalleren en breuken dan eers Z1 J eldt Gods vvetten erkenning te verschaffen,als zodanig vast te stellen. Wordt een noodzakelijke, pijnlijke heeft! Vee;te1“itghet:AVOnd1and heidenlandingreep opgeschoven dan is het gevaar, dat brede kringen niet anders wor u

Nederlandse bis_alleen voor haar, maar voor he‘: Christendom in zijn geheel ver— Q Men tracht ons te overreden algbzouloren gaan, des te groter, want door niets zijn kerkscheuringen schoppen alle autoritert verloren he en, hebbenveelvuldig meer begunstigd dan door de illusie, dat ze niet resp, de meerderheid 1I1 hun CQPCI]-1e Ofgdat
zich tegen de muurexisteren. De Kerk kan ook niet op de theologie wachten, tot Ik ben van mening, dat een_ep1skoP‘§a ,h0 Vandaagze de gegeven problemen vervverkt heeft. De grens naar de dwa- laat drukken, autoritelt verhest. De ISSC Pling moet de Kerk omvville van het heil van haar leden afbake— leren neen te N88911-
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O Als vvereldbeschouwingen aan de macht komen, die God en -- Ide religie loochenen, wordt onze inzet voor God, geloof, religie
en Kerk ondanks gegarandeerde godsdienstvrijheid eerst geto1e-

d dreer , an niet graag gezien, tenslotte op straffe verboden envervolgd.

0 De heiligen zijn de ware progressieven en waarachtig mon-
digen in de Kerk.
O Er is geen ’verp1icht celibaat’ of er zou ook een ’verp1ichte Nieuwxe Limb 25-2 en 5-3.armoede’ van de religieus of voor echtelieden het ’verplichte.
huwelijk’ moeten zijn, Preekstoel 1
O De kloosters zijn de voorburchten van God. Waar de voor-

- kte volgens zijn S¢1'lI‘ij-burchten vallen, is de Stad in gevaar. De heer G. Janssen ult R0erInOI1d be’?“erd
ucharistieviering in

’- kleine duizend kerkg-angers 111 e egenkzo1:. prins carnaval op de preekstoel stond.e er Waa
', .. 1 eg.BEZORGDHEID

B1ijkens zijn SChI‘i]V61’1 b111ven anders de kerken nagenoeg eE
.ssen, KNA, DT. 20.21.22.

n< concludeer daar 1111. dat de kerkgaI1g§1"S 1118* Saar djlflesfr Z115;Bezorgdheid over de ’t0enemende omfunktionering van christe- gekomen voor het bijwonen van het M1S0f1f{€€, laéltovidlijke geloofswaarheden’ heeft de Verband der Katholiken in Wirt- experiment dat prins Carnaval OP de_ pree s (Z18 lietschaft und Verwaltung (KKV) geuit. In een op 17.3 in Essen nu in plaats van misdienaars de Ma]orettes e Hidegepubliceerde resolutie kritiseert de Verband, dat de eucha- dan was de toeloop misschien nog groter V_anWege b'arristieviering door een eenzijdige overbeklemtoning van haar so- Men hoeft om beat muziek te horen ook met meter nkan de>ciale facet steeds meer het karakter van een ’rein medemense- dat kan men nu ook in de kerk belmsteren, en anlijke ontmoeting’ krijgt en de priesters tot ’socia1e ambtenaren’ vermakelijkheidsbelasting in een offerblok stoppen.met de taak van een humanisering van deze Wereld bestempeld de kornende meimaand na de mls 00k nog eens dee
Worden. ’In Christus ziet men enkel een sociale revolutionair. salve Regina ‘zingen om aan te tonen dat de Moe erZijn wezenlijke zending als verkondiger van de blijde boodschap er 001; ngg bij hoort.van de verlossing van zonde en schuld en de aankondiging van

» A AKKERMANShet in zijn dood en zijn opstanding gegronde Rijk Gods Worden in Maasbracht
' 'toenemende mate naar de achtergrond gedrongen’, heet het in

de resolutie. De Verband ziet voorts tekenen ervoor, dat het
gebod tot naastenliefde als uitnodiging tot anonieme maatschap-
pij-kritiek misverstaan Wordt en van de Kerk de taak van een Preekstoel 2institutionalisering van deze kritiek geéist Wordt.
In deze samenhang wordt in de door de centrale commissie van 11; ben maar een domme, in vergelljklng met ever; p<'i1€)1;>1:;é;\/Iliif
de Verband eenstemmig goedgekeurde verklaring ervoor geWaar_ 11; heb toch zoveel van de bijbelse les op.de sc 30
schuvvd, door ’t0t kortsluiting leidende oecumenische eXperimen- grepen, dat eenieder die de temPe_1 gebruznkge an erten zonder bezinning de Waarheidsvraag eenvoudig over te slaan.’ de eredienst er door Jezus werd ultgeransel .De-katholiekegeestelijken Worden in de resolutie uitgenodigd, Maar ja, laten We met Leen Jongewaard maar z1 g
’tegen0ver al deze vertekeningen ons het gezonde brood van het Z511 je pastoor maar Wezen he—he-he'he-onverkorte evangelie — uiteraard in eigentijdse vorm - uit te. ,

H. v. d. BROECKrelken.
Maastricht

115114



OVER ENQUéTEREN, MANIPULEREN EN CONCLUDEREN I aan de PausNIPO ongelukkig met prognoses over VARA-T.V_ Het WO0|"d '5
Volkskrant, 19 maart.
Het NIPO is zeer ongelukkig met de verkiezingsprognose, die QHZG Vraagt OmVARA’s T.V.-rubriek Achter het Nieuws maandagavond bracht. ' *’Het NIPO" heeft hier niets mee te maken gehad. Er is ook geen sterke chnstenen )contact over gevveest met de VARA’, zei gisteravond de heer J.
Haverkamp, directeur van het NIPO.

_ . - en dochtersl —De VARA berichtte maandagavond een verdere afbrokkeling van 1. Het Evangelie elst asceseird Cgillifieioggnign
de KVP (in algemene verkiezingen uitgedrukt een verlies van Wij zijn in de veert1gdaien- éail Worden
8 Kamerzetels), en een geweldige Winst voor D '66. De heer Ha-

Op Pasen Daze Voorbere} mg tisch het tweede mystiek vanverkamp zei, dat de steekproef van de VARA veel te klein was beschreven: het eerste ,5 atsizehet éndere ’gebed’_om er een enigszins betrouwbare prognose aan vast te koppelen. karakter; het ene heat. 09 9’ de bi-Burt‘ niet alleen van V0ed5e1De heer Vonhoff, lid van de VVD—fractie in de Tweede Kamer, Eerst komt de onthoudlng aan
Schfift : dat thans bijrl tot af"laakte de uitzending van Achter het Nieuws. Hij -noemde het een Volgens het Vroegere Vastenvoor

- ' - aar véér alles va'n a1 datgene, Wat’bijzonder kvvalijke verkiezingsstunt’. Schamg toe verzacht ls ’ m
- d haar verleidelijke wegen; enVolgens de heer Haverkamp is het in Nederland met zijn vele ons van God wegvoert. de zon e en

0

, 'nder vr1 mm erpartijen niet goed mogelijk betrouwbare verkiezingsprognoses Wat ons mlrfsier
{neester .m§'akg1:a§h;1;i:;1‘f’D::rna V01; de Ver_te geven. In landen met enkele partijen, zoals Engeland, kan dat als Persoonlllkherd en er Woord

Wel. ’Het NIPO houdt alleen een continu-kiezersonderzoek, Waar- sterking van de rnner11J Z 216 -

uit slechts op langere termijn de trend is af te lezen.’ Aldus de Gods, door reflexie en gede ' et het Evangelie in de hand, datheer Haverkamp. De Kerk ge100f’¢ nog St]:e- i’ mte emoet gaan' dat wij ons aldus,(Ja, ja, zo gaat het vaak toe achter het nieuws.) W1lgiiieiifgsgsieilsdts voirbereiden on het Paasmysterie;- - - O0 1 -- -7 rdt.Drs. C. de Koning, oud-marktonderzoeker, heeft volgens het Fin. en dat op deze W1]ze de christen gev01“II1d W0
Da blad 0.a. eze dz ’Er is naar mijn menin een rotere ver- .. de Kerk is strengvaliing van e piblieke opinie mogelijk dagngdoorghet middel 2. Christen-znn vraagt moed. —tg3€‘*I553122 ‘linwie godsdienst envan het referendum. De man die vragen stélt is eigenlijk de en kordaat. Z13 tracht fngelg zijn en eliiaar Wederkerig Steu-man, die de antwoorden fabriceert. Stanley Paine heeft in zijn levensgedrag nauwuver don e én
boekje The Art of Asking ‘Questions voorbeelden gegeven van nen; mensen ‘die b1]ZOI1 e1: jlvrukken Van buiten; mensen die invragen, die door een wijziging van een enkel Woord een ver- over de_ kvvaliteit van de 111

en af te zien van som-schuiving van 11% in het aantal ja-zeggers opleverde. U kunt staat z1Jn zichzelf normer; Clzpeeiste hjken
zich voorstellen wat dan het effect kan zijn van een vvijziging in mige ervarpngen, die op te die

de Zinsbouw of algehele Verwoording van de Vraag! totkh? ndodergikfrfgrejt Iviorden dat zij zich in stilte en met00 1er oor ’
. t 1; 1 ggen op de nodige deugdefl, dieDE NIEUWE LINIE OVER STEEKPROEVEN <28-3). V681 Wllskracht trachten Oe e e,

1 beeld geleerd heeft.Met alle bewondering voor het omvangrijke statistische vverk van Chrlstus ons door Woord en voor
d t uit deze school voortkomt, 95¢ T11‘Van Dam en zijn medewerkers vragen we ons intussen toch af Knit u het n:1:§s;ir:?g€)e;0§egt kunt u een kostbare ervaring Op-of de nog geen 14.000 kiezers, die aan het onderzoek deel-namen, ven. Als u z1 . ,

nu wel zé absoluut mogen Worden beschouwd als een represen"
tatieve steekproef uit de Nederlandse kiesgerechtigde bevolking,

d'" tie <> 25 febr. 3.14; 11"-- 1gem_ an ien P
_

'1' ak van Paulus VI bl] de 3Z0315 de NOS het ultdrukt
*) ’I_?:)S§s1<‘=:8rvatore Rom. Sett.’ van 26 d.a.V., D. 1.
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doen. U ziet dan een - ..

u Oprijlen, maar in veeee1I;Z?§I?,1ag;’ffggifoggilikjvfgstigié,1:0? de moderne mens en ook de Kerk zelf erkennen en bevorderen

het aamal Personen die in de School van get Evan el. U a S het gebruik maken van de persoonlijke vrijheid bij de vorming

W°1"deY1- Zeker, de hoofdtrekken Zijn bij amen dezeidée gevormd en versterking van de menselijke persoonlijkheid. Maar betekent

lefl Zijn zij VO1ge1i11gen van Christ“, maar tegehk t’..3va;1t a1" dit nu dat de Kerk de oude discipline van boete, vleesderving

toch eenieder zijn eigen, jndi‘;idue1e,trekken di J .er 1'] rag?‘ en ascese, m.a.W. de zedelijke strijd tegen zichzelf, afschaft om

Zelfs uniek Zijn. Let 11 maar Op de heigen ’ e In Zekere Zm aa<n onze generatie een spontane activiteit toe te staan, die haar

.

' ontheft van iedere normatieve binding, die niet strikt noodza-

3- Ch1‘i5¢el1—Zijn versterkt de persodmijkheid In d _
kelijk is voor een geordende samenleving? Die haar machtigt ten-

de echte en VO1Inaakte christenen’ Overheersén twé e heihgem volle te genieten van ieder levensinstinct en zichzelf, althans om

factoreni de ene is de uitwerkende factor de genad e_ Znmlsbare ervaring en kennis op te doen, het genot toe te staan van Wat tot

$5 het medE‘W€l"keI1de element, de menseiijke Wu gfezee F335;: nu toe verboden was en als zondig veroordeeld werd?

actor, de Wil, is duidelijker Waarnee '

Ste, C18 genade, Vandaar dat Wij er 121k31aea;r‘;€<O;.1:ntsO dalf de ee.r' 5. Ontmoedigende voorbeelden van zelfvorming. - Passen Wij

Volmaakte Christen, de hejge, te bepalen naar (lie me tomen fie deze vraag bij wijze van voorbeeld eens toe op twee uitingen van

Wi1> m-a-W- Ilaar de deugden’ die Wij in hem Wiuenze van Z1311 de moderne zelfvorrningz de ongehoorzaamheid, hiert opgevat als

‘fm W91 ill/een hogere, ja Zeus heldhaftige graad aantreen’ afwiizing Vain iedere vorm van gezag " en hoe hoger dat gezag,

Uit deze Inaafstaf, die Wij bjj het vaststenen Va'n . hoe sterker de bestrijding -; en de erotische leefwijze, d.vv.z. het

telijk formaat aanleggen, blijkt dat Wij allen - hezlflaflds ,gees- aanvaarden of zelfs zoeken van talloze vormen van opdringerige

h_e"¢Zi-1' lefaren van de Kerk _ de goede mens Wmén £3 elerhngen zinnelijkheid, die dan gekwalificeerd Worden a1s ongedvv0ngen-

Z1111 agjeiijke sterkte. De Kerk streeft er niet njaica $2,252:
heid, als bruisende jeugd, als kunst, als schoonheid, als bevrij-

en II11 e matige christenen " ’ din -

lijkheden. Zij eist mannelijktj 22:11:55; 1220?: iteske persoom U zilt zelf inzien hoe deze Wegen ver Wegvoeren van de chris-

rina van Siéna). Of om het met Si. Augustinuf -te ezeH. Ca-the?‘
telijke levensopvattingg hoe deze pelgrims het juiste oriéntatie-

Vraagt Om een ’beVTijde vrijheid’ in hen bevrijdi; nlggenl Z1lJ
punt kwijt zijn, het Kruis.

lagere en uiterlijke suggesties (vgl. Augusi; Retra ‘E 1. Viilll
oe Het resultaat van dit onderzoek, hoe summier dit ook is, werkt

32, 5O9)- " C ’ ’ 15’ PL‘ ontmoedigend. Volgen Wij als kinderen van onze tijd deze ge-

~

dachtengang - of liever deze geestesverwarring -, dan bewande—

4. Is de sterke christen nogvan onze tijd? _ Maar h. ._ len Wij niet de juiste weg_ Dan zoeken Wij doorgaans Wat nuttig

Vraagi I5 deze guur van de 5/Berke Christel; Hog Wel éer rust een voor ons is, wat gemakkelijk voor ons is, Wat ons aangenaam is.

Onze tijd? Is hij niet veeleer een verschinin '1 mand voor In dit opzicht hebben Wij, ook op godsdienstig en kerkelijk ge-

eeuwen? J g mt Vervlogen bied, veel noten op onze zang en tonen Wij veel toegevendheid.

DeZe_tWijf@1 Wordt nog sterker 315 men een beroep do t Wat Wij uit ons levensprogram willen schrappen, is de ze1fver-

Concilie. Immers, heeft het Concilie het christeliik b e Op lilet loochening’ de inspanning’ het KruiS' Wij Willem aues be-

Ollfheven van velerlej 1asten’ die een kloosterlri estfaan met grijpen en helaas vaak ook alles ondervinden.

middeleeuwse kijk op het Christendom het hadJ0_asiet1S(_;he en De vvereld, die Wij onder de Weidse benaming van menselijkheid

het Concilie 00k niet dat ’de heiligheid (waartoe iii egcg Zegt zozeer moeten beklagen en beminnen, boezernt ons geen vrees

geroepen zijn) een menselijkere levenswijze bevordert §§k°Y1ggn
meer in, Wanneer zij zich aandient in haar amorele verschijning

maatschappij’ (Lumen Gentjum, n_ 40)? Heeft het C’ Tm e of als leefregel van genotzucht. Wij luisteren niet rneer naar de

00k niet Opgenomen voor de menselijke persoon ..Onc1.¥e lrlet verontwaardigde stern van Christus, die deze genotzuchtige en

n Zlm vmheld? tot zedelijke laagheden bereide wereld bezvveert: ’O ongelovig on
Dit is een bijzonder belangvvekkend vra t 1; --

ags u ’ dat W1] u ter verworden geslacht, hoelang nog moet Ik bij u zijn, hoelang <n0_.'.*,‘

overweglng geven. Ziehier het probleem' D 1 -

' e V0 Wassenheld Van u verdragen?’ (Matth. 17,17).
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6. Pluspunten in de hedendaagse contestaties. - Toch mogen De stem van (I6 Pailswij,.ge1iefde zonen en dochters, deze vluchtige balans over de
zedelijke stromingen van onze tijd niet afsluiten zonder te wijzen
op enkele positieve tendensen, die, hoevvel van allerlei herkomst. DE KERK 15 EEN BEVRIJDENDE GEHO0RZAAMHEID*)toch bewust of onbewust de aloude ascetisch wijsheid van de
Kerk bevestigen. Benutte ook St. Paulus niet de Wedijver, die de k mat centmal in ons 1even_ _ Geliefde Zonen ensoldaat of de sportman eigen is, om zijn christenen op te voeren 1. De Ker S

. na het Concie Zijn Wjj Qp zoek naartot energieke en ascetische training van hun vvil daarb“ ond dochters! ' In deze Jare’ 13 er" {'1 de nieuwe kunst van onze geloofs‘steund door de genade (vgl. Eph. 6, 11-13- 1 Kor. 9 24-27- Rom. Onze “Mela levenss 13 ’ mar, , , . . - " hristelijke belijdenis12,2)?
activltelt, naar de nqanler waa.r'0P W11 Onze C

Z0 vragen Wij ons af: Gaat er achter sommige vormen en in de kuflnen omzetten de Sratgslkfeiten Op Het eel-Ste is dat Kerkdiepere motieven van de hedendaagse contestaties geen afwijzing W13 merken daarbyn een ylirsende invloed op Onze godsdienstigeschuil van de heersende genotzucht, van de burgerlijke midde1- en Ke1:ktheo1og1e n 0V@f"t
en dat ons gedragspatroonmatigheid, van het laffe conformisme van zovelen? Waarbij dan opvattlngen _mOet.en1 m O rOte1»1dee1S moeten afhangen van dehet verlangen tot uiting komt naar een eenvoudigere en stren- en ons godsdlenstlg everictign en die Wij ons Over de Kerk V01‘-gere levensstijl en een meer persoonlijke keuze van eigen ge- Kerkleer en Van de “Siva nieiwe signatuur meedelen aan onzedragspatroon? Kloppen 00k bepaalde strenge aanspraken van _Dey Kerk mlfe-tt edom Wat he-tC0nci1ie Ons geleerd heeftde jeugd niet aan de deur van ons gevveten, zoals de eis van mhlvmg bu het C 31$ es .n de Vorm van ons m0re1e 1even_oprechtheid in Woord en leven, van armoede, van bevrijding van orntrent de Kerk, 001" r1 g

de verafgoding der economie en van een moedige poging tot na-
- - _ devolging van Christus?

2- De mens centraal In de Kerklee; Vaél hgitligogsllllezr vii deAldus zijn er 00k in _de decadente gewoonten van onze eeuw tweede Plaats V3115 het ons Op’ dat e; tonenselijk leven ZozeerDositieve elementen aan te Wijzen, evenals er ook in de C0nci1ie- Kerk OX/61' VeTS¢h111eY1d<-I‘ aspecten Val; e ngon Sterkteksten maximalistische programma-punten inzake de christe— ‘wt Ofltwikkeling beef? gebracht’ dat e per? bevrijd en in Zekerelijke volmaaktheid voorkomen (vgl. Lumen Gentium, n. 40). voren treedt: in aanzlen gestegen, veniroo ,
gods-Maar ten onrechte hebben velen — oppervlakkige en bijziende of zjn in hetpentrum van leer‘ en prakt1] van

trage en vermoeide mensen - daarin een toegeeflijke amnestie dienst geplaatst-__Het C_°n?1he _S_preekt Van jrdeli-kheid Zijn,V01_gezocht voor de genotzuchtige Opvattingen van het moderne 1e— Z1311 geweten, z1]n vr13he1d, z1;]n verHI1'£W0 J >

veil‘
V . Igljaltggegier de mens Wordt door het Concilie zeker niet h0ger0P

.
-

' 0..Onze tijd heeft behoefte aan sterke christenen. De Kerk, die gevoerd en Veredeld ten n_ade1e Var; detth?-019511; elagre Iigistenthans zo gematigd is in haar ascetische eisen, heeft moedige zo- 10819, Want aan deze gebleden On? een fz .Jt Slat de mens als eennen en dochters nodig, opgevoed in de leerschool van het haar duurzaam kanakter; Maar 1s eendtelin swat
Evangelie; en daarom is haar uitnodiging tot versterving van het reus uit het Conc111e te voorschnn tree t,
vlees en tot boetvaardigheid van de gees’: meer dan ooit actueel. maat en zijn krachten met sucees te mg _@. Zijlll
De Heer helpe u om dit te overpeinzen en ten uitvoer te leggen, profaan humanisme van onze t13d toesck rude
met onze apostolische zegen. mensentype Van de denker’ Van de Wer en ’de mens, de lijdende mens in de rnoderne WeI'@1d-

vertaling P. Dr. A. Emmen, ofm)
—~"

.. - 23 ' ari 1.1.;
>1‘) Toespraak van Paulus VI, b1] de algemene §ud1ent1e van Janu
1,111; 'L’Osservatore Rom. Sctt. van 29 d.a.v., p. .
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3- De Kerk is §eh00rZaamheid_ _ A15 dit ons in een uiterst men de gehoorzaamheid opvat als bijzondere deugd, d.W.z. als

vegeenvoludigde maar toch exacte samenvatting _ het motels onderwerping van mensen aan andere mensen, bij de uitoefening

on errlc t van het Concilie toeschi'n '" Van het geZag-

dacht Vfagen voor deze formule; '11): 1(Z:kd?§V§§hZ‘;1§Z::1'nZa1g Want als in iedere gemeenschap, bestaat er ook in de Kerk

bevrijdne gehoorzaamheid Een paradoxale formule Op (28,; gezag, een gezag dat onontbeerlijk is. Bovendien vertoont het

eerste gezicht weinig aantrekkelijk; maar Qnderzoekt h’aar eens deze tweevoudige eigen karaktertrek: de eerste is dat het gezag

Wat nader: een bevrijdende gehoorzaarnheid_ in de Kerk niet ontstaat vanuit de basis, noch ook per se uit het

Dat de Kerk een g61'1OOI‘Zaa1nhe-id is in de algemene Zin Van het aantal, maar voortvloeit uit de oorspronkelijke en onverander-

“_’_00_1‘d, is duidelijk Wij weten dat de Kerk een gemeenschap iS_ lijke instelling van Christus, zoals allen Weten.

Z1] 1s een ’cornmunio’, zij is een georganiseerd en herderlijk be-,
De tvveede karaktertrek is dat het gezag in de Kerk niet alleen

betrekking heeft op de uiterlijke daden van hem die haar leiding
stuurd Volk Dit alles nu impliceert een bi" '

' Jzonder dh b _
e a esle e aanvaardt maar in zekere zin ook op sommige, niet onbe1ang-

tuigingi gehoorzaamheid_ ,

Dit OP het horizontale vlak, Z()a1S men dat thans uitdrukt Maar rijke, innerlijke daden, zoals b.v. op de geloofsregel, die 1uidt:

dlt geld/L 110g veel meer op het verticale v1ak_ De Kerk igteken De adhesiebetuiging aan het geloof is vrij, maar daarna wordt

sacrament, <18 brug tussen Ggd en de mensheid Tussen God’ de norm van dat geloof zelf bindend, Van deze norm nu treedt

die het licht van zijn openbaring op de mensheid prgjecteert’ de Kerk op als Waarborg en beschermster. (Over gehoorzaamheid

Dele Ifleflsheid treedt door mjddel Van het geloof in de kegei en vrijheid bij St. Paulus, Zie 2 Kor. 10, 5-6; Gal. 4, .31; 5, 13).

1 h 1' ‘ .

__== 1' SBYOBPEH en geholpen om b _

natuuflllke levensvorm te verwerke1ijken_ een Oven 6. ’Bevrijdende gehoorzaamhied’ is geen tegenspraak. - Doch

hier rijst de vraag: Hoe is deze dubbelzinnige uitdrukking te

verstaan: gehoorzaamheid en vrijheid? Wat is de betekenis van
4. Gods ’fiat’ wacht op ons ’fiat’. - Nu is de Kerk, waarin dit deze woorden?

11 - ’ - - .

a es d‘O_Or chnstus bem1d_de11n§ p1aa'E5__Vl1'1d'B, een Welomlijnde Hier zou eigenlijk een uurtje exegese nodig zijn,-maar voor het

' " " d t d formulezb t kk . . .d: 1;31en;1"1%_mi1f gdod-I De W11 van God, z1_]n nieuwe hellsvvil t.a.v, ogenbhk kunnen W1] volstaan met er op te Wl]Z81’1 a e

, 1e 1e e 1s, wordt mettemln een veeleisende betrek- ’De Kerk is bevrijdende gehoorzaarnheid’ geen tegenspraak in-
k' .A " * - > - .

h::g’ai,n£1aet i0dde11J1< flat , -dat de heilseconomie herstelt, moet sluit.
nt 9 “gens, dle 1n deze veredelende heilseconomie Zoals het zich aansluiten bij een bepaalde orde het vrij-zijn van

en e tre en’ beantwoorden een andere orde meebrengt - en bij de mens gaat het om het
t.

M ' 1 ' ’ H ' 9
.. ..

ana eert het 0115- M11 gesflhledde naar uW Woord (Lc. 1 38)__ VI‘1]—Zl]1'1 van Wanorde, zelfs van een Wanorde van erns 1ge en

C k J - ’ - - r -- ’

O ezus leert het ons‘ Nlet leder dle tot M11 Zegt: Heer, Heer! noodlottige aard, - zo eist het toebehoren tot de Kerkorde 1nder-
. . d

3iLtb‘1,:2e?ngi?§Y§/_;1;ei1e:1i:i§Jkdde; hemelen, maar hij die de wil daad een bewuste en krachtige adhesiebetuigmg; maar eze

De Wu de Vadgr V03” e em"f‘1 15 (Mt 7, 21). bevrijdt ons dan tegelijkertijd van de zwaarste boeien die denk-

deligerg 1s de voorwaarde, de norm. baar zijn: die van onwetendheid omtrent God en onze bestem—

6 aGmente1e deugd, waarop onze ming, van zonde. en eenzaamheid, van verva1'en dooo1.

Ste“ en 0 061 steunen. De Kerk her- Het is een bevngding, die de mens tot mtensieve, V1‘1]6 en ver-

mgen en Opent ons de llppen om het kern ebed antvvoordelijke activiteit van a1 zijn verrnogens stimuleertz van
h tE ' . , . . gvan e vangehe tot het onze te maken. Uw W11 geschiede’, zijn verstand en wil, maar ook van. iedere gave van Z1]I1 psyche

en van zijn vermogen tot zelfvorming; en daarom ook van

5- P9 eigell Hard Van het gezag in de K91-k_ _ V001. de beWijs_ zijn geschiktheid om zichzelf te realiseren in de sfeer van g0ed—

Voermg dat C18 gehoorzaamheid de grondwet van de Kerk is heid en rechtvaardigheid, van liefde en kunst.

’ E ' alles aan gelegen goed te begrijpen Wat de Kerk is en Wat
kunnen ontelbare Schriftuurteksten Worden aangehaald. ook-als r ls
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T d ubliceerden in 'Confrontatie'-Welsprekend teken van de Waarden Van het geloof, de hoop en ot usver p -

de hefde; een onvergehgkell]k-gunstige voorvvaarde tot volledige Prof. dr. Zachanas ArlthonlgseBg.F-g/lbgaséltwgirgigg1 5|';i_R-H_Bgo$::?é
pastorale dienst, een voortdurende ascese van christelijke v01- NUme9en;.Pa.St'SDr.S;[ S'_VAm'ste|.d%m. _|_ érouwers, past. Smeermaas (Belg.)maaktheid.

‘ - -
C.S.S.H.,l1c.|n cnp ', 1 _. D
Abbé H Deen, Bruyeres et Montberault (Frankruk), Anne CesgeriZeker, het kerkelijk celibaat is moeilijk; maar juist dit kenmerk sittard; ‘Dr, H. v. Dijk S.C.J., Ni_imeg'<-In; _Dr- A'd Drugbel

lg/|!1.<?)-' bf‘ 2;‘maakt het aantrekkelijk voor jeugdige en vurige Personen; en (L.); Dr. D. C. Duivegstein m1llJHg,ralB%né0nM(o|?é9r: Wésse-naar:.. . . , .. ; ro. . . . » -meer dan 001t 1s het Waaraevol voor de noden van onze t13d. Dury §.Dg., Amstir aéngr Venlo; J d. Heyden
Laten Wij zelfs zeggen: Cit leven kan gemakkelijk Worden, vreug— \fen;:e§_' [\_']’Q|']an€la, p/a re;dactie; J. Kalkhoven S.J.,\./Valssenaar, Dr.
devol, schoon, katholiek.

~ . . V. M.
J F M. Kat, Overveen; O. Krops O.S.C.O., Zundert. PFOE [X99 ddrLmden'

W13 moeten aan het kerkellgk cehbaat vasthouden en het ver- Kunper O.P.. (ZW-). D11 P. F. M. Lafontame, Amggelr amA Meiger
. . . ..

~- . N - 9dedlgen. En Ju1st daarom moeten W1] bidden, dat de Heer in onze \Q/Oae*°-“r|l_"r‘]’g:a_]:|:; §\f°/*f',v§’§f,§’;r';a§§“§’C§C?,m\}’g,,ay;9;; B_ A. M. Naaijkensdagen aan allen - daartoe geroepen of niet — een dieper inzicht M S C Kbnihgsboéch prof Dr_ Niederer 3.1-. Beyrouth (|—iba"°n)?. .. . . - .. '""
1 , on d ,A hem; F. 1. Preller,1n z1Jn betekems geve, bldden dat allen, leken, re11g1euzen en ‘r H. E. Osrendorf. [é3oo~r,DD.r.]l_1> neg. Ptlgegn 5rp"NriE1megen;

geestelijken, dit leven leren hoogachten en vereren.
OP" Hulssem Prof. ag r V R"nl d er adres redactie;J MBidden Wij 00k datde Heilige Maagd aan allen die wt de priester- R°°d S-J-: We‘d°" (D'd')’ D“ F." Van U 7?“ ’ p t" ht- Drs. P. tervan Schalck em past Herwen, J M- S°h°PPm9* Maas "C *lijke bediening zijn uitverkoren, de Waardigheid, de mogelijkheid, Steege 3,1,,’ Zei:-st; P.-'Steenwinke;l S.J., Den Haag; Dr. C. S’:/rétez

de noodzaak van het kerkelijk celibaat moge onthullen.’ Regensburg (D|d.); Dr. J.Ttaa|, Gouda; Carolus Tesser aas "C 1

(Vertaling P. Dr. A. Emmen, ofm.)

Psychiaters vervangen de biechtvaders

Volgens vrijwel alle ’past0res’, die in een zojuist achtergelaten
paternalistisch tijdperk nog ’biechtvaders’ heetten, neemt de
biechtpraktijk zienderogen af. Volgens vrijwel alle praktizerende
psychiaters nemen de schuldgevoelens Waarmee de patiénten
niet klaar komen aanzienlijk toe. (Bazuin. 22.3.)

~

. . d d t|e, H. v. d. Veldt
2.;wszaw.vs“.0D.2;.r"..Yer:..1e2D?..s?$w?viismen.
Eg;-;nnon-a-Binne,n- A. v. Wyey O.Carm.. Boxmeer; DI'$- R Wi|de"g°|'9
A.A., Essen (Dld‘.); ’r Dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; 1‘ DF- - V-

Zunderen M.S.C., Stein en anderen.

Redaktie: 1. Bongaarts
J. Asberg (zie mededeling au9-/$ePt- ’69- Pa9- 3)

Niet ondertekende stukken zijn van de reda0’Eie-

BESTELBILIET

' ' ‘
. Ondergetekende ....................................................................... ..

De psychiaters komen er ook niet mee klaar, tenzij ze de pa-
tiénten weer naar de priesters verwijzen. Het komt ons voor,
dat kerkelijke rechtbanken in Nederland, die aan de lopende
band huweliiken ontbinden en hen daarna weer opnieuw tot
nader order binden een toenemend deel van door hun geweten
geplaagde mensen opleveren.
Je kunt anderen bedriegen, je kunt jezelf bedriegen, God be-drieg
je niet!

1

Je kunt met een bisschoppelijk of priesterlijk advies, dat het 0.k.
is Wel voorbehoedmiddelen gebruiken, je geweten zal je niet
met rust laten, omdat voorbehoedmiddelen een ingreep zijn tegen
de nafuur.
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Straat ..................................................................................... ..

Gemeente ....................................................................................... ..

Wenst zich te abonneren op ’C0nfrontatie’.

S.v.p. opzenden aan: ’

Confrontatie, Grotestraat 42a, - Tegelen (L.)
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