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Ten geleide
‘Paus’ Is eigenlijk de exclusieve titel van de bisschop van Rome In diens funktle als gezagsvol eenheidsfiguur van de universele R K Kerk. In de paus
en ‘plaatsbekleder van Christus’ leeft de funktie van Petrus voort Aanvankelijk geschiedde de pauskeuze door de clerus en het volk van Rome In het bijzijn
van de naburige bisschoppen die de keuze bekrachtigden. Vanaf de vierde eeuw hadden de keizers grote invloed op die keuze. Op het derde Lateraans
concilie (1179) kom t e r een definitieve regeling van de pauskeuze tot stand. Deze wordt vanaf dan het exclusieve voorrecht van het kardinaalscollege. Om
een einde te maken aan de vele tegenpausen moest de paus voortaan bovendien 2/3 van de stemmen halen. Tegenwoordig geschiedt de pauskeuze in
de zgn. conclave, binnen d e 18 dagen na het vacant worden van de Heilige Stoel. Deze vindt plaats In de Sixtijnse kapel. Alleen de In Rome aanwezige
kardinalen zijn stemgerechtigd. Sinds 1971 zijn kardinalen ouder dan 80 van deelname aan de pauskeuze en de conclave uitgesloten.

In 1832 veroordeelt de encycliek

over het ambt onverenigbaar zijn met

enigen in een soort vakvereniging'.

‘Mirari vos' de volledige gewetens-,

de leer van de Kerk, en dat hierover

Eind 1984 wordt de jezuïet Fernando

1982 wijst de paus 1983 aan als het

godsdienst- en persvrijheid (en impli-

het laatste woord gesproken is. In '86

Cardenal, minister van onderwijs in

heilig jaar van de verlossing, te r
gelegenheid van het 1950ste jaarsinds

rol van Opus Dei? Eind november

ciet ook de Belgische grondwet, op

wordt de Amerikaanse moraaltheoloog

Nicaragua, uit de sociëteit gezet om-

dat moment de meest liberale constitu-

Charles Curran niet langer geschikt

dat hij weigerde als minister af te tre-

de verlossing van het menselijk ge-

tie in West-Europa) als uitingen van

noch verkiesbaar verklaard voor het

den. Houdt de Kerk zich dan écht niet

slacht werd aangekondigd. Het heilig

godsdienstige onverschilligheid en als

doceren van de katholieke theologie.

bezig met politiek? Ook in ’84 waar-

jaar loopt van 25 maart 1983 tot 22

ondergravingen van de door God ge-

Curran wordt veroordeeld om zijn op-

schuwt een instructie van de Congre-

april 1984. Negeert de Kerk de resul-

wilde orde en het gezag. De encycliek

vattingen oversexualiteit en contracep-

gatie voor de Geloofsleer voor ern-

taten van vrij onderzoek? 22 februari

noemt de gewetensvrijheid een vals,

tie. Eind juni 1988 wijdt de traditio-

stige afwijkingen waarvan bepaalde

1987: een joods-katholiek akkoord

absurd en waanzinnig beginsel en één

nalistische Mgr. Lefebvre, oud-aarts-

‘theologieën van de bevrijding’ de

over het omstreden karmelietessen-

der meest besmettelijke dwalingen,

bisschop van Dakar, vier van zijn pries-

draagsters zijn. Nog steeds in ’84 wordt

klooster in het voormalige concentra-

en de persvrijheid een afschuwelijke

ters tot bisschop. Bijgevolg wordt

de Braziliaanse bevrijdingstheoloog

tiekamp Auschwitz. Het akkoord voor-

vrijheid die nooit genoeg afkeer kan

Lefebvre automatisch geëxcommuni-

en franciscaan Leonardo Boff op het

ziet in het overbrengen van de Karmel

inboezemen. De Kerk heeft zich wel

ceerd, zoals ook zijn circa 100.000

matje geroepen n.a.v. zijn boek over

buiten het territorium van de kampen

méér schromelijk vergist, denk maar

Auschwitz-Birkenau. Hoe verhoudt de

aan de plaats van de aarde in het

Kerk zich tot het jodendom? In 1983

heelal (cfr. Galiieï), de eerste grote

verduidelijkt de Congregatie voor de

krenking der mensheid. Eén beden-

Geloofsleer dat het negatieve oordeel

king: door een Schamper aan de paus

inzake vrijmetselarij onveranderd blijft,

te wijden, bevestigen we impliciet zijn

en dat de principes van de vrijmetselarij

macht. Maar daar draait alles toch

onverenigbaar blijven met de leer van

rond...

de Kerk. Bijgevolg blijft het voor katholieken verboden er lid van te zijn.

Waar komt deze paus vandaan?

Katholieken die dat toch doen leven in

Vanwaar dit vierde bezoek aan Bel-

zware zonde. Waarom? Op 11 no-

gië?

vember 1992 beslist de algemene
synode van de Kerk van Engeland tot
de wijding van vrouwelijke priesters.

In oktober 1981 benoemt de paus

Nauwelijks veertien dagen geleden

een persoonlijke delegaat voor de jezuïeten, de 80-jarige Paolo Dezza.

volgelingen. Drie ja a r later sterft

Kerk, charisma en macht. In juni ’85

werden ze gewijd, nadat vele (man-

Deze benoeming wordt gezien als een

Lefebvre op 86-jarige leeftijd. In okto-

zal de Congregatie voor de Geloofs-

nelijke) priesters aankondigden over

‘direkt pauselijk ingrijpen’ in het be-

ber ’91 wordt de Duitse theoloog en

leer Boff een preekverbod opleggen

te zullen stappen naar de katholieke

stuur van de sociëteit. Heeft de paus

psychotherapeut Eugen Drewermann

omdat zijn keuzen ‘de gezonde leer

Kerk. Sexisme? Hoe zit het met ‘s

echt zoveel macht? Op 13 en 14

door aartsbisschop Degenhardt van

van het geloof in gevaar brengen’.

mans onfeilbaarheid? En wat met

december 1979wordt de Nederlandse

Paderborn ontslagen. Duldt de Kerk

Eind juni 1992 kondigt Leonardo Boff

euthanasie, anticonceptie, het ce-

the oloog S chillebee ckx in Rome

geen enkele vorm van in- of tegen-

aandat hij de orde der minderbroeders

libaat? Waarom laat de paus niemand

ondervraagd door o.a. Mgr. Descamps,

spraak? Koning Boude wijn weigerde

verlaat en dat hij terugkeert tot de

koud, laat staan pa kw e g Johan

ererector van de KU Leuven, in op-

de Belgische abortuswet te onderte-

lekenstand. Waarom stelt de kerk zich

Anthierens? En waarom laat niemand

dracht van de Congregatie voor de

kenen. Is er werkelijk sprake van een

zo onverdraagzaam op tegenover

de paus koud? Op een aantal van

Geloofsleer. De ondervraging heeft

scheiding tussen Kerk en Staat? Bel-

bevrijdingstheologen? Op 28 novem-

deze vragen trachten we in dit num-

betrekking op zijn boek 'Jezus, het

gië kent naast een officieel ook een

ber 1982 wordt Opus Dei een per-

mer een antwoord te vinden.

verhaal van een levende’. Eén dag

vrij, overwegend katholiek, onderwijs-

soonlijke prelatuur van de paus. Opus

later wordt de Zwitserse theoloog Hans

net. Waarom wordt er zoveel geld

Dei ressorteert hiermee onder de di-

Küng nogmaals door de Congregatie

weggegooid? Op 8 oktober 1981 legt

recte jurisdictie van de paus. In mei

voor de Geloofsleer veroordeeld voor

de Heilige Stoel een verklaring af over

’85 komt Karol Wojtyla voor het eerst

‘afwijkingen van de volledige waar-

de kernbewapening. Vergist van Isten-

in zijn hoedanigheid van paus naar

(Bron: Kerken in de politiek, van

heid van het katholieke geloof’. In 1984

dael zich? In 1982 herinnert een in-

België. Op verschillende plaatsen

St.-Petrus tot Johannes-Paulus II,

tikt de Congregatie voor de geloofs-

structie van de Congregatie voor de

wordt hij door Opus Dei aanhangers

Antwerpen, IPIS, 1993,288 blz. Te

leer voor de derde keer de Neder-

Clerus eraan dat het priesters verbo-

onthaald op zijn lijfspreuk ‘Totus tuus’.

bestellen door overschrijving van

landse theoloog Schillebeeckx op de

den is ‘lid te zijn van priestervereni-

Op 17 mei 1992 wordt Escriva de

695 fr. op rek.nr. 000-0261461-46

vingers. Kardinaal Ratzinger schrijft

gingen die een politiek doel nastreven'

Balaguer, stichter van Opus Dei, zalig

met vermelding ‘Kerken in de

Schillebeeckx dat zijn standpunten

of ‘die diakens of priesters willen ver-

verklaard in Rome. Wat is eigenlijk de

politiek’.)
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Tobias De Pessemier

Column
De Moloch Beroert De Zeden!

Schindler vs. Pius XII: 13 0 0 - 0
Er zijn verschillende redenen om “Schindler’s List” te gaan zien. Eén reden

macht eigenlijk bestaat in vergevingsgezindheid, zijn getormenteerde inzicht dat

kan de geërgerde nieuwsgierigheid/nieuwsgierige ergernis zijn waarmee een

goedheid hem niet ligt - waarop hij maar weer als vanouds zinloos begint te

doorsnee kritisch bioskooptoerist iedere cinematografische marketing stunt van

moorden. Grote akteurs met kleine namen: Liam Neeson speelt Schindler, een

Hollywoods bloedeigen box off ice-blockbuster produktie-eenheid Steven Spielberg

nobel onbekende Ralph Fiennes speelt Goeth, een legertje amateurs met

& Co. tegemoet struint: het lijkt me per slot van rekening geen misplaatst

welluidend Joodse namen vertolken de geslachtofferde Untermenschen...Alleen

vooroordeel te zijn hieromtrent vrij cynische verwachtingen te koesteren. De

Ben Kingsley (ooit Gandhi en Sjostakovitsj) doet een belletje rinkelen: Izthak

herinnering aan de vermakelijk fiktieve Endlösung der dinosauruskwestie, als

Stern, het boekhoudende Joodse geweten van Schindler. Een cast die uitblinkt

vanouds voortkabbelend op Spiebergs vertrouwde Disneyland-filosofie, ligt nog

in ascetische nuchterheid - Julia Roberts of Robin Williams hadden de plichts-

vers in het geheugen en we schipperen alweer, zwierig en gezwind, naar een

matige dokumentaire geloofwaardigheid niet bepaald veel goed kunnen doen...

andere Endlösung. De man die de twee grootste kassuksessen uit de geschie-

Visueel: het kontrastrijke zwartwit-palet roept onvermijdelijk reminiscenties

denis van het medium op zijn schoorsteenmantel mag posteren, tackelt, ogen-

op aan grote momenten uit de geschiedenis van de film: de sneeuwvlokken op

schijnlijk niet gehinderd door enig historisch fatsoen, de Holocaust: nog afgezien

een zomerdag die de as van duizenden joden blijkt te zijn, de schoorstenen bij

van het feit dat vroegere Hollywood-experimenten die het waagden de uitroeiing

nacht, de schoonmaak in het getto van Krakau en Schindlers inkeer bij het zien

van de Joden op een aanvaardbare manier te portretteren, allen schipbreuk

van een opgejaagd roodgemanteld kind (meer kleur kon er niet af), de weg van

leden op te veel vanzelfsprekend melodrama...Maar Spielberg? Midway,

de woonbarakken naar het provisoire werkkamp die wordt geplaveid met de

Spartacus, Ben Hur en Vietnam - goed, maar een geïndustrializeerde genocide,

traditionele grafstenen, de rokende lokomotieven...: Murnau, Lang en Eisenstein

makaber hoogtepunt van een hyperrationele technokratie? Kassa? En ijlings lei

zijn nooit ver weg. Alleen let je er allemaal niet op: de testamentaire kracht van
dit dokument gaat inderdaad ten koste van het zuiver mediumale genot. Het

ik loopgraven aan.
Maar: de messianistische atlas die Indiana Jones torsen kon is een Jood die

thema van deze film hindert je: hoe relevant zijn voomoemde esthetische

de helft van zijn stamboom in rookpluimen heeft op zien gaan - een stamboom

kwaliteiten? Het ergert je eigenlijk dat de massa-scènes desalniettemin gesimu-

die overigens welig tierde in het vooroorlogse Krakau dat in de Film wordt

leerd blijven, de werkelijkheid voorliegen: hoezeer Spielberg zich ook inspant de

opgevoerd. De vraag of Spielberg hiermee één of ander onvermurwbaar woeke-

waarachtigheid van zijn beelden te garanderen, het blijven ensceneringen en

rend trauma van zich af heeft gefilmd lijkt me verder weinig relevant: de

puike akteerprestaties. Alleen al het besef dat de razende hysterie die de Joden

afstandelijkheid die in de semi-dokumentaire zwartwit-enscenering wordt gesug-

bij de ontruiming van het getto overvalt, niet meer is dan een noodzakelijk

gereerd, heeft de film voor genante emotionaliteit behoed. Spielbergs nuchtere

fiktionele rekonstruktie van de realiteit, verleidt je deze zoveelste poging af te

bescheidenheid draagt daarom niet minder bij tot de monumentale onvermijde-

doen als een pijnlijke obsceniteit.
Een supplementaire reden, niet geheel onbetekenend gezien de inhoud van

lijkheid van dit pseudo-dokument.
De gewettigde vrees voor overtrokken en, gezien het thema, obsceen

deze Schamper-editie, om “Schindler’s List” te gaan zien en geloven, betreft

Tinseltown-sentiment heeft Spielberg zelf bewust in de kiem gesmoord: hij liet

de rol van de paus ten aanzien van de Holocaust. Een provocerende boutade:

zich tijdens het inblikken ten alle tijde bijstaan door de korrigerende hand van de

één Oskar Schindler, Duitser èn Nazi, bleek in staat meer mensenlevens te

overlevende SchindlerJüde, konfronteerde verschillende getuigenissenen liet

redden dan het machtige instituut dat de Kerk toch was. De Kerk droeg een

dubieuze scenes onverwijld voor een tribunaal van specialisten/ooggetuigen

potentieel aan verzet in zich, maar veel verder dan de individuele roeping van een

opdraven. Finaal was er het niet geheel onbelangrijke en onverdeeld positieve

dorpspriester ging dit vreemd genoeg niet. De Kerk zag niet eens zoveel graten

verdikt van Simon Wiesenthal, de legendarische 85-jarige Nazi-jager. Claude

in de onrustbarende groei van het Derde Rijk, want had zelf altijd al veel affiniteit

Lanzmann, de man achter de marathondokumentaire “Shoah”, had het moei-

gehad met sterke mannen en regimes: het antibolsjevisme en het antisemitisme

lijken te veel geromanitizeer, Schindlerte ondubbelzinnig geheroïzeerd, hier en

van de nazi’s was haar niet helemaal vreemd.
In september '33 tekende het vatikaan een konkordaat met de baarlijke duivel

daar werd de waarheid gemakshalve ongemoeid gelaten.
Over de film kunnen we kort blijven: niet voor niets bleek zelfs Patrick

zelve. Datzelfde jaar werd KZ Dachau voor publiek geopend.

Duynslaeghers, nomen est omen, te zwichten onder het mompelen van “...sterk-

Mgr. Pacelli, pauselijk nuntius in München toen Hitlers eerste coup aldaar in

ste momenten sinds Citizen Kane...” Meer dan drie uur duurt dit fenomenale

1923 mislukte, verzekerde de Amerikaanse vice-consul: “Hitler? Daar hoor je

fresko, zonder ook maar één minuut te vervelen - hierin verraadt zich de

niks meer van." Pacelli zou in '39 Pius XI opvolgen.

onovertroffen meesterhand van een groot kunstenaar. De panorama's getuigen

Toen het Poolse verzet onder instigatie van het gestaag verder oprukkende

nooit van smakeloos belerende megalomanie, de intimiteit van de huiskamer-

Rode Leger in 1943 op de eerste uitroeiingskampen stootte, blonk vooral het

shots druipt nergens honinzoet, de wreedheden werden niet onnodig uitvergroot

Vatikaan uit in apathie en diplomatieke laksheid. Pius XII was ongetwijfeld al in

maar kouwelijk operatief geregistreerd, de spaarzame humor komt je nooit

1942 op de hoogte van de volkerenmoord. Pas in mei 1944 klinkt het eerste

smakeloos voor de voeten lopen. Ondanks de onvermijdelijke simpliciteit waar-

schuchtere verzet: de pauselijke nuntius neemt het zowaar niet dat de joden

mee Spielberg de Samaritaan Oskar Schindler (in de eerste plaats toch een

worden gedeporteerd!

geboren opportunist) en het SS-monster Amon Goeth tegen elkaar uitspeelt,

Blijkt de Kerk de enige ongestrafte kollaborateur...

boeten de karakters niets aan waarschijnlijkheid en diepte in. Een paar van de

22 februari 1987: de karmelietessen besluiten na lang zeuren en touwtrekken

meest beklemmende scènes uit de film spelen juist in op de konf rontaties tussen

hun klooster toch maar niet in Auschwitz neer te poten.

die karakters: Goeths onvermogen om vergevingsgezind, om waarlijk goed te
zijn, ook al heeft Schindler er hem in een rake lezing juist op gewezen dat ware
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Lord Molek.

Damiaan

M uss ich denn...
Vorig la a r beëindigde ze de research voor een biografie van Mary Moffat Livingstone, de vrouw van de on tdekkingsreiziger. In oktober 1993 verscheen
van haar hand ‘H et zieke paradijs’, de biografie van Damiaan. Aan het woord is Hilde Eynikel, licentiate hedendaagse geschiedenis en Slavische filologie,
en alumni van de U niversität van Sarajevo. Ze werkt voor Radio Vlaanderen Internationaal, free-lance voor Libelle, en beschouwt zichzelf als schrijfster.

“ Damiaan was een man die voor-

laatsen, tot hij zelf duidelijk ziek was.

over Damiaan, maar onder invloed

de twee dagen mochten de inwoners

uit was op zijn tijd. Een charismatisch

Het echte verhaal is er echter een van

van de kolerieke Fouesnel zijn kar

een vriend ten grave dragen. Klas-

man aan wie dingen óverkwamen,

succes en jaloezie, rijkdom en heb-

keerde. Gedurende zes jaar maakten

sieke neerslachtige rouwliederen wer-

maar geen gemakkelijk mens, dat

zucht, groothartigheid en venijn. Het

ze Damiaan het leven zuur, groten-

den vervangen door (het Duitse solda-

zeker niet. Hij was ook niet zo boers

kwaad kwam van boven, niet van bij

deels uit angst voor lepra. Ze leefden

tenlied)

als ik dacht. Hij was ook niet zo

de godin Pele, die in de vulkaan woont

volgens het boekje. Melaatsheid werd

gezongen zou worden door Elvis

ongecultiveerd, een universitair die in

en aan wie men nu nog dagelijks op

toen nog geacht het gevolg te zijn van

Presley. Het mooie is dat Damiaan in

zeven talen een mondje kon praten is

Kilauea op het eiland Hawaï zoenof-

syphilis. Hun redenering lag voor de

al die miserie de mensen waardigheid

niet direkt een boer, in de negatieve

fers brengt, maar van de eigen krin-

hand: Damiaan zou dus ook wel een

en vreugde trachtte te brengen.

zin. Hij werkte ook eerst negen jaar op

gen.

liederlijk leven leiden. Ook stond

De vergelijking met Daens en The-

Damiaan toe dat een man, ongehuwd

resa gaat ten dele op, want het zijn

wat men in Hawaï th e Big Island’

Heetgebakerd

noemt, het eiland Hawaï met de aktieve
vulkanen. Hij maakte er veel mee:

‘Muss ich denn’, dat later

samenwonend, kerkdiensten volgde,

allen ‘doe’-mensen. Je moet van hen

en verbond hij hem later op zijn sterf-

dan ook geen zware ideologische be-

orkanen, aardbevingen, tornado’s,

Damiaan had geen problemen met

bed in de echt met zijn vriendin, zon-

spiegelingen verwachten. Damiaan

tsunami’s en de grootste vulkaan-

de Kerkelijke overheid an sich, enkel

der vooraf te kontroleren of hij vroeger

besliste ook alles onmiddellijk: het

uitbarsting sinds de blanken Hawaï

met twee onmiddellijke oversten, ten

al getrouwd was geweest. Lettervreter

pater-worden, zijn vertrek naar Hawaï

bezoeken. Hij werd er Hawaïaan met

dele door hun kortzichtigheid tegen-

Köckemann was furieus. Ondanks het

in plaats van zijn zieke broer, zijn wil

de Hawaïanen. Hij was de man die vol

over Damiaans verbetenheid. De aan-

feit dat Damiaan vasthing aan een

om niet terug te keren en te blijven tot
het eind.”

vreugde naar huis schreef dat hij met

stoker, de bron van problemen, is vol-

ideologie, wist hij die altijd te interpre-

zijn parochianen op de grond lag te

gens mij Leonor Fouesnel, de ja-

teren in het voordeel van zijn omge-

eten. Dat was praktisch, je hoefde niet

loerse orde-overste van Damiaan bin-

ving. Doorheen zijn flexibiliteit wordt

voor tafels, stoelen, messen en vor-

nen de Sandwich-eilanden (nu Hawaï),

zijn grote inlevingskracht duidelijk. Wat

ken te zorgen. Hij werd zo Hawaïaans,

die niet erg gelukkig was met zijn

hij zelf wou was inferieur aan het be-

'Het zieke paradijs’, door Hilde

dat de tongen aan het roddelen gin-

ambt. Een tweede was de goede Duit-

lang van ‘wij, melaatsen'. De man gaf

Eynikel, is uitgegeven bij Standaard
Uitgeverij, 695 fr.

gen. Men sprak van een kind bij een

ser Herm ann Köckem ann, zijn bis-

niet op. Er leefden ongeveer acht-

vrouw. Hij vertrok naar Molokaï en

schop op de Sandwich-eilanden, die

honderd mensen op het verdoemde

woonde daar zestien jaar met de me-

aanvankelijk wel gunstig stond tegen-

eiland, er stierven er 150 per jaar. Om

Het leven van Pater Damiaan

TDP

Panorama, TV1,12 mei 1994, ‘over
het leven van Damiaan’.

voor deze ziekte cfie toen nog ongeneeslijk was. Toch gaf hij de moed
niet op en verdubbelde tijdens de

Jozef De Veuster werd als ze-

huis was gevestigd. Hij ontving de

nen waren, om de verbreiding van de

laatste vier jaar van zijn leven zijn

vende kind van defamflie De Veuster

naam Damiaan. Hoewel zijn intel-

toen nog ongeneeslijke ziekte in te

werkzaamheid. Bijna de hele tijd dat

g e bore n op 3 ja n u a ri 1840 te

lectuele vorming onvoldoende was,

dammen. Hij stapte er aan wal op 10

hij op Molokaï verbleef, was Damiaan

Tremelo, bij Leuven, in een gezin

werd hem, omwille van zijn aanvaard-

mei 1873. Dag in, dag uit, in weerwil

- die zich zo vereenzelvigde met de

van acht kinderen. Zijn ouders wa-

bare verstandelijke aanleg, toegestaan

van hun walgelijke geuren en hun

melaatsen dat hij sprak van ‘wij,

ren ta m e lijk b e m id d e ld e la n d -

de studie tot het priesterschap te be-

afstotelijk uiteriijk, bezocht hij de men-

melaatsen’, nog voor hij aangetast

bouwers en handelden in granen.

ginnen. Na een jaar filosofie te Parijs,

sen die aan zijn zorgen waren toever-

was - alleen, en vroeg hij om hulp. In

Na het lager onderwijs werkte hij vier

studeerde hij gedurende twee jaar

trouwd. Hij sprak hen toe, verbond

de loop der jaren, maar voornamelijk

jaar thuis op de boerderij. Dan ver-

theologie te Leuven.

hun wonden, deelde warme kleren uit,

tegen het eind van zijn leven, kwam

bleef hij twee trimesters in de Mid-

Omdat hij de plaats wilde innemen

vergezelde hen naar hun laatste rust-

die hulp inderdaad opdagen. Da-

denschool te Braine-le-Comte om

van zijn broer die ziek was geworden,

plaats. Waar men voordien de ander

miaan stierf op 15 april 1889.

Frans te leren. Hij onderbrak zijn

scheepte hij zich heel onverwacht in

aanvaardde uit noodzaak of onder

Ook vandaag kent de wereld al-

studie om in navolging van zijn

als missionaris naar het grote eiland

dwang, leerde men van Damiaan dat

lerlei soorten uitgestotenen: Aids-

oudste broer in januari 1859 in te

Hawaii.

elk menselijk wezen recht heeft op

patiênten, verwaarloosde kinderen,

treden bij de Paters van de Heilige

Gehoor gevend aan een oproep

Harten van Jezus en Maria, ook

van de bisschop, bood hij zich vrijwillig

Paters van Picpus genoemd, naar

aan om tussen de melaatsen te leven

Door dit leven temidden van zijn

de straat in Parijs waar het hoofd-

die naar hét eiland Molokaï uitgeban-

zieken, werd hij een gemakkelijke prooi

eerbied. Bijna heel die tijd was hij er

uitgebuite vrouwen, verdrukte min-

alleen.

derheden...
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Paters der Heilige Harten

Colofon

Een m ens aan de grens
Overreligiositeit en godsdienst

S cham per is het kritische en
onafhankelijke studentenblad van
de Universiteit Gent. De redactie
bestaat uit vrijwilligersen komt elke

In ons hedendaags taalgebruik worden de termen religiositeit en

Een vernieuw de vorm van re -

godsdienstigheid lustig door elkaar gebruikt. Van Dale stelt de twee zelfs

ligiositeit t.o.v. de wereld, die niet met

expliciet gelijk. In het boek “De mens aan de grens” uit 1985 verwerpt prof.

een of andere godsdienst mag geasso-

Jaap Kruithof deze klassieke koppeling, m et het oog op een vernieuwde

cieerd worden, is voor Kruithof nodig in

houding tegenover de wereldproblemen. De Witte uit Rom e kan er nog wat

zijn strijd tegen het antropocentrisme

van leren...

van onze maatschappij. In de kandidatuurcursus “Van egocentrisme naar

De paus - Johannes Paulus II voor
vrienden - gooit zijn diverse hoedanig-

gerichtheid en humanisme te her-

ecooentrisme” wordt die religiositeit toe-

oriënteren” (p. 8).

gepast op de milieuproblematiek. Kruit-

heden (staats- en religieus leider) vro-

Zowel het religieuze als het gods-

hof ziet als oplossing voor de destruc-

lijk door elkaar en lijkt nu ook de aller-

dienstige hebben betrekking op de

tieve gevolgen van het kapitalistische

laatste restjes van zoiets als oprechte

relatie tussen de mens en het heilige;

systeem een nieuwe houding van de

religiositeit aan het altaar van zijn Ei-

het religieuze bevat het fundament

mens t.o.v. de natuur. Niet enkel de

genste Zelve te hebben opgeofferd.

van die relatie; het godsdienstige is de

mensheid, niet enkel de wezens die

De merkwaardige arrogantie waarmee

verdere precisering ervan. Godsdien-

pijn kunnen voelen, maar het hele eco-

deze veredelde tuinsmurf zijn per-

stigheid is dus onmogelijk zonder reli-

systeem moet als waarde vol, als on-

soonlijke en bovendien uit de pre-

giositeit. Het omgekeerde niet, zo be-

aantastbaar, als heilig worden be-

historie stammende waardensysteem

toogt “ De mens aan de grens” . Kruit-

schouwd. Ook het woord “heilig” staat

aan de wereldbevolking oplegt, grenst

hof zegt dat het religieuze in het verle-

hier uiteraard los van elke godsdien-

aan het waanzinnige en wordt door

den meestal werd omgezet in een

stige context. Religiositeit is voor Kruit-

velen ronduit misdadig genoemd.

godsdienst. Dit komt door het feit dat

hof kiezen voor behoud en ontwikke-

mensen in groepen leven, waarin ge-

ling van de totaliteit, al huldigt hij geen

In “De mens aan de grens” (1985)

preciseerde denkbeelden en normen

extreem holisme; ook de onderdelen

koppelt prof. Kruithof religiositeit en

t.o.v. het sacrale nodig zijn. Het sa-

van die totaliteit zijn waardevol.

godsdienstigheid van elkaar los. De

crale inta ct’ laten, mysterieus dus,
niet volledig vatbaar, houdt immers

Een mens vraagt zich hierbij af of dit

hof gefaald in hun taak; voor vele

een risico in; dat men het heilige gaat

voorstel niet zélf een vorm van ‘gods-

mensen hebben ze veel aan beteke-

verwarren met het niet-heilige. De

dienst’ is, met het totale eoosysteem

nis ingeboet, en duidelijke oplossin-

reductie tot een duidelijk object brengt

als godheid. Kruithof antwoordt met de

gen voorde hedendaagse wereldpro-

zekerheid op cognitief en moreel vlak,

fundamenten waarop die (nieuwe) reli-

blemen zoek je ook best op een an-

maar het gevolg hiervan is een veren-

giositeit moet gebouwd zijn: naast het

dere plaats: hij noemt “de antithese

ging en verarming van het object van

anti-kapitalisme (en een naturalistische

tussen kapitalisme en socialisme, het

het religieuze. Belangrijk is bovendien

en anti-reductionistische ontologie)

vredesvraagstuk, de m ilieuverloe-

de vorm waarin het heilige wordt ge-

moet dat het m aterialism e zijn; het

dering, de conflicten tussen Noord en

goten. In het pantheïsme zijn de men-

sacrale is aards en natuurlijk (niet bo-

Zuid". R e lig io s ite it daarentegen is

sen door het heilige verbonden met de

venaards en bovennatuurlijk).

volgens Kruithof “onmisbaar om de

natuur en de kosmos; alles behoort tot

actuele wereldproblemen op een ade-

de goddelijke totaliteit. In het theïsme

Wij kunnen het stringente en auto-

quate manier aan te pakken, de rela-

daarentegen is de natuur vaak niet-

ritaire godsdienstmodel waarmee de

religieus en mag ze door de mens als

paus zijn macht weet te behouden,

mens en natuur, tussen planetaire

instrument worden gebruikt.

volledig verwerpen. Aan de hand van
Kruithofs “ De mens aan de grens” kan

advertentie

er gekozen worden voor een ver-

Zo, het is druk geweest.

nieuwde religiositeit, die de mens met
respect tegenover zijn medemens en
de natuur stelt. De enorme implicaties
die dit voor onze maatschappij zou
meebrengen, kunnen hier niet besproken worden. De wenselijkheid en de
doenbaarheid van het hele voorstel
kunnen bovendien zeer zwaar in vraag
worden gesteld. Het belangrijkste inzicht blijft dat een vorm van religiositeit
niet noodzakelijk in een godsdienst moet
ingebouwd zitten; integendeel; godsdienst dunt die religiositeit om sodaalorganisatorische redenen te sterk uit.
Antwoord in neutrale omslag.
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godsdien sten hebben volgens Kruit-

Meer mensen dan ooit hebben de weg naar ons gevonden, meisjes
zowel als jongens. Op 1 april gaan we weer fuiven in de concertzaal
van Vooruit. Geen grap, heus. Wordt het geen tijd om de grootste
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Laere, Malik Weyns, Frédéric Wille.
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Frédéric Wille.

Vormgeving:
Tobias, Bart D'haenens

Cover:
Lord Moloch.

Publiciteit:
Stef Coone. (09/233.26.76)
V era ntw oordelijk U itgever:
Stef Coone, Spiegelhofstraat 5,
9000 Gent.
O plage:
5000 exemplaren, gratis verspreid
in alle faculteiten, resto's en homes
van de RUGent.
O pgelet:
De volgende editie van Schamper
verschijnt pas in oktober.

De W itte M an
H ij omschrijft zichzelf als een wakkere burger. Als twintigjarige werd hij door oudere broer Jef de journalistiek binnengeloodst, na een opleiding
Grafische Studies aan St.-Lucas. Later stapte hij over naar de redaktie van wat toen nog ‘Hum oradio’ heette. Maar dat was nog voor de lange zwerftocht
langs o.a. ‘De Periskoop’, een artistiek maandblad, waarbij broer Karei zat. Daarin verscheen het (later) legendarische interview m et Paul Snoeck waarin
die zijn eigen dood in een rode sportwagen voorspelde. Twee jaar lang zat onze man in de redaktie van ‘De Standaard’, hij bracht het succesvolle 'de charme
van het chanson’ op de radio, werkte voor televisie, en was een tijdje hoofdredakteur van verschillende vrouwenbladen waaronder het Franse ‘Bonne
Soirée’. Nog later werd hij kronikeur bij ‘K nack’, het begin van stapels epistels tegen (en ook voor) zijn persoon. Opnieuw kreeg hij de onlust in zijn reet,
en begon m et ‘De Zw ijger’. Tegenwoordig m aakt hij als publicist de boeken-top-tien onveilig m et titels als ‘H et Belgisch Dom denken’, ‘Brief aan een
Postzegel’, ‘Het Ridderspoor’, ‘Tricolore Tranen ’, en binnenkort m et een boek rond de paus: Johan Anthierens.

Johan Anthierens: Ik sta heel ne-

tus en voorbehoedsmiddelen niet kun-

bezoeken. Dat beeld van die schapen

gatief tegenover de paus. Hij ver-

nen?! Je moet de natuur dus zomaar

is zeer veelzeggend, hé. Er is niets

En er is een proces aan de gang van

persoonlijkt voor mij het machtsmis-

zijn gang laten gaan, en God zal het

volgzamer dan een schaap, en zo

een publiek dat zegt ‘dit kan allemaal

kloot ben waar men mij voor verslijt.

bruik in de hoogste graad, het opleg-

allemaal wel regelen, is het niet nu,

moet je je uiteindelijk gedragen als je

zomaar niet’. De hele scherpe crisis in

gen van waarheden aan een oneindig

dan is het wel later. Dat is al een eerste

tot de kudde behoort. En dan is die

de politieke wereld heeft daar volgens

aantal mensen; waar haalt meneer

vorm van afkeer die ik persoonlijk heb

man gekomen, en er is zelden een

mij ook mee te maken, dat men de

het recht vandaan om dat te doen? Ik

tegen de figuur van de Paus.

staatshoofd met zoveel ceremonieel

mensen veel te lang als absoluut onmondig heeft beschouwd. Het onge-

associeer dat met monarchie, wereld-

Hij mag uiteraard zijn eigen me-

ontvangen en om geven geweest.

omvattend, spiritueel. Eigen aan de

ning spuien, zoals wij allemaal, maar

Boudewijn is een week lang mee

noegen en de onvrede vind je bijna

Kerk is dat buiten het boekje gaan, dat

wij mogen dat niet van hem. Dat staat

opgetrokken. Overal waar de witte

overal. De burger gaat een beetje
meer bij zichzelf te rade, en slikt niet

zich mengen in de gang van het leven

ook in die Splendor Etcetera. De ge-

man ging, was hij in de buurt. De

ook van niet-katholieken, dat altijd pro-

wone christen heeft geen recht op een

steden die de paus aandeed waren

meer alles, zoals de gans die met eten

beren iedereen voor te schrijven hoe

eigen mening. Dat is nog ter sprake

bezette steden, de autowegen waar

volgepropt wordt, om dan de paté te

hij/zij moet denken en het leven inde-

gekomen in een diskussie op de Ne-

de stoet zich over begaf waren afge-

leveren.

len; ik vind het een absoluut ondemo-

derlandse tele visie met bisschop

sloten voor andere weggebruikers, dus

cratisch iets. Ik snap heel goed dat als

Simonis. Het Vatikaan orakelt, er is

zij komen altijd op mijn territorium. Met

je met een grote groep mensen bent,

geen ruimte voor diskussie of zelfs

wat binnen de Kerk gebeurt, heb ik

er samenhang nodig is, dat er draden

voor dialoog.

zijn, dat er normen zijn waardoor een

Domme kloten

vorm van samenleven een beetje in
struktuur gelegd wordt. Maar dat hoeft

Schamper: Voelt u zich dan geremd door zijn uitspraken?

uiteraard geen uitstaans, daar heb ik

Anthierens: Mijn individuele vrij-

ook geen last mee, maar het zwermt

heid niet, maar hij richt zich tot de

uit. Het is net als met de monarchie,

gehele mensheid, hij heeft het over dé

net alsof iedereen onderdaan is, alsof

samenleving, over dé maatschappij.

voor mij helemaal niet dat soort heili-

Schamper: Maar heeft u daar

iedereen het koningshuis genegen is.

Uiteraard kan hij daarvan zeggen wat

genbeeldjes van koningen, koningin-

dan last van? Als u hem niet wil

Men monopoliseert een gedachte, een

hij denkt, maar om te beginnen houdt

nen en zo te zijn, tussenf iguren tussen

horen, dan luistert u toch gewoon

overtuiging, een ideologie zodat wij

hij dus geen rekening met andere stro-

aarde en hemel over wie alleen maar

niet?

die daar buiten staan daar tegen onze

mingen en gedachten binnen de Kerk.

in positieve zin wordt geïnformeerd,

De Kerk kiest altijd de kant van het

meestal in sublimerende zin. Ik ben

kap itaal. P riesters, bisschoppen,

dus wel voor een vorm van gezag, ik

lekengelovigen die zich op een evan-

snap dat niet iedereen kan bestaan

gelische manier inzetten voor

zonder houvast, maar ik vind dat zulks

medemens, krijgen klappen rond hun

vandaag de dag niet in die extreme

oren, die worden teruggefloten, of die

mate kan. Die encycliek ‘Veritatis

worden verketterd. Je hebt gezagheb-

Splendor' gaat radicaal in tegen de

bende stemmen binnen de Kerk die

de

tijd, net zoals de stelling overeuthana-

niet akkoord gaan met de opvattingen

sie: algemeen gezien is euthanasie,

en leerstellingen van de paus, maar

op een beschaafde manier uitgevoerd,

die worden in de verdrukking gema-

veel minder stuitend dan mensen als

nouvreerd, die worden niet gehoord,

honden te laten creperen, en erger

dat zijn dus halve Luthers. Als ze door-

nog, dementerende mensen die dan

gaan riskeren ze, hoe gezaghebbend

maar vegeterend moeten doodgaan.

en hoe hoogstaand hun funktie ook is,

Die paus laat ook geen diskussie toe.

dat ze monddood worden gemaakt.

Die zegt, ‘neen, dat is moord’, zoals hij

Die worden in een vals daglicht ge-

het heeft over het ongeboren leven.

plaatst.

Niemand vindt het plezierig dat er

Anthierens: Ik heb daar een ont-

wil in tot op zekere hoogte bij betrok-

geaborteerd wordt, maar ik vind kin-

zettende last van omdat ze altijd hun

ken worden en daar zet ik me steeds

deren op een onverantwoorde manier

grenzen overschrijden, ze blijven niet

meer tegen af. Het gaat er mij om dat

Monarchie

ter wereld laten komen een vreselijke

in hun Kerk. Ik heb het in mijn boek

men het eerst helemaal anders voor-

Anthierens: Wat ook een bezwaar

daad van onverantwoord gedrag. Ik

‘Het Belgische Domdenken' ook over

stelt, ook van officiële zijde, en dan

is voor mij, of het nu gaat om monar-

kom nog altijd terug op dat absurde

het eerste Pausbezoek gehad; tot op

loopt dat binnen de kortste keren uit

chie of om Kerk, is dat je wordt inge-

cijfer dat er 40.000 kinderen per dag

de vooravond werd gezegd door de

de hand. Waarom doet men dat? Ik

kapseld in een soort cocon van als je

op de planeet omkomen van honger,

Premier, W ilfried Marlens, dat het

weet dat niet. Omdat men mensen

in de wieg ligt. Voor de meeste Vla-

etcetera. Dit kan niet.

En dan in je

bezoek een louter parochiaal karakter

voor domme kloten houdt, en af en toe

mingen is dat het geval, dus je wordt al

ivoren toren in Rome zeggen dat abor-

had, de herder kwam zijn schapen

wil ik laten horen dat ik niet die domme

opgevoed in één bepaalde richting, en
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dat wordt als vanzelfsprekend doorge-

het religieus gevoelen van vele men-

geven, dat je koningsgezind bent. In

sen. Ik heb een religieus gevoelen,

de klassen hangen dan foto’s van ko-

maar ik weet ook dat ik het op aarde

ning en koningin. De katholieke school

zélf waar moet maken. De godsdien-

is natuurlijk al een keuze, maar je bent

sten praten aan: blijf dom, en braaf, en

al geacht een katholiek te zijn, je bent

arm, en later krijg je wel de beloning.

dan al gedoopt. Dat doopsel van

Waarschijnlijk ligt daar een enorm pak

o n m o n d ig e n , dat vind ik z o ie ts

zilverpapier te wachten boven. Dit is

stuitends, dat is een echte ingreep in

dé absolute zoethouder. Men moet

het puur persoonlijke leven van het

een menigte kalm houden, rustig hou-

individu. Je hebt dat watermerk al voor

den, want anders gebeuren er alle-

je een beetje bewust begint te leven.

maal dingen die niet aangenaam zijn.

Ik vind zulke dingen niet kunnen. Ik

Je hebt dus een kleine groep slimme-

vind dat ingrepen die erop wijzen dat

rikken die de lakens uitdelen, die de

je te maken hebt met een meer dan

macht verdelen, die de poen hebben.

autoritaire club, die niet om je mening

Dat zijn al eeuwenoude scenario’s , de

vraagt en die niet argumenteert. Ik

kleine groep die dirigeert en de grote

vind uiteraard dat iedereen doet waar

die moet volgen en die dat geld moet

hij of zij zin in heeft, maar laat de

ophikken, enzovoort enzoverder. Maar

mensen vanuit hun eigen bewustzijn

dat is dan de troost voor veel simpele

kiezen. Zolang dat niet gebeurt, is er

lieden, van inderdaad te willen gelo-

veel loos met die instituten. In mijn

ven dat ze later waarschijnlijk wel een

puur privéleven heb ik er uiteraard

beloning krijgen, zoals een kind een

weinig mee te maken, behalve dat ik

beloning krijgt als het braaf geweest

als journalist alleen maar kan werken

is.

v o o r u itg e s p ro k e n p ro g re s s ie v e

Schijnheilig

publicaties, en de rest mij misschien
niet wil. Maar door mijn ogen en oren
open te houden, en als burger van dit

Anthierens: Luister, er is toch een

land, die zijn belastingen betaalt

serieus verloop binnen de Kerk, dus er

enzoverder, heb ik recht van spreken.

is toch één en ander veranderd in de

Als dan zo’n manifeste dingen gebeu-

loop van de laatste twintig, dertig jaar.

ren rond de dood van Boudewijn of

Ikben daar misschien radikaal in, maar

bijvoorbeeld rond het pausbezoek, dan

ik zeg : als je niet in die godsdienst

verhef ik mijn stem en mijn pen, en ik

geboft, stap er dan uit. Ik stoor mij ook

zeg: ‘vrienden, dat kan niet, dat doen

aan mensen die dan zeggen, 'jamaar,

Schamper: Vanwaar ineens die

Schamper: Damiaan Is dan nog

wij ook niet’. Ik snap dat niet. Mensen

ik luister daar allemaal niet naar', maar

zaligverklaring van de in d e rtijd

een volksfiguur, maar de stichter

zoals ik halen het nooit in hun hoofd

die dan wel nog meedraaien in die

zwaar verguisde Damiaan?

om anderen iets te gaan opleggen

ceremoniëlen, in die eerste commu-

Anthierens: De Kerk zit momen-

zoals zij nu doen... Ik heb geen enkel

nie, in die plechtige communie. De

teel zwaar in een verdedigende situa-

probleem met monarchisten, dat is je

nood aan het buuroverbluffen met het

tie, en wordt steeds minder serieus

Anthierens: Dat schijnt alles te

eigen goeie recht om daar voor of

mooiere communiekleed en zo, dat

genomen door een heleboel serieuze

maken te hebben met die enorme

tegen te zijn, maar de andere kant

behoort tot het establishment. Als je

mensen. Het is een soort aftocht waar-

invloed van Opus Dei op het Vatikaan.

doet altijd heel erg geschokt als je

geslaagd bent in het leven, dan heb je

bij men probeert om onder meer via

Dat wordt zo uitgelegd. Ik neem aan

daar niet in meegaat, als je daarmee

een dure wagen, en dan gaan je kin-

zulke kunstgrepen weer meer vat te

dat het er mee te maken heeft dat die

lacht, als je daar de draak mee steekt.

deren naar een katholieke school, want

krijgen op het volk, het godsvolk. Die

zo rijk zijn. In elk geval is dat weer een

dat is beter dan die 'krapuulschool'

zijn daar in Tremelo nu al maanden

abnormale gang van zaken geweest,

van de 'anderen'. Dus dat haakt in

naar aan het toeleven. De grote tove-

waarmee de paus wou laten blijken

elkaar, die status. Ik ben twee keer

naar die komt. Als je hem ziet, zie je

dat hij op de lijn van Opus Dei zit. Hij

Anthierens: (verontwaardigd) Wat

van mijn stoel gevallen toen in mijn

een beetje God, want hij is de plaats-

wilde nog eens dat conservatieve aan

die 'blijde inkomsten’ betreft, die kin-

familie iemand zijn kinderen liet do-

vervanger. God bestaat toch want hij

zijn politiek accentueren. Die paus doet

deren die men opvordert, ik vind dat

pen, terwijl die in mijn ogen een pure

rijdt rond in een ...

bijna alles om kleur te bekennen, zo-

een absolute schande. En dat is ook

atheïst was, maar denk ik, getrouwd

een bewijs van zwakte, want als men

met een vrouw, die je brutaal tot de

spontaan zou komen, zou dat niet

kouwe kak zou kunnen rekenen, en

Anthierens: InTremelovraagt men

dachte dat toch vooral links niet aan

nodig zijn. Nu worden net als in totali-

dan... ga fait bien. Het is ook een erg

zich af, 'jamaar waar is die nu mee

de macht zou komen. Bij mijn weten

taire regimes kinderen opgevorderd

schijnheilige godsdienst. Dat heb ik

bezig, voor één keer dat de paus naar

heeft hij nog nooit één woord van

om daar met een vlaggetje te staan.

ook al bij katholieke autheurs gelezen,

hier komt, blijf daar af. Overigens, al

afkeuring uitgesproken over al dat

Het is eigenlijk een poppenkast voor

zoals Godfried Bomans, je krijgt al-

moest hij zich naar hier slepen, hij

politieke en morele wangedrag van de

het gewone publiek.

tijd een nooduitgangetje. Zoals die

moet komen, al moeten we erop slaan.

Christendemocraten in Italië. Hij is echt

biecht, dan ben je er wéér van af. En

Een mevrouw heeft me verteld dat

de man van de macht voor alles, en

Schamper: Denkt u dat het ge-

zoals Jan Blokker zo mooi defini-

Danneels in een televisiegesprek een

daar hoort blijkbaar ook de poen bij.

loof zelf ook mensen onvolwassen

eerde: ‘biechten is klikken tegenover

tijd geleden het had over het heel

maakt, o f dat het g eloof in een op-

jezelf’. Vooral vroeger was dat on-

moeilijke karakter van Damiaan, en

perwezen een uiting is van onvol-

voorstelbaar. Je kon alles afkopen door

dat liet toch één en ander doorschijnen

Misbruik

wassenheid?
Anthierens: Nee, ik ga ervan uit
dat de godsdienst misbruik maakt van

Tremelo

S ch a m p er: (in k o o r) P ausm obiel!

Macht

van Opus Dei kreeg toch ook de
nodige eerbewijzen, en dan nog na
een spoedprocedure?

als hij nu weer gaan oproepen is voor
de christendemocraten, vanuit de ge-

Daens

die biechtstoel in te trekken. Dan had

dat Danneels niet zijn beste vriend is.

Schamper: U zegt dat de Kerk

je weer schone handen en een schone

Och, misschien gaat de paus melaats

de kant kiest van het kapitaal. B ij

ziel...

terug naar Rome...

Damiaan was het tegendeel waar.
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Anthierens: Ik ken zijn verhaal niet

paalde groep, hoe groot die ook moge

buurman vindt, enzoverder. Maar stel

meer dan ooit nodig hebben als je al

zo goed, maar ik neem aan dat dit het

zijn? Ik heb het enkele weken geleden

dat 'De Morgen' wegvalt, dan zit je in

de affaires ziet. Ik ben een beetje blij

verhaal is van een tamelijk gewoon

in Gent nog gezegd: met koning

die sector alweer met een pers die

dat we daar met 'De Zwijger* voor een

iemand, uit een nederig gezin, die dan

Boudewijn heeft de RTBF acht dagen

praktisch honderd percent katholiek

deel in geslaagd zijn, om een aantal

daar naartoe gegaan is, en daar goed

later nog een diskussieprogramma

is, en dat zijn dus abnormale situaties.

geweest is voor de mensen. Uit de

uitgezonden daaromtrent. Het zijn bij

mensen te bereiken, dat we op de
goeie weg waren om een beetje in de

gehele geschiedenis van de Kerk kan

de BRTN natuurlijk staatsambtenaren,

Scham per: Die progressieve

richting van 'Le Canard Enchainé' een

je zien dat de Kerk voor figuren zoals

ze krijgen geld van de overheid, die

pers heeft het toch al Jaren moei-

goede aanhang te krijgen. Die hebben

Damiaan eigenlijk heel weinig appre-

wordt geassocieerd met alles wat ge-

lijk? We hebben 'De Zwijger'gehad,

een hoge oplage en geen reclame,

ciatie heeft, en trouwens, toen die

zag uitoefent en vertegenwoordigt.

Toestanden ' en nu is er 'Markant'.

terwijl ze uitermate kritisch zijn tegen-

man nog leefde, is die zoals onze

Hun credo is de strikte neutraliteit.

Anthierens: Het is heel hard knok-

over iedereen, én totaal onafhanke-

Daensfameus tegengewerkt. Men lust

Maar er heeft nooit iemand het begrip

ken om een blad te maken dat be-

lijk. Ik ben zeker dat er in Vlaanderen

zulke mensen niet. En als je het naar

objektiviteit kunnen uitleggen, wat je

paalde grenzen doorbreekt, en dus

voldoende mensen bestaan om zo’n

vandaag de dag transponeert, dat denk

er nu precies onder dient te verstaan.

aantrekkelijk wordt voor een groter

satirisch blad levensvatbaar te ma-

ik aan de H a ïtia a n s e p re s id e n t

Men zwaait ermee, maar wat is het

aantal mensen, en geloofwaardig is.

ken. Er is ook zeker een publiek voor.

Aristide, die wordt ook den duvel aan-

eigenlijk? In elk geval, als het om die

We stapelen fouten op elkaar, in die

Niet om er rijk van te worden, maar wel

gedaan door het Vatikaan, die meer

instituten gaat, monarchie of Kerk, dan

intellectuele kritische hoek. Daar vind

om het te kunnen doen, om te be-

gemene zaak maakt met de militairen

is er ineens geen sprake meer van

men het dan weer vies dat je te com-

staan. Ik ben op dit moment in de

die hem verjaagd hebben, dan met

neutraliteit. Ik accepteer dat niet. Dat

mercieel zou zijn, of dat je onderwer-

verleiding om één of andere vorm van

hun Aristide. Zo gauw iemand van de

mag niet, maar in geval van koning-

pen zou gaan behandelen waarvan

verrijzenis van 'De Zwijger* te over-

Kerk, een priester of hoger, zich écht

schap en Kerk blijkt dat toch te gebeu-

een deel van de redactie of het be-

wegen. Maar ik denk dat de kans klein

inzet voor de kleine medemens, en

ren.

stuur dan denkt om dat over te laten

is, want ik zal er niet aan beginnen als

aan ik zeg maar 'Dag Allemaal'. Ik ben

ik niet denk dat het tot een resultaat

dus écht doet wat naar het schijnt het
Evangelie gepredikt heeft, dan wordt

Schamper: Vindt u het dan ei-

daar tegen. Mijn opvatting is in elk

kan leiden. Maar ik heb het nu aan-

die weggezuiverd, op de vingers ge-

genlijk zinvol dat catechese behou-

geval: 'zolang je marginaal bent, telje

gekaart bij 'Markant', met de vraag of

tikt, teruggefloten door het Vatikaan.

den blijft in het onderwijs?

niet echt mee'. Je zit dan weer in je

geen mogelijkheid is om er zo nu en

En dan zegt men daar dat politiek en

Anthierens: Ja, ik vind dat normaal

eigen hoek rond te draaien en naar je

dan een bijlage bij te maken, en dan

religie niet samengaan, en dat die

dat kinderen daar kennis van nemen,

staart te happen. Informatief zou je zo

ook weer met het oog op dat paus-

daar buiten moeten blijven. Maar op

ze moeten daar niet van afgesloten

goed moeten zijn dat je uit die cirkel

bezoek, een mooie, al is het een een-

heel hoog niveau wordt het politiek op

worden. Vrienden van mij zitten op

kunt breken. 'Markant' heeft natuurlijk

malige heruitgave van 'De Zwijger*.

akkoordjes gegooid tot en met. En is

dezelfde golflengte als ik, maar hun

geen poen. Als je geen geld hebt kun

Dat zou eigenlijk een goeie test zijn,

dat één kluwen! Want aan de top zit de

dochter van acht wil godsdienst vol-

je natuurlijk geen goede mensen aan-

om te zien in hoeverre dat dit nog leeft

bankier en de politicus en zeg maar de

gen, en daar zou ik eigenlijk zelf ook

trekken. Je kunt dat één keer doen,

en gewenst is. Maar ik weet niet of het

aartsbisschop, en die zitten samen,

geen problemen van maken. Ik ben

maar niet constant als politiek. Tien

gebeuren zal.

en die roken dikke sigaren, en die

echt ervoor dat mensen zo vrij moge-

jaar na het stoppen van 'De Zwijger1,

verdelen het zwarte geld onder me-

lijk worden gehouden. Dat is een we-

word ik er voortdurend op aange-

kaar. Damiaan is niet meer gevaarlijk.

zenlijk iets, die katholieke godsdienst,

sproken, waar ik ook kom, dat het zo
jammer is dat ie weg is, dat we hem

En wat blijft er van Daens over? Hij is

en dat hoeft ook niet allemaal slecht of

weer binnengehaald, ze hebben hem

negatief te zijn, of je hoeft daar niet in

gerecupereerd, en voor hun kar ge-

alle opzichten vijandig tegenover te

spannen. Terwijl er vandaag de dag

staan. Ik word boos als ze buiten hun

weer Daensiaanse toestanden heer-

territorium komen, maar als ze kinde-

sen in dit land, zeker in Wallonië. Als

ren inpakken, en als ze mensen mo-

daar vandaag één priester mee bezig

delleren naar hun opvatting, dan vind

is, reken maar dat die binnen de kort-

ik dat ze dat niet mogen doen. Dat is

ste keren grote moeilijkheden krijgt

eigenlijk het enige waar ik voor pleit:

met Rome. Baron Coninx gaat nu

laat de mensen toch eens hun mind

een film maken over Uilenspiegel, en

open houden, en benader de mensen

ik hou al mijn hart vast. Ik geloof nooit

als volwassen en als verstandige we-

dat het nog een antipaapse film wordt,

zens.

wat het zou moeten zijn, want Uilenspiegel was daar een voorloper in.
Met maquilleert het allemaal weg.

De Morgen
Schamper: Bent u niet van de

Schamper: Dus ook geen kritische uitzending op BRTN in verband m et het pausbezoek...

ene Kerk in de andere gesukkeld?
Anthierens: Ik heb een tijd voor
Het Vrije Woord (zij verzorgen de ra-

Anthierens: Wat gaan ze deze keer

dio-uitzendingen van het Humanis-

doen? Is er ruimte bijvoorbeeld voor

tisch Verbond, NVDR) gewerkt, en ik

eens een kritische diskussie? Bij het

heb inderdaad geconstateerd dat veel

vorige pausbezoek hadden ze verdo-

van die mensen in feite omgekeerde

rie een volledige pausredaktie. Het

pastoors zijn. Daar ben ik ook tegen.

was zo een beetje als vorig jaar au-

Ik vind dat je niet van sector moet

gustus met Boude wijn, hé. Een open-

overstappen, en je dan moet opsluiten

bare omroep is er toch voor iedereen?

in je eigen stereotypen. Ik ben voor

Als burger betaal ik mijn belastingen,

een open samenleving waar men zich-

als kijker mijn kijk- en luistergeld. De

zelf is, maar waar men kennis neemt

BRTN is er toch niet voor één be-

van wat anderen denken, van wat de
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Schamper: Laat ons bidden...
Vos, Jeliza, SteC & TDP

Sociaal gericht

kerk zelf. Een mens die beweert op

kln gen - b ij ‘C o n c lllu m ’ o f b ij

een bepaald moment over een be-

‘C o m m u n h ’ - kunnen situeren?

paald prohleem een definitieve uit-

Schamper trok naar één van de weinige boegbeelden van vrijzinnigheid

Bisschop Léonard te

Namen behoort ongetwijfeld tot de

dat is voor mij het allerergste.

strekking rond het tijdschrift Communio. Kardinaal Danneels zie ik eer-

én vrijmetselarij die Vlaanderen rijk is: prof. dr. emeritus Leo Apostel van
onze eigenste RUG.

Apostel:

spraak te mogen en te moeten doen:

Schamper: Wat vindt u van de

persoon Johannes Paulus II?

der als een behendig en verstandig
pragmatist balancerend tussen beide

Apostel: Er moet een onderscheid

partijen in. Hij komt dus wellicht in
aanmerking voor een mogelijke ver-

Apostel: Sinds Vaticanum I (1870)

volgens mij, in de geest zelf van het

gemaakt worden tussen zijn persoon

wordt de paus -als hij ex cathedra voor

Christendom ligt- is trouwens steeds

en zijn theologie. Als persoon is hij

kiezing tot paus na het overlijden van

de katholieke kerk spreekt (wat uiterst

tegengehouden door de ingrepen van

zeer actief en vastberaden: hij heeft

Johannes Paulus II. Wat betreft de

zelde n g e b e u rt)- o n fe ilb a a r b e -

het Romeins centrum.

de KP in Polen op de knieën gekre-

sociale ethiekvan de huidige paus sta

schouwd. Dit was in feite een soort

Scheuring?

van geestelijke compensatie voor zijn
verlies aan materiële bezittingen bij

gen, zelfs voor de revolutie. Hij wil

ik veel meer positief: juist nu het so-

heroveren als een kruisvaarder, van-

cialisme zeer zwak staat zijn de pau-

daar zijn vele reizen. Hij is een zeer

selijke encyclieken over sociale aan-

de eenmaking van Italië. De formele

Scham per: Zou men kunnen

toegewijd en ook aantrekkelijk charis-

gelegenheden ten minste geen kapi-

macht van de paus is dus enorm groot

gewagen van een schisma in de

matisch man met een enorme Maria-

talistische marktverheerlijkingen te

maar wordt niet dikwijls gebruikt. Ech-

kerk tussen top en basis?

de votie, maar hij is ook een barrikaden-

noemen, integendeel, eerder links dan

ter, zijn reëel gezag is veel drukken-

Apostel: Dat denk ik wel. Ik denk

paus; een kruisvaarder. Wat zijn theo-

rechts, en vrij sociaal gericht. Dat hij

der: als hij eenmaal zijn uitspraak heeft

werkelijk dat dit instituut zichzelf niet

logie betreft; die stoelt op kardinaal

duidelijk de onrechtvaardigheden van

gedaan, is het in de katholieke kerk

van bovenuit zal kunnen hervormen:

Ratzinger die op zijn beurt deel uit-

de kapitalistische maatschappij her-

bijzonder moeilijk om daar nog tegen

er zijn dan ook steeds minder en min-

maakt van de kring rond kardinaal von

haaldelijk heeft aangeklaagd vind ik,

in te gaan, hij is immers hét symbool

der katholieken. De receptie van de-

Balthazar, de conservatieve theoloog

ik herhaal het, zeer positief.

van de eenheid van de katholieke kerk

mocratie en vrij onderzoek is vreselijk

en de leidinggevende kracht rond het

Maar de oecumenische beweging

en de opperste leider in dit bijzonder

laat gekomen (Vaticanum II in 1965),

tijdschrift “Communier, gesticht tegen

is dan weer tijdens zijn pausdom ab-

hiërarchisch instituut dat de kerk te

in feite anderhalve eeuw te laat. Dat

het progressieve tijdschrift “Condliunf

soluu t niet voo ruit gekom en; de

noemen is.

heeft zo zijn gevolgen. En wie gaat

waar o m. Schillebeeckx en Rahner,

valorisering van de vrouw in de kerk

Dit ambt is in feite gesacraliseerd

nog regelmatig naar de kerk en leeft er

boegbeelden van Vaticanum II (Dit

evenmin, en zelfs kardinaal Danneels

en kan door één van zijn volgelingen

zoals het hem of haar wordt opge-

concilie werd gehouden van 1962 tot

heeft recent de huidige centralistische

dus niet bekritiseerd worden; zelf s een

dragen?

1965 en wordt gekenmerkt door op-

leiders van Rome aangeklaagd; colle-

nieuwe paus zou zich van de sacrale

Wel geloof ik dat zowel in de Derde

vallen de progressieve acce nten ,

giaal beheer van de kerk werd door

uitspraken van zijn voorgangers nooit

Wereld als in Europa groepen basis-

NVDR), de strekking bepaalden. In de

Johannes Paulus II ontmoedigd. Hij-

kunnen distantiëren : het is alzo een

gelovigen, Zonder officieel te breken,

recent gepubliceerde nieuwe alge-

zelf is voortdurend politiek bezig maar

ambt zonder evolutie geworden. Er

zich van de opperste leiding distan-

mene katechismus ziet men hoe het

verbiedt zijn priesters om dat ook te

wordt verondersteld dat als deze per-

tiëren om een spontaan en vernieuwd

huidig bestuur van de katholieke kerk

doen. Vrij hypocriet natuurlijk.

soon zich uitspreekt over om het even

religieus leven te zoeken. Een officieel

blijk geeft de resultaten zowel van de

welk religieus probleem, we aan ons

schisma is niet nodig en niet gewenst;

theologie als van de exegese van de

zoeken (als we katholiek zijn natuur-

maar men kan alleen -zowel voor hen

twintigste eeuw te miskennen.

lijk) een einde moeten maken. Rome

als voor ons- hopen dat hun pogingen

heeft dan gesproken. Hervorming van

om én vrij én christen te zijn, zullen

bovenuit is volgens mij onmogelijk. De

lukken.

Positief

Sex...
Schamper: En wat betreft zijn
standpunten om trent de sexuele
ethiek?

democratisering in de kerk -die door

Het sacraliseren van het pauselijk

S cham p er: Z o u u ka rd in aa l

Apostel: Johannes Paulus II her-

vele gelovigen verlangd wordt, en die,

ambt is volgens mij niet goed voor de

Danneels in één van de twee strek-

haalt wat sedert eeuwen de dominerende leer is van een katholieke kerk
die de mens als een dualistisch, in
geest en lichaam gespleten wezen
denkt. Je mag geen niet door de natuur zelf voorziene anticonceptiva
gebruiken. Hij zegt in feite hetzelfde
als Paulus VI maar met

de hon-

gersnoden in Afrika zijn er wel enkele
belangrijke gevolgen aan verbonden
die er vroeger niet waren. Alle pogingen die zelfs katholieke priesters daar
ondernemen om de bevolkingsaanwas
in te perken, worden zo door hem de
grond ingeboord. Wat ik fundamenteel betreur is dat men nog steeds
geen volwassen theorie van de liefde,
als eenheid van affectie en erotiek, in
een persoonsgerichte relatie in de
praktijk van de bisschop van Rome
(de paus, NVDR) ontdekt.

(vervolg op volgende pagina)
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Schamper: Dat Is één van de

king van boven en een, mijns inziens,

Schamper: Wij hebben Indirect

redenen die Mon Oeil heeft aan-

zelfs voor priesters overbodig celfoaat).

contact opgenomen m et de Groot-

reid te zijn deze kritisch te benaderen

gezet tot actie...

Dat zij op alle mogelijke manieren hun

mees ter-Na tionaal van het Groot-

en in vraag te stellen. Een vrijzinnige

protest willen laten horen is volledig in

Oosten en gevraagd In naam van de

erkent ze wel maar nooit totaal en

orde.

Vrijmetselarij enkele standpunten

onherroepelijk. Ikdenkdat dit de breed-

In te nemen i.v.m. het pausbezoek.

ste invulling van vrijzinnigheid is. Dat

D it werd echter geweigerd. Begrijpt

is natuurlijk een moeilijke manier van

Apostel: Tegenover hun initiatief
sta ik vol twijfel. Ik meen dat u al hebt
gemerkt dat ik geen bewonderaar van

Op bezoek

Johannes Paulus II ben. Maar ik vind
dat men ook tegenover hem recht-

u als vrijmetselaar waarom?

vaardig moet zijn. Mon Oeil spreekt

Schamper: Wat vindt u van de

alsof ze zelf pausen zijn en gaan hem
beschuldigen van midaden tegen de

teitsargumenten en telkens weer be-

leven: je zit alleen, je bent ver-

Apostel: V rijzinnigheid en vrij-

antwoordelijk voor je eigen opinies en

kom st van Johannes Paulus II naar

metselarij moeten gescheiden wor-

daden, je hebt geen uiteindelijke waar-

Belg Ié?

den. Vele vrijmetselaars zijn immers

borg in de wereld voor het lukken of

m e n sh e id ! Is M a rx da n v e ra n t-

Apostel: Komt hij als staatshoofd

gelovig, en vele vrijzinnigen zijn geen

mislukken van je ondernemingen en

woordelijk voor de wandaden van

of als religieus leider? Betaalt ieder-

vrijmetselaars. Ik kan de Grootmees-

je moet leren leven met een voortdu-

Stalin? Als elke katholiek zich mo-

een voor zijn komst of enkel de katho-

ter-Nationaal volgen want ik vind de

rende graad van onzekerheid want je

nogaam zou gedragen zoals de chris-

lieke gemeenschap? Kost dit bezoek

komst van de paus niet belangrijk ge-

telijke leer voorschrijft, zouden geen

kan niet vluchten in de armen van één
of andere zekerheid. En we zijn ui-

van zijn volgelingen aan AIDS lijden.

Ik ken zeer dogmatische
ongelovigen. (L. Apostel)

Wat haalt dit ‘protest’ uit? Gelovigen
gaan zich terecht gekwetst en beledigd voelen en niet-gelovigen mogen, als ze echt vrijzinnig zijn, geen
globale overdreven en sloganeske

teraard allemaal zeer bang om verantwoordelijkheden op te nemen. Vrij
onderzoek is niet makkelijk... Maar
gelovigen (vele protestanten en Joden en ook, volgens mij, vele katholieken) kunnen best vrijzinnig zijn. En

veroordelingen tegen een ander mens

meer dan een ander staatsbezoek?

de wereld inslingeren. Wél heeft hij

noeg opdat de vrijmetselarij daar een

omgekeerd: ik ken zeer dogmatische

Dat lijkt me niet direct allemaal even

uitspraak zou over doen. In feite kan

ongelovigen. Die noem ik niet vrijzin-

volgens mij een totaal verkeerde op-

duidelijk. Ik ben wel tevreden dat hij

nig. Vrijzinnigheid is volgens mij een

vatting over het sexuele. Maar dat is

niemand een standpunt innemen voor

juist Damiaan heeft zalig verklaard.

houding die niet per definitie kan ver-

iets dat al zo lang in de theologie

de vrijmetselarij an sich, ze is te hete-

Zo iemand kan men inderdaad een

rogeen.

bonden worden aan het al dan niet

aanwezig is, je kan hem dat niet per-

écht christen noemen. Alhoewel zijn

soonlijk verwijten. Ik bekritiseer echter mensen als Devillé en Bethune
niet (mensen die vermoedelijk terecht
lijden onder een te zware onderdruk-

geloven in een godsbeginsel. Het is

kom st en kel als een re lig ie u z e
propagandastunt kan bedoeld zijn.

Schamper: hoe definieert u uw

Men kan zich daar moeilijk over uitspreken.

véél meer dan dat.

vrijzinnigheid?
Apostel: Vrijzinnig zijn is zo weinig
mogelijk ontvankelijk zijn voor autori-

advertentie

V A N A F
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“ FEARLESS grijpt je m eteen recht naar de keel. D e beelden
van de eerste m inuten na het vliegtuigongeluk behoren tot de
sterkste filmopeners in de jaren” .
het vol k
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E.M. & Vos

't Zal w el gaan

Homo's en de paus

" tZ a l wel gaan’ ia het taalminnende vrijzinnige studentengenootschap
aan de RUG onder wiens vleugels o.a. ex-rector Léon De Meyeren Bekende
Vlaming Tom Lanoye vandaan kwamen gekropen. Een reactie.

Een misdaad tegen de
mensheid?

De paus is niet
onfeilbaar

Het standpunt van F.WH.
Natuurlijk zette de paus heel

en Geloof’ discussieerden at meer-

wat kwaad bloed bij homo's, les-

maals over homo/lesbisch en gelo-

biönnes, bi s en sympa's toen hij

vig zijn binnen de kathofieke Kerk.

een tijdje geleden verkondigde dat

De Federatie Werkgroepen Homo-

Een Kerk kan je vergelijken met

De paus heeft een heel belangrijke

hij niets tegen homosexualiteit of

sexualiteit (koepelorganisatie van de

een grote organisatie die een god

taak: enerzijds het gezicht van de or-

homofilie op zich heeft, maar dat hij

V laam se hom o- en lesb ië n n e -

dient. Een god dienen, dus een gods-

ganisatie: Johannes Paulus II is een

het juridisch vastleggen van homo-

groepen) en 1 Aksent Op Roze

dienst of religie. De Rooms-Katho-

zeer mediatiekfiguur, hij wekt bij velen

sexualiteit ‘het vastleggen van een

(Gentse lesbiênnegroep) zullen bei-

lieke Kerk organiseert de Rooms-Ka-

sympathie op, hij is populair. Ander-

morele ontsporing' noemt. Eenvou-

den hun woordje doen op de Pause-

tholieke godsdienst. In elke organisa-

zijds oefent hij ook het gezag uit, hij

dig gezegd mag je van de paus wel

lijke Hoorzitting in de Vooruit op 29

tie is er een hiërarchie. De paus staat

legt ‘morele’ regels op. Hier knelt het

april. Tijdens de Roze Zaterdag in

aan het hoofd van de Rooms-Katho-

schoentje toch wel heel nauw.

homo of lesbiënne zijn, maar je mag
er niets mee doen. De paus riep dan

Antwerpen op 7 mei 1994 zal tijdens

ook alle lidstaten van de Europese

de optocht met heel wat creativiteit

Unie op om de aanbeveling van

protest gevoerd worden tegen de

lieke Kerk. Een heel natuurlijke zaak,

Een eeuwigheid geleden, zo lijkt

zo lijkt het, maar een persoon kan niet

het, werd het 2de Vatikaans concilie

zomaar al die macht krijgen, daarvoor

gehouden. ‘Dialoog’ was de kernge-

Cladia Roth te verweipen, een aan-

uitspraken van de paus. DeCelAktie

zijn bijzondere kwaliteiten nodig, (on-

dachte: missen in de volkstaal, open-

van de FWH plant ook tijdens het

feilbaarheid misschien?). Deze orga-

beveling die ervoor kan zorgen dat

heid naar andersdenkenden en an-

homo’s e n lesbiennes dezelfde rech-

bezoek een ludieke verrassingsact.

nisatie beschermt zichzelf op een aan-

dere godsdiensten. Die 'glasnost’ werd

ten krijgen als hetero’s.

U hoort er nog van!

tal zeer bedenkelijke manieren.

s in d s d ie n s te e d s v e rd e r te ru g -

Vrij onderzoek wordt niet toege-

geschroefd. Johannes Paulus II is

De homo- en lesbiënnebewe-

past, dogma’s worden gebruikt waar

zacht uit gedrukt zee r conservatief. Dat

ging blijft niet stü tijdens het pausbe-

Ilse Jeukens

men het nodig acht. Theologen wor-

bewees hij onlangs nog met ‘Veritatis

F.W.H.

den, vooraleer zij mogen doceren,

Splendor', de schittering van de waar-

zoek in mei. De werkgroepen ‘Homo

‘gescreend’ en kunnen ieder ogenblik

heid, een waarheid die uiteraard af-

de laan uit gestuurd worden, een sanc-

komstig is uit het Vatikaan. JP II streeft

euthanasie, homoseksualiteit, celi-

len? Een standpunt ingegeven door

tie die al te veel gebruikt wordt om

terug naar een sterke hiërarchie, het

baat, de pil, het condoom,... Een paus

dogma’s zoals de goddelijke wil die de

kritiek te bestraffen. Vrij onderzoek en

terugdraaien van de klok tot voor hon-

geniet heel veel gezag, maar is hij dat

spermatozoïde leidt naar de eicel. Is

ondogmatisch denken zijn evengoed

derd jaar. Zijn visie kan in elk geval niet

wel waard? Mag hij in een land waar

dit geen misdaad tegen de mensheid?

hoekstenen van een gezonde maat-

meer realistisch genoemd worden.

aids een plaag is het condoom als

schappij.

Abortus in alle gevallen weigeren,

‘moreel’ onaanvaardbaar bestempe-

1 Zal wel gaan

“De paus zou beter eens naar Sarajevo gaan!”
We legden ook ons oor te luisteren bij Jos Smeedts die werkt rond bevrijdingstheologie. Onze man was hoofdredakteur van Wereldwijd, werkte in
Latijns-Amerika, en houdt zich nu binnen het KUC (Katholiek Universitair Centrum) voornamelijk bezig m et basisgroepen.

"De paus, een Pool, is zeer sterk

vatieve bisschoppen benoemd, zowel

bezig, maar je hoeft daar niet dat

vingsvragen. Kijk naar New Age. Ze

bepaald door het communisme. Hij

kerkelijk als maatschappelijk, en dat

woord op te plakken. Het zijn gewoon

vinden het niet meer in de klassieke

heeft een sterk anti-communistische

heeft gebotst met de ontwikkelingen

kleine groepen die het anders aan-

zingevingsnijverheid, de Kerk dus.

reflex. Van daaruit bekijkt hij de wereld

die al van de jaren '70 aan de gang

pakken. Een netwerk van christelijke

Waarom is dat niet meer zo? Wij pro-

basisgroepen.

beren een nieuwe vorm van liturgie te

en bekritiseert hij ook de bevrijdings-

waren. Op de grote conferentie naar

theologie die hij ervan verdenkt te

aanleiding van het 500-jarig bestaan

Ik zou mezelf niet graag als in-

ontwikkelen. Niet meerde priesteraan

sterk gebruikte maken van het marxis-

van Latijns-Amerika heeft men dan

dividu situeren. Eerder als lid van het

zijn altaar, maar een 20-tal mensen

me. De paus snapt niet dat daar ook

ook geprobeerd om de klok terug te

KUC (Katholiek Universitair Centrum,

die zeggen wat ze te zeggen hebben,

heel sterk een bevrijdende tendens in

zetten. Boft, één van de beroemdste

zie ook elders in deze Schamper). Je

niet bijster veel, spijtig genoeg. Veel

zit. Hij denkt ook zeer sterk hiërar-

bevrijdingstheologen, heeft zijn ambt

inspiratie halen uit het evangelie met

mensen hebben een gevoel van mach-

chisch. Van onderuit mag nooit kritiek

neergelegd omdat hij onder dat ambt

oog voor de problemen die deze tijd

teloosheid ten opzichte van wat er in

komen op de man die boven op de

voortdurend gecensureerd werd. Hij

biedt. Wij proberen dat te doen via een

de wereld gebeurt. De krisis? Moeten

ladder staat. (Pools systeem, tegen

mocht niet meer preken, doceren,

brede waaier van activiteiten, maat-

wij ons daar bij neerleggen nu de

concilie in. M iddeleeuw s model).

publiceren. Velen zetten dus een stap

schappijbetrokken m issen, zow el

liberalen aan de macht gaan komen?

Daarom heeft hij het moeilijk met de

opzij en doen verder in andere organi-

maatschappijkritisch als kerkkritisch

Neen!"

bevrijdingstheologie die vanuit de ba-

saties zoals de Braziliaanse Arbei-

(sic). Ik heb nogal in die Latijns-ame-

sis vertrekt. De strategie moet van

derspartij, bijvoorbeeld.

rikaanse richting gezeten.

bovenkomen. Tijdens zijn pausschap

Bevrijdingstheologie is ook een

Ik denk dat veel mensen rond-

Vos & TDP

heeft hij bijna uitsluitend zeer conser-

groot woord. Er zijn overal initiatieven

lopen met problemen rond zinge-

Tikwerk en inkorten: Willy
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Katholiek Universitair Centrum
Progressiefen kritisch katholicisme

A l sinds de jaren vijftig bestaat er aan de Universität Gent een katholieke studentenvereniging (het KUC) die resoneert onder het PFK, het Politiek en
Filosofisch Konvent. We gingen m et hen praten over het nakende pausbezoek.

Ignace D’hert: Het KUC is een

thematieken binnen de universitert aan

Zwitserland bv. zal dat totaal anders

hout; is de man niet in de eerste plaats

studentenbeweging die niet werkt met

de orde te brengen, dit ook in samen-

zijn. Daar heeft de staat veel meer

vader? Er zitten nu eenmaal nog fantasmen in de kerk.

leden, maar die openstaat voor ie-

werking met andere organisaties. Wij

invloed in de Kerk en ook op het aan-

dereen. De bedoeling is eigenlijk om

hebben bijvoorbeeld een publiek de-

stellen van bisschoppen dan in Bel-

een soort ontmoetingsplaats te creë-

bat georganiseerd rond de begelei-

gië.

ren, mensen van verschillende facul-

ding van eerstejaarsstudenten. We

Scham per: En w at m et sexsualiteit van religieuzen en het celi-

teiten met elkaar in contact te bren-

hebben ook de 11-11-11-actie serieus

Schamper: De scheiding tussen

gen, een stuk inspiratie aan te reiken

ondersteund en op gang getrokken.

Kerk en Staat is dus enkel theore-

vanuit christelijk perspectief, en dat

Vier maal jaars hebben we een debat-

tisch.

baat?
D'hert: Bij de vorige generatie, bij
laat ons zeggen religieuzen van bo-

open te trekken naar een aantal

avond zoals die met Kruithof en De

D’hert: Ik denk dat de meeste

thema’s van maatschappelijk belang.

Schrijver (Leuven). Onlangs is hier

mensen de paus niet zien als een

praat, dat was taboe. In de huidige

Een belangrijk aspect daarbij is de

ook een ECOLO-senator geweest, u

staatshoofd, en dat die status enkel

opleiding en vorming wordt daar wel

opvang van eerstejaars. Wij organise-

weet wel, Dufour, die straatveger.

protocolorair geldt.

ren ieder jaar in de vakantiemaanden
stejaars vertrouwd worden gemaakt
met het universitair leven.
Schamper: Hoe bereikt u die
mensen?

rond gewerkt. Maar dit alles uiteraard
binnen de kerkelijke wetgeving rond

De paus

tweedaagsen waarin toekomstige eer-

ven de 50, werd daar niet over ge-

Schamper: Hoe staat u tegenover de persoon van de paus?

Schamper: Als de paus zegt dat

D’hert: Tja, ik deel alvast enkele

je geen condooms mag gebruiken,

van zijn standpunten niet. Een be-

is dat dan bindend?

langrijke stroming binnen de Kerk trou-

het celibaat. Er bestaan uiteraard heel
wat fabeltjes over het celibaat, zoals
anti-lust pillen en impotentiedrankjes.
Zoals ik al zei, fabeltjes.

D’hert: Dan is dat helemaal niet

w ens ook niet. Er zijn heel wat

D’hert: Wij proberen de inschrij-

bindend. De paus moet in zijn uit-

divergerende visies. Over de funktie

vingen te bemachtigen en nodigen de

spraak heel duidelijk vertellen dat hij

van de paus bestaan ook heel wat

D'hert: In alle bescheidenheid, ik

mensen uit. Wij geven hen het pro-

een beroep doet op zijn onfeilbaarheid.

uiteenlopende visies. De meest klas-

denk het wel. Wij zijn daar uiteraard

gramma van die dagen, en wanneer

Dat is tot nu toe nog maar 1 keer

sieke is die van de paus als bisschop

niet alleen in. Het is echter niet altijd zo

ze doorgaan. Het is wel moeilijk om

gebeurd, namelijk in 1950. Het is zéér

van Rome. Die functie is ook histo-

geweest. Bij het ontstaan in de jaren

iedereente bereiken. De inschrijvingen

precies omschreven wanneer hij dat

risch gegroeid.

zijn nu gespreid tot oktober maar de

doet. Men voert nu een bepaalde po-

Schamper: Vaart het KUC een
progressieve koers?

’50 waren wij vooral een caritatieve
studentenbeweging die zich bezighield

dagen zijn gesitueerd voor de aan-

litiek van vaagheid rond pauselijke

Schamper: Eigenlijk pleiten ju l-

vang van het academiejaar. Begin

uitspraken zodat ze onfeilbaar lijken

lie voor herdefiniëring van de pau-

zieken. We waren toen ook zowat de

september nemen wij de lijst door en

en op die manier laat men ze ervoor

selijke functie.

enige studentenvereniging naast het

nodigen die mensen uit. Elk jaar ne-

doorgaan.

D'hert: Ja kom, overal in de Kerk

men er dan zo’n 200-tal deel.

KUC & RUG

gaan er zo’n stemmen op.
Wat is dan het statuut van deze

Vrouwen

uitspraken?
D’hert: De mensen moeten er re-

Schamper: Wordt er binnen het

kening mee houden. Het is geen dood-

KUC kritisch nagedacht rond ge-

zonde als je dat niet doet. De leer moet

loof?

immers bekrachtigd worden door de

D’hert: Dat is toch de bedoeling.

volgelingen.

Dat varieert nogal want dat is afhan-

met

huisbezoeken bij ouderen en

KVHV. Dan zijn er de jaren ’60 gekomen, studentenrevoltes, kritisch denken. De jaren 7 0 hebben die kritische
geest be stend ig d. W ij zijn m eegegroeid met de tijdsgeest. De bedoe-

Schamper: En wat m et de vrouw

ling van het KUC nu is zeker om de
kritische geest aan te scherpen. Veel

in de Kerk?
D’hert: Het staat nergens in de

is natuurlijk afhankelijk van de men-

Bijbel dat de vrouw geen kerkelijke

sen die daaraan werken. We kunnen

functies mag vervullen. Het ontbreken

evengoed ove r tien ja a r oercon-

kelijk van de mensen die meedoen.

Schamper: Wat is dan de hou-

van de vrouw binnen de de kerkelijke

servatief worden doordat andere men-

Dat maakt de werking ook kleurrijk.

ding van het KUC ten opzichte van

hiërarchie heeft te maken met het feit

sen het bewind voeren. Maar we hou-

Soms hebben we een overwicht van

deze paus en het huidige bezoek?

dat de Kerk ontstaan is in een patriar-

den een oogje in het zeil.

mensen uit 1 faculteit. Het is natuurlijk

D'hert: Onverschilligheid. Het is

chale maatschappij. Dit wil men vooral

ook zo dat mensen uit de psychologie

het laatste van onze bekommernissen

consisteren. De theologische discussie

Schamper: Denkt u niet dat er

andere vragen hebben in verband met

om daar druk over te gaan doen. Het

rond doorslaggevende argumenten

nu een Kerk naast een Kerk aan het

geloof dan mensen uit de biochemie.

is wel vervelend dat de paus een be-

tegen vrouwen in de Kerk is reeds

ontstaan is, o f is dat reeds het ge-

Dit jaar zijn er nogal wat burgerlijk

paalde politiek voert die de Kerk in een

beslecht. Er zijn er geen. Men zit enkel

val?

ingenieurs naast wat germanisten en

bepaald daglicht stelt, en die aan het

met de juridische

beslissing: geen

D’hert: Daar is men in Rome wel

mensen uit de Letteren en W ijs-

pauselijk hof dan ook veel wrevel op-

vrouwen. De argumenten hiervoorzijn

bang voor. Op een aantal punten is er

begeerte. Het zijn echter geen grote

wekt.

gekend: er waren geen vrouwen op

feitelijk een schisma, zoals op het ge-

het laatste avondmaal, al de aposte-

bied van seksualiteit.

massa’s.

Eén: de paus moet in België drie
keer landen: eens in Tremelo, eens in

Schamper: Wat is de invloed

Brussel en eens ergens in Wallonië

van de Kerk o f van het KUC op de

omdat daar onlangs ook een pater

universiteit?

len waren mannen,... Onzin dus.
Schamper: Van wat?
Schamper: En het argument dat

heilig verklaard is. Twee: De manier

de vrouw in de eerste plaats moe-

D'hert: Wij hebben geprobeerd om

van ontvangst hangt af van het

der is?

via de studentenwerking een aantal

concordaat van de Kerk met België. In
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D’hert: Ja kom, dat snijdt geen

V os& T D P
Tikwerk: Knut

Buitenbeentje

van het bisdom en het bisdom zal mij
dan plaatsen in een parochie.

Schamper: Vrouwen zouden er
toch ook voor kunnen kiezen, voor
een celibatair priesterschap?

Schamper: Ben je voorstander

Wat beweegt iemand ertoe om priester te worden? Over roepingen,
bidden, het celibaat, en de wil om Iets te veranderen. We vonden wat we
zochten: een seminarist, In de persoon van Joris Polfliet.

P olfliet:....

van het celibaat?
Polfliet: Ik kan moeilijk het celbaat
in vraag stellen en toch priester willen

Schamper: H et beleid is eigenlijk
toch zeer conservatief?

worden, dan zou ik moeten stoppen.

Polfliet: Ja. Maar niet alle regels

Ik denk dat het veel gezonder zou

die we hebben zijn slecht. De traditie

Polfliet: Ik heb eerst humaniora

de p ra k tijk to c h w e in ig lu is te r-

zijn mocht de mogelijkheid tot huwen

binnen de Kerk weegt inderdaad heel

gedaan. Heb dan vier jaar in Leuven

bereidheid is. Aan de andere kant heb

open gehouden worden. Nu moet je

zwaar door, en zodoende is er weinig

gestudeerd als gewone student -ik

je het geloof zelf. Je voelt dat ook als

voor het celibaat kiezen als je priester

plaats voorvemieuwing. Menprobeert

heb klassieke gedaan- en wilde toen

je moet preken in de kerk. De meest

wil worden. Het celbaat is heel simpel

het wel. Maar jammer genoeg is die

gewoon les gaan geven, wat ik dan

gelovigen tref je niet altijd in de kerk

een teken, maar nu kan je moeilijk

beweging nu terug naar af aan het

ook een jaar heb gedaan in het college

aan. Mensen die ik ken vanuit de

spreken van een teken want je moet

gaan.

van Sint-Niklaas. En dan ben ik hier in

jeugdbeweging, die niet naar de kerk

kiezen voor het celbaat. In de ortho-

het sem inarie (in Gent, nvdr) be-

gaan en zichzelf niet gelovig voelen,

doxe kerk heb je het alle twee, name-

Schamper: In Rome zijn ze heel

gonnen. Waarom eigenlijk? Het is ze-

zijn zelfs veel meer bezig met hun

lijk priesters en monniken die gehuwd

voorzichtig om de Kerk te vernieu-

ker en vast een religieuze roeping,

geloof en meer op zoek naar hun

zijn. Daar kan je spreken van een echt

wen. Uit schrik?

maar het komt niet zo simpel tot stand.

geloof dan veel kerkgangers. Bij veel

teken, daar kies je voor een celibaat of

Polfliet: Ja, maar nu krijg je wel

Het groeit in de tijd. In mijn thuisparo-

traditionele gelovigen zie je een totaal

je kiest e r niet voor en blijft werkzaam

een probleem. Gelovigen gaan niet

chie kende ik een jonge gast, die

kritiekloze kijk op het geloof. Ze gaan

in de Kerk. En dit zou hier ook kunnen,

meer de strikte lijnen van Rome opvol-

onderpastoor was, en die werkte heel

naar de kerk, laten hun kinderen do-

als het beslist wordt. Dan zou je ook

gen, en gaan een beetje een eigen

veel met jonge mensen. Die heb ik

pen, trouwen voor de Kerk en laten

kunnen kiezen, en als je dan voor een

geloof gaan invullen. ‘Geen anticon-

beter leren kennen,... en zo rol je daar

zich christelijk begraven. Je kunt het

celbaat kiest zou het een echt teken

ceptie' is niet realistisch. Ik ken veel

in.

hen niet kwalijk nemen, ze hebben het

zijn. Bij ons moet het ook een posi-

gelovige gezinnen die die strikte lijnen

niet geleerd om na te denken over hun

tieve keuze zijn, maar je hebf geen

niet opvolgen. De paus is zeer be-

geloof. Zij doen het gewoon. Ze den-

alternatief. En wat je hier in het semi-

houdsgezind. De paus ziet de crisis in

ken jammer genoeg niet veel na over

narie doet is kijken of het iets is voor u

de kerk en daarom grijpt hij terug naar

de Kerk en haar gebruiken.

en als je het niet ziet zitten, dan stop je.

een vroegere periode, naar het oude

Schamper: H et was dus toeval?
Roeping bestaat dan niet echt?
Polfliet: Ja, het was zeker en vast
voor een deel toeval. Veel mensen

gesloten systeem, dat vroeger heel

denken nogal diché-matig over die

goed gewerkt heeft, en dat veel goeds

roeping: een stem die je zou moeten

heeft voortgebracht... Hij wil dit sys-

horen en zo, dat bijbels beeld. Die

teem overhevelen naar vandaag, maar

bijbelse verhalen zijn ook juist, maar je

dat gaat niet. Dit werkt niet. De paus

moet die niet lezen als een reportage

spreekt ook voor de hele wereld, die

in een krant. Ik heb er zelf heel lang

zo verschillend is. Tot wie moet hij zich

over gedaan. Ik zou zelfs niet meer

richten? Tot het westen? Tot Afrika?

weten wanneer ik er voor het eerst
heb over nagedacht. Dit komt heel

Schamper: Zijn er seminaristen

geleidelijk aan. Vroeger was het an-

die het als hun taak zien dingen te

ders. Dan had je een sociale druk van

veranderen?

de school uit, van thuis uit om priester

Polfliet: Ja, inderdaad. Nu zijn er

te worden. Als je goed presteerde op

bijvoorbeeld ook bisschoppen die het

school was het een niet onlogische

beleid interpelleren. De bisschop voelt

stap dat je seminarist werd. Het ge-

wat er gebeurt, wat er leeft bij zijn

beurde gewoon. Nu is dit heel anders.

gelovigen. Als er in zijn bisdom pro-

Nu ben je een buitenbeentje als je

blemen zijn rond de Kerk, zal hij dat

eraan begint. Je stoot tegen een muur

ook merken en doorgeven aan Rome.

van ongeloof. Mensen verklaren je ...

Maar ja, veel brengt het niet op. De

niet normaal. Seminaristen hebben

paus benoemt zijn bisschop, en daar

het nu niet gemakkelijk; je moet het

Ik probeer op een andere manier

Scham per: Waarom kiest de

speelt ook kerkpolitiek in mee. In Zwit-

natuurlijk ook niet overdrijven maar

naar geloof te kijken. Hier in het semi-

Kerk niet voor een afschaffing van

serland is er laatst zoiets geweest;

het is soms een moeilijke keuze die je

narie zit ik op mijn plaats, hier wordt

het verplichte celibaat?

daar werd een bisschop benoemd

hebt gemaakt. De Kerk is nu in crisis,

veel gepraat over en rond geloof, met

Polfliet: Een reden die soms gege-

waar de plaatselijke gelovigen zich

er zijn veel ongelovigen. Het is niet

de anderen. Je stelt je keuze continu

ven wordt, door theologen, is dat je

totaal niet konden in vinden. En die zit
er nu. Dit leidt tot veel spanningen.

evident om er voor te kiezen.

in vraag; wij allen trouwens. Er zijn er

celbatairen makkelijker kunt contro-

ook die af haken, die voor een ander

leren. Op gehuwde priesters heb je

Schamper: Is het niet zo dat er

leven opteren, die willen trouwen en

veel minder vat. In de oosterse kerk

Schamper: Iedereen heeft kri-

veelgelovigen afhaken door de Kerk

kinderen willen hebben. Dat is een

bijvoorbeeld heb je gehuwde pries-

tiek op de paus. Zijn er desondanks

als instituut; door de paus, ondanks

keuze die je maakt. Hier in het semi-

ters, en die hebben als eerste taak

nog mensen blij m et deze paus?

het onverminderd geloo f van de

narie ben je vrij. Je kan de stad in gaan

voor hun gezin te zorgen. Célibataire

Polfliet: De situatie is heel onge-

mensen aan de basis?

als je wil, je wordt voortdurend gecon-

priesters hebben als enige taak om

zond. De basis heeft veel kritiek. En dit

Polfliet: Ja, inderdaad. Je hebt twee

fronteerd met je n/ef-evidente keuze.

voor hun parochie te zorgen; die heb-

is ook mijn belangrijkste motivatie om

zaken: ten eerste heb je het negatieve

Als je hier zit probeer je je voor te

ben niet de zorgen van een gezin. Hier

te werken met die gelovigen, ook al is

beeld van de Kerk, door het centrale

bereiden op het priesterschap. Ik wil

houdt de Kerk het celbaat in stand op

die kritiek op de Kerk een realiteit.

Romeinse gezag dat steeds maar

nog altijd priester worden. Na mijn

basis van traditie, op basis van het

Deze mensen zijn gelovig en willen in

boodschappen uitzendt, terwijl er in

priesterwijding kom ik dan ten dienste

voorbeeld van Jezus.

gemeenschap gelovig leven. Er zijn
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verschillende groepen aan het groeien.
En met die mensen wil ik samen-

Schamper: En wat m et de zaligverklaring van Damlaan?

zitten in een gesloten circuit. Tijdens

zijn. Het is een mengvorm van die

die jaren sta je in de buitenwereld en

twee. Er worden mensen afgewezen

werken. Het is ook veelbelovend dat

Polfliet: Damiaan heeft een leven

kan je nog eens goed nadenken over

die niet de juiste mentaliteit hebben;

dit gebeurt, dat binnen de oude struc-

geleid volgens het evangelie, als gelo-

je keuze. En tweede voordeel is ech-

zij zijn niet voor het priesterschap ge-

turen die we hebben overgeërfd

vige. Dit heeft verschrikkelijk veel be-

ter ook, dat als je later stopt met je

schikt. Zij kunnen misschien naar ab-

nieuwe groepen worden gevormd die

lang. Hij heeft veel tegenwind gehad

opleiding, als je geen priester wil wor-

dijen gaan; ze kunnen broeder wor-

gelovig willen samenwerken, die gelo-

in zijn tijd. Maar dat is meestal zo,

den, dat je dan een diploma hebt, en

den. Er zijn mensen die ervoor kiezen

vig willen leven, die willen leven vol-

grote genieën botsen altijd op onbe-

op die manier toch niet onvoorbereid

om niet verder te studeren. Zij maken

gens het evangelie. Die oude struc-

“Je kan je afvragen wie er
verkeerd leeft..."

tuur zal uiteindelijk afsterven.
Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de traditionele gelovigen; voor
die mensen moet ik ook bereikbaar
blijven; die hebben ook recht op mijn
aandacht. Zij blijven de rituelen ge-

zich op een andere manier verdienstelijk, met bidden en zo. Elke keuze
die je maakt is waardevol. Je hebt
mensen die heel hun leven willen bidden, en waarom niet? Dit is ook
waardevol. Die mensen zijn naarmaatschappelijke normen totaal niet pro-

bruiken en ondergaan. De priesters

grip, worden nooit begrepen. Dit is

in de maatschappij

van vandaag steken enorm veel tijd in

altijd zo.

komt dan vier jaar theologie-studie.

Verkeerd’ leeft. De abdij van West-

Daarin zit een theoretisch gedeelte

malle doet zelfs naarproduktieve nor-

die traditionele gelovigen, om die men-

stapt. Daarna

duktief.

Je kan je afvragen wie er

sen te bieden wat ze vragen. Persoon-

Schamper: Nu nog wat concrete

(inleiding moraal, inleiding sacra-

men heel veel. Die abdij draait heel

lijk vind ik dat daar weinig toekomst in

vraagjes, wat houdt uw opleiding

menten, inleiding oud testament, exe-

goed, en de winsten die daar gemaakt

zit voor de Kerk.

In?

gese, bio-ethiek, huwelijksm oraal,

worden, gaan naar jeugdwerking, pro-

derde wereld problematiek, kerkge-

jecten in de derde wereld,... Zij zijn
zeker en vast ‘nuttig’.

We zitten in een crisis, in verval.

Polf liet: De opleiding duurt zeven

Maar anderzijds beweegt er veel, ver-

of acht jaar. Er is 1 jaar voorbereiding,

sch ie d e n is, oo rlo g en vrede, li-

andert er veel aan de basis in de Kerk.

in filosofie en enkele andere vakken.

thurgie,...) en een deel praktijk (leren

De oude structuur heeft volgens mij

Daarna volgen

twee of drie jaar

preken, gesprekstechnieken, muziek,

weinig toekomst. Maar je moet uiter-

tussenstudie. D.w.z. ofwel een kandi-

pastorale gesprekken, stages in het

aard de traditionele gelovigen geven

datuur in Leuven, ofwel regentaat of

sociaal-maatschappelijk circuit, stage

wat ze verwachten. Persoonlijk werk

sociaal assistent. Dat zijn de meest

in een parochie,...). Je ziet dat je niet

ik liever met die nieuwe groepen, daar

gekozen richtingen. De bedoeling is

enkel een intellectuele bagage nodig

Vos & SteC

zit volgens mij veel meer toekomst in.

om te vermijden dat je opgesloten zou

hebt, je moet ook sociaal aangepast

Foto Vos

mensen uit de arbeidersklasse. Een

Hij is dan 47, en de jongste. In mei

Het verleden van een paus

Schamper: Trappista!

half jaar later is Karol Wojtyla terug in

1974 bezoekt Wojtyla Brugge, waar

Polen, waar hij in eerste instantie ka-

hij als eregast van bisschop De Smedt
de Heilige Bloedprocessie bijwoont.

Op 18 mei 1920 wordt Karol Wojtyla

de Duitsers gebombardeerd, en de

pelaan wordt, en later zijn studies ver-

geboren in het stadje Wadowice, 50

universiteit gesloten. De academische

der zet aan de theologische faculteit

In augustus 1976 houdt kardinaal

kilometer ten zuidwesten van Krakow,

overheid en 54 professoren worden

van de staatsuniversiteit van Krakow.

W ojtyla een toespraak op het internationaal eucharistisch congres in

en niet zo ver van de latere grens

gedeporteerd. In februari ’41 sterft

In '52 promoveert hij tot doctor in de

tussen Polen en Tsjechoslovakije. Tot

vader Wojtyla, als gevolg van een

theologie met een thesis over ‘de mo-

Philadelphia. Het bezoek valt samen

twee jaar voor zijn geboorte stond dit

beroerte. Karol heeft geen familie

gelijkheden om een christelijke ethiek

met de eerste berichten in de Ameri-

deel van Polen onder Oostenrijks ge-

meer, en trekt in bij zijn studievriend

te bouwen op basis van Max Scheler’.

kaanse pers ‘dat Wojtyla een serieuze

zag. Zijn ouders zijn Karol Wojtyla

J u liu s z K yn d ryn ski. Om aan de

Eén jaar later wordt hij docent in de

kandidaat is voor de opvolging van de

senior, een gepensioneerde kwartier-

‘Arbeitseinsatz’ te ontsnappen, vin-

moraaltheologie en sociale ethiek. Nog

zieke Paulus VI’. Op 16augustus 1978

meesterbij het Oostenrijks-Hongaarse

den Karol en Juliusz ongeschoold werk

later wordt hij hoogleraar aan de ka-

maakt Wojtyla deel uit van het conclaaf

leger (en dus géén mijnwerker) en

in een kalksteengroeve van de firma

tholieke universiteit van Lublin. Hij

dat de nauwelijks bekende Albino

Emilia Kaczorowska, een onderwijze-

Solvay, later in een sodafabriek van

wordt op zijn 38ste tot bisschop ge-

Luciani tot paus kiest onder de naam

res uit Litouwen. In 1929 sterft zijn

Solvay, en als stokers in een waterzui-

wijd. Hij is op dat ogenblik de jongste

Johannes Paulus I, het gevolg van de
patstelling tussen de progressieve

moeder. In het secundair onderwijs

veringsstation. ‘s Nachts studeert hij

der 80 bisschoppen van Polen. Als

(gymnasium) is Karol de beste in

theologie. Ook maakt hij deel uit van

bisschoppelijke spreuk kiest hij Totus

kardinaal Benelli die de lijn van Paulus

Grieks en Latijn, en ontwikkelt er een

een ondergrondse theatergroep waar

tuus’, 'geheel de uwe’. In '63 wordt hij

VI wil verderzetten, en de conserva-

voorliefde voor Poolse dichters en

hij avant-garde-theater speelt (o.a.

benoemd tot aartsbisschop (de eerste

tieve kardinaal Siri die de klok wil

Duitse filosofen. In die periode is hij

vroege Beckett). In 1942 laat hij zich

aartsbisschop van Krakow sinds de

terugzetten. Johannes Paulus I over-

misdienaar. Vier jaar na de dood van

inschrijven aan het ondergronds en

tiende eeuw die geen aristocraat was)

lijdt nauwelijks één maand later. Op 16

zijn moeder sterft zijn 12 jaar oudere

deeltijds seminarie voor verspreid le-

en in dezelfde periode werkt hij onder

oktober 1978 wordt Karol Wojtyla na

en enige broer Edmond aan de gevol-

vende priesterstudenten. In augustus

Paulus VI mee aan de constitutie

acht stemrondes tot paus gekozen.

gen van roodvonk. In 1938 verhuizen

1944 kan hij onderduiken in het

‘Gaudium et spes’, waarin van het

Hij is de eerste niet-ltaliaanse paus

vad er en zoon W ojtyla n a a r de

aartsbisschoppelijk paleis. Op 1 no-

eeuwenoude verzet van de Kerk te-

sinds Adrianus VI, geboren in Utrecht,

universiteitsstad Krakow waar Karol

vember wordt hij door aartsbisschop

gen de moderne rechten en vrijheden

huisleraar van de jonge Karei V, profes-

toegangsexamen doet voor de oude

Sapieha tot priester gewijd. Die stuurt

geen spoor meer te vinden is. De Kerk

sor in de theologie in Leuven, in-

Jagiello-universiteit (de op één na

hem naar Rome voor een doctoraat in

wil nu de tekenen des tijds verstaan,

quisiteur in Aragon en Nevarra, en

oudste universiteit in Midden-Europa,

de filosofie aan het Angelicum van de

en biedt de oprechte medewerking

paus van 1522 tot 1523. Ook hij werd

opgericht in 1364 door koning Casimir

Dominicanen. Hij neemt zijn intrek in

van de Kerk aan om de broederschap

tot paus gekozen omdat de proble-

de Grote). Hij studeert er filosofie en

het Belgisch College bij kardinaal Van

van alle mensen tot stand te brengen.

men tussen de kardinalen onoplos-

Poolse taal- en letterkunde. Terzelf der-

Roey aan de Via Quirinale. In de zo-

Karol Wojtyla is een groot voorstander

baar leken.

tijd volgt hij theaterschool, en wordt hij

mer van ’47 reist hij met studievrienden

van de godsdienstvrijheid en de gewe-

misdienaar in de Wawel-kathedraal.

naar Frankrijk, België en Nederland

tensvrijheid. In 1967 neemt Paulus VI

TDP

Nog geen jaar later wordt Krakow door

om er kennis te maken met jonge

Wojtyla op in het kardinaalscollege.

(Met dank aan Mark Heirman.)
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Pastor A etem us

De mens is niet uit één stuk gemaakt..
Hij is 46, man, vader van twee kinderen, schrijver, en Belg. Afgestudeerd in 1969 (sociologie en wijsbegeerte In Leuven), vervolgens gewerkt voor het
NFWO om een doctoraat te maken, onmiddellijk gespecialiseerd In besluitvorming inzake ruim telijke ordening (de gewestplannen!). D at doctoraat Is kwam
e r niet. Intussen was hij ook dienstweigeraar. Na een Jaar werkloosheid sinds 1 februari 1978journalist bij de BRTN ‘omdat ik werk moest hebben’. Ate tien
jaar afwisselend binnenland- en eindredactie, ontdekte men bij de BRTN ineens ‘de buur in het oosten’, nl. Duitsland, waarvoor hij zich altijd a l had
geïnteresseerd. H ij kwam er terecht op 8 november 1989, de dag voor de val van de Berlifnse Muur. In september ’93 verliet hij de BRTN. Zijn eerste boek
verscheen in 1978, een kleine dichtbundel. Later verscheen van zijn hand 'Het Belgisch Labyrint’. Nu is er ‘Arm Brussel’, en binnenkort ‘Bekentenissen
van een Reactionair’: Geert Van Istendael.
Schamper: Wat is volgens u de
plaats van de paus in de wereld?

toch potentiële moord is. (In oktober

Schamper: Anderzijds zouden

mensen die absoluut priester willen

1981 legde de Heilige Stoel wel een

ze toch ook kunnen proberen om

blijven en toch getrouwd zijn, vind ik
dat ze eruit moeten stappen. Er is veel

Geert Van Istendael: Feitelijk, en

verklaring af over de kernbewapening,

de Kerk van binnenuit te verande-

daar kun je niet omheen, is de paus de

terwijl een maand later in Amsterdam

ren? Er is een vorm van schisma...

religiositeit buiten de Kerk. Ik heb het

baas van één van de grote wereld-

een openbare hoorzitting plaatsvond

Van Istendael: Schisma is een

grootste respect voor mensen die re-

godsdiensten, die al tweeduizend jaar

over kernwapens en ontwapening, en

zwaar woord, dat is echt een scheu-

ligieus zijn. De katholieke Kerk is daar

bestaat. Hoeveel aanhangers hebben

dit op initiatief van de Wereldraad van

ring. Het ontstaan van de orthodoxie

zeker niet de enige uiting van.

ze tegenwoordig? Een miljard? Dat is

Kerken, NVDR) Tegen die ethische

d u ize n d ja a r g e le d e n w as een

de feitelijke plaats van de paus in de

inkonsekwentie kan ik niet. En ik vind

schisma, die de hele christenheid in

Schamper: Denkt u dat het op-

wereld. Aangezien - ik ben misschien

ook - en misschien ben ik daarin naïef

tweeën gescheurd heeft. Ik bewonder

geven van het celibaat de Kerk
schade zou berokkenen?

niet katholiek, maar wel zeer rooms

- dat zij te weinig tolerant zijn tegen de

wel mensen die binnenblijven en zich

opgevoed, dus ik ken mijn katechis-

andere christelijke godsdiensten, te-

toch de mond niet laten snoeren. Ik

Van Istendael: Goed, je moet de

mus vrij goed - sinds het eerste

gen het jodendom, en misschien nog

denk bijvoorbeeld aan iemand die ik

katholieken daar allereerst zelf over

Vatikaans concilie de pausen onfeil-

het minst tegen de islam, die toch ook

nogal bewonder, de jezuïetenpater

laten oordelen. Maar ik vind het bela-

baar zijn als ze iets zeggen inzake

een zeer grote wereldgodsdienst is.

Kerckhofs, de vroegere prof sociolo-

chelijk dat ze het niet opheffen. Het is

geloof en zeden, maakt hij daar ge-

eeuwenlang anders geweest. Het is

bruik van, en kan hij daarvoor de steun

pas in de achttiende of negentiende

krijgen van zijn organisatie die een

eeuw echt doorgevoerd. Ik begrijp die

groot gewicht heeft met haar miljard

heisa niet. Dat heeft volgens mij ook

aanhangers, waarvan de een al vuri-

niets met de kern van het katholieke

ger dan de ander, en kan hij ook ge-

geloof te maken.

bruik maken van een traditie van tweeduizend jaar, en dat is niet niks. (Het

Schamper: U schrijft in ‘H et Bel-

Eerste Vaticaans Concilie, Vaticanum

gisch La b yrin f dat de Kerk de baas

I, werd geopend op 8 december 1869.

is over alle principes en nog geen

Het concilie werd in september 1870

allervaag st sp oo r van Inspraak

voortijdig afgebroken bij de verove-

d u ld t Dat op zich kan als stelling

ring van Rome door de Italiaanse troe-

gelden, m aar vindt u die niet wat

pen. Het belangrijkste resultaat van

negatief ?

Vaticanum I, en wellicht ookde belang-

Van Istendael: Nee. De Kerk geen

rijkste bedoeling ervan, was de afkon-

is democratie, en dat hoeft ze voor mij

diging van de pauselijke onfeilbaar-

ook niet te zijn. Ik vind niet dat alles

he id m et de c o n s titu tie P a s to r

een democratie moet zijn. Dat hoeft

Aetemus, op 18 juli 1870. Nog geen

helemaal niet. Is de Nationale Bank

jaar later verklaart de Italiaanse wet

een democratie? Vergeet het! Is het

op de waarborgen de persoon van de

Philipsconcern een democratie? He-

paus heilig en onaantastbaar, schenkt

lemaal niet. Ik neem nu met opzet

hem een jaarlijkse toelage, en voor-

Westeuropese voorbeelden; wandel

ziet in de volledige vrijheid van de

de eerste de beste grote fabriek bin-

toekomstige conclaven en concilies,

nen, daar is geen spoor van democra-

NVDR.) Wat zijn plaats zou moéten

tie. De grondwettelijjke rechten hou-

zijn, ik vind dat ik daar wel een idee

den op aan de deur van de fabriek, of

mag over hebben, maar het komt in de

van het kantoor, als je dat liever hoort.
Dus waarom in de Kerk niet?

eerste plaats de katholieken zelf toe
daarover te oordelen, vind ik, dat is

Schamper: Onlangs vroeg u zich

gie in Leuven, die vlakaf in het open-

hun zaak. Ik vind wel dat de paus wat

nog a f waarom de katholieken die

baar, ook in helemaal niet zo katho-

Schamper: E r zijn bijvoorbeeld

religiositeit en ethiek betreft, die twee

kritiek hebben op de paus dan in

lieke kranten en tijdschriften, in zijn

ook leraars in het katholiek onder-

verschillende dingen zijn, veel con-

dat systeem blijven.

eigen boeken, zegt waar het voor hem

wijs die besluiten geen actief lid

sekwenter zou mogen zijn. Ik heb er

Van Istendael: Ja, dat was wel kort

op staat, en wat hij vindt van dat dogma.

van de Kerk m eer te zijn, maar dat

bijvoorbeeld geen bezwaar tegen dat

en ongenuanceerd, maar ik heb daar

Ik denk dat je zonder zo luidkeels te

houdt toch een zeker gevaar In?

hij abortus totaal afwijst. Dat is zijn

inderdaad een beetje moeite mee.

protesteren een heleboel dingen bin-

Van Istendael: Waarom zou je op

goed recht. Maar ik heb nog geen

Aan de ene kant, als je daar dan toch

nen dat logge lichaam kunt verande-

een tafel gaan staan in het midden van

enkele paus totaal de atoomwapens

zo tegen bent, tegen dat systeem, ga

ren. Dat is trouwens in de loop van de

de eetzaal van de school en dat met

weten afwijzen, wat ook moord is, of

er dan uit.

eeuwen altijd gebeurd. Bij sommige

luide stem verkondigen? Ik zou de
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leraars en leraressen de kost niet wil-

christendom in Vlaanderen, dat is in

over de kerkhofmuur moesten smok-

len geven die in het dagelijks leven

Vlaanderen inderdaad zeer sterk, en

kelen omdat die anders geen begrafe-

moet daar wel een almachtige God

allerminst katholiek zijn. Bovendien is

bijna uniek in de wereld. Daar wordt

nis kreeg. En de katholieke Kerk heeft

er een groot onderscheid tussen het

achterzitten!. Da’s een oud verhaal.

trouwens door andere delen van de

in België tientallen jaren de grootste

Rooms instituut ‘de Kerk’ en wat door

Gerard Reve gebruikt dat ook. De

wereld naar opgekeken. De Belgen

professor Dobbelaere van de K.U.L.

moeite gehad om het essentiële ver-

kerk ‘geeft antwoorden ‘op vragen die

hebben in de christelijke katholieke

schil tussen Staat en Kerk te leren

de mensheid al eeuwen plagen.

sociologisch christendom genoemd

arbeidersbeweging in de wereld, in de

kennen, en daar heeft ze nog moeite

wordt, dat in België ongelooflijk ont-

Ik ben het inzake de antwoorden

christendemocratie in de hele wereld,

mee. het is nu vertakt in die katholieke

wikkeld is. Er is een verschil tussen de

die de Kerk geeft op een aantal he-

proportioneel een zeer grote rol ge-

organisaties, die een groot deel van

Kerken een heleboel organisaties met

dendaagse maatschappelijke vragen

s p e e ld . A ltijd . Dat is to ch ie ts

de overheidstaken behartigen.

zoals rond anticonceptie volledig eens

katholieke inspiratie, zoals het katho-

opmerkelijks.

tweeduizend jaar overeind blijft, dan

met wat een aantal critici zeggen. Ik

lieke onderwijs er een is. Dat zijn orga-

Schamper: E r is nu ook de dis-

denk dat ze daar een verkeerd ge-

nisaties die door traditie, geschied-

Schamper: Denkt u dat het paus-

cussie o f de paus als bevriend

kundige factoren zo ontwikkeld zijn en

vecht leveren, ik durf niet zeggen een

bezoek een soort van ritueel Is? De

staatshoofd o f ais Kerkleider naar

deze macht gekregen hebben. Je mag

achterhoedegevecht, want dan sug-

Grote Missionaris die komt?

België ko m t

gereer je onmiddellijk dat het bijna

dat niet vereenzelvigen met de Kerk;

Van Istendael: Het is duidelijk een

Van Istendael: Dat is natuurlijk nooit

ik denk dat de leiding van die organi-

voorbij is, en ik denk niet dat het bijna

goed geregisseerd ritueel. Een van de

zuiver. Hij kan als beide komen. Wie

satie dat helemaal niet meer wil, want

voorbij is; integendeel, dat het zelfs

ideeën van de paus zou zijn dat West-

als ze dat echt gaan toepassen, verlie-

mag kardinaal Danneels nu beletten

nog heel lang zal duren.

Europa opnieuw gekerstend moet

om de leider van zijn godsdienst uit te

zen ze bijna al hun leden. Wat ze wel

worden, omdat dat veel te veel mate-

nodigen? Als de staat waarin kardi-

doen, is proberen naar buiten toe heel

Schamper: wat m et ontdopen?

rialistisch en heidens is. Het moet op-

naal Danneels woont diezelfde leider

strak een aantal katholieke principes

Van Istendael: Ah, dat bestaat ook?

nieuw christelijk gemaakt worden. En

dan nog eens wil uitnodigen als staats-

hoog te houden. Dat begrijp ik niet

Ja zeg,moet je daar je tijd mee verlie-

dus komt hij als een zendeling, als een

hoofd, dan is dat m aarzo. Ik vind: des

goed; ze zeggen dan: “onze leden

zen? Dat is natuurlijk wel een beetje

missionaris.

deuxchoses l’une. Of je ontvangt hem,

zinloos, want je blijft gedoopt. In Calvi-

willen het", maar eigenlijk hebben ze
het aan die leden nooit serieus gevraagd.

en dan ontvang je hem goed; of je

nistische kerken heb je een ledenlijst

S ch a m p er: H eb ben de vrij-

ontvangt hem niet. Dat kun je doen, ik

voor iedere gemeente Het is heel ge-

zinnigen de katholieke rituelen niet

vind dat trouwens niet eens onbe-

bruikelijk - en dat al langer dan in de

gewoon geheroriënteerd?

leefd. Ik hou niet zo van wat de Hollan-

twintigste eeuw - dat iemand naar een

Schamper: Wat m et h e t percen-

Van Istendael: Ik ben helemaal

ders bij het vorige pausbezoek ge-

tage mensen dat naar de paus gaat

kerkraad stapt en zegt “ik ben geen lid

niet meer katholiek; maar ik heb mij

daan hebben: hem ontvangen en later

meer van jouw Kerk”. En dan word je
gewoon geschrapt.

kijken als die op bezoek ko m t..

nooit bekend tot wat men in België de

zitten uitschelden; nee, dat doe je niet.

georganiseerde vrijzinnigen noemt,

Ik heb het absoluut niet voor deze

wel eens kijken. Kan je daar uit aflei-

wat ook iets typisch Belgisch is. Ik kan

paus, ik heb er allerlei bijzonder kwade

den of die katholiek zijn?

Schamper: Men kan stellen dat

daar helemaal niet mee opschieten.

bedenkingen bij, maar geen haar op

de waarden die de katholieke Kerk

Van Istendael: Ik ga misschien ook

Schamper: Nee, maar ze werden toch gemobiliseerd?
Van Istendael: Dat is het sociaal

Daar doe ik niet aan. Ik voel mij niet

mijn hoofd zou eraan denken om daar

zich zo m ooi heeft toegeëigend ei-

onderdrukt of zo. Vroeger was dat wel

te gaan zwaaien met een bord “weg

genlijk geen eng-katholieke, maar

zo: ik heb verhalen gehoord van men-

met de paus”.

gewoon universele humanistische

sen die het lijk van hun vader ‘s nachts

waarden zijn.
Schamper: Vindt u geloven op

Van Istendael: Maar wat dan met

zich, het zoeken naar zekerheden,

een Jihad; een heilige oorlog, waar

een uiting van onvolwassenheid?

het toegestaan is te doden. Trouwens,

Van Istendael: Ik vrees dat de ka-

die katholieken met hun ‘gij zult niet

tholieke Kerk, zoals neem nou de com-

doden, die zijn mooi; en de Inquisitie

munistische partij van de Sovjet-unie

dan? Dank je ! Dat moet je eens aan de

indertijd, een groot versteend geheel

Azteken gaan vragen! Maar die kun-

is - veel te vastgeroest in die overle-

nen het niet meer zeggen .

verde vormen- enerzijds; diezelfde
kerk legt anderzijds

Waarom “Gij zult niet doden”?

een verbijste-

Heeft de katholieke Kerk in Duitsland

rende vitaliteit aan de dag; dat ding

de katholieken verboden te collab-

leeft maar door! Ondanks stommitei-

oreren met het Nazi-socialisme, dat

ten, ondanks wreedheden; naamloze

een heidense leer was? Het opzet van

wreedheden -de moorden die in naam

Hitler zou ingestort zijn; hij zou maar

van dat katholieke geloof en kerk ge-

de helft van z ’n land meegekregen

pleegd zijn; in vergelijking daarmee is

hebben, een grote burgerlijke onge-

Stalin haast een dilettant! De inquisi-

hoorzaamheid.

tie, de moorden op de Indianen; de
mooiste beschavingen hebben ze de

Schamper: En uweigen uzelve?

grond ingeboord, en toch blijft ze over-

Van Istendael: Mijn eerste daad

leven. Ik vind dat mateloos fascine-

van politiek verzet was van naar een

rend. Er is een heel oude boutade die

socialistische mutualiteit te stappen.

antwoord op de vraag hoe dat moge-

Nu, ik zette grote ogen op. De hele

lijk is, namelijk het verhaal van een

manier van doen was anders, maar ik

Jood die zich tot het katholicisme wilde

kwam in een andere zuil terecht, echt

bekeren, maar die eerst eens die win-

bij het proletariaat, wat ik ook wilde. Ik

kel in Rome wilde gaan bekijken. Hij

heb er nooit spijt van gehad.

kwam terug van zijn reis en hij zei: “nu
ga ik me zeker bekeren, want die boel
is daar zo verrot en c o rru p t, als dat
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Vos, TDP, SteC

M oeilijk leven m et een heilige...
In het bisdom Gent zijn ernaast de bisschop ook 8 vicarissen die elkeen

alleen zouden moeten leven van de

Schamper Heeft deze paus niet

specifiek omschreven taak hebben; zo Is er één verantwoordelijk voor de

lonen! In januari 1993 verdiende elke

een beetje te vaak de neiging zijn

scholen, één voor de ziekenhuizen, één voor de vierde wereld, enz. Wij

priester ongeveer 33000 Bf. De bis-

mening aan de goegemeente op te

gingen m et onze ellenlange vragenlijst op bezoek bij Lode Aerts in zijn

schoppen krijgen meer, maar die moe-

dringen?

hoedanigheid van ‘vicaris voor de jeu g d ’, en ziet!

ten daarmee dan ook een deel van
hun personeel betalen.

Aerts: Hij kan in de wereld een
bepaald standpunt naar voren brengen, maar niet meer dan dat. Hij hoeft

Opperhoofd

functie van de paus. De paus is de

Schamper: Hoe kiest men ei-

van mij niet het geweten van deze

“servus servorum", knecht van de

genlijk een nieuwe paus? Zit daar

aardbol te zijn. Ik vind dat hij ook ivm.

Scham per: W elke p laats be-

knechten. De paus geeft leiding in

een zekere politiek achter?

politiek een standpunt kan innemen

kleedt paus Johannes-Paulus II In

dienstbaarheid zoals het evangelie dit

Aerts: D aarzitzekereenbepaalde

omdat de groep van gelovigen zich

“de w ereld” en erzijds en In de

vraagt. Het mag geen machtsstructuur

(K erkpolitiek achter; men ziet sterk

ook met de politiek kan bezighouden.

Rooms Katholieke Kerk anderzijds?

worden zoals dat soms elders, bvb. in

toe op de keuze van degene die deze

Bepaalde maatschappelijke proble-

Aerts: Het lijkt mij inhoudelijk cor-

de politiek, het geval is. Men kan in-

eenheidsfunctie zal moeten vervul-

men zien wij vanuit onze godsdien-

recter de plaats van de paus in de kerk

derdaad stellen dat de Kerk over-

len. Er wordt daar veel over gedebat-

stige overtuiging. Het is goed dat men

als eerste punt te bespreken, want zijn

gestructureerd is; en als je ziet welke

teerd. Er zijn bepaalde mensen papa-

dat dan ook -desgevraagd- naar voor

eigenlijke functie is van kerkelijke aard.

maatschappelijke positie de Kerk nog

bel (papabiles : bvb. als kardinaal is

brengt. Wij zouden gewoon ons stand-

In de eerste plaats is de paus een

slechts bezet, vooral in het Westen,

men voor deze functie steeds beschik-

punt moeten naar voor brengen, maar

bisschop, en de ‘Pontifeks: hij moet er

lijkt het me het best een “toontje lager

baar; zoa ls bvb kard. D anneels,

veel minder dominerend; het zou ook

voor zorgen dat alle plaatselijke ker-

te gaan zingen". Ik denk dat er minder

NVDR). In functie van het diplomatiek

dichter staan bij het evangelie. De

ken trouw blijven aan de wortels. Die

conflicten zouden zijn wanneer wij

voordeel is hier een strikte geheim-

paus mag natuurlijk geen naties bvb.

functie is historisch gegroeid; reeds in

onze plaats -die bescheiden is- bin-

houding rond. Het ligt ook voor de

voortrekken; maar een bepaald enga-

de tweede eeuw had de paus de op-

nen deze maatschappij zouden vin-

hand dat men de kandidaat-paus gron-

gement mag wel partijdig zijn, vind ik.

dracht de eenheid te bewaren en te

den.

dig doorlicht.

Geloven houdt een levenswijze in,

bemiddelen bij conflicten binnen de

Soep

toen vrij kleine christelijke gemeenschap.

wanneer men u daar naar vraagt kan
u dat uitspreken, maar in het besef
van uw eigen positie; dus veel minder

Waarom nu Rome? Daar bestond

S c h a m p e r: Jo h an -

een christelijke gemeenschap in een

nes Paulus II is niet be-

tenstaanders. Wij kunnen,

andersdenkende w e re ld ; een situatie

paald een

compromis-

zake euthanasie zeggen: “Wij doen

waarin de Kerk op dit moment trou-

figuur. Er zijn ook genoeg

daar niet aan mee", maar een ander

wens ook verkeert. Rome was een

gelovigen die deze paus

doet wat hij wil! Nogmaals, deze we-

niet-christelijk politiek machtscentrum

niet m eer als Ideaal be-

reld is niet christelijk; niet eens gelo-

dat beschikte over een volledig uitge-

schouwen. Krijgen die

vig zelfs.

bouwde administratie. Het is logisch

mensen gehoor o f zijn

dat de Kerk aansluiting zocht bij en in

z ij ‘ro e p e n d e n in de

dat politieke machtscentrum en die

woestijn’?

dictatoriaal en opdringerig tov. de buibvb. in-

Schamper: Wat Is eigenlijk de
grootste verdienste van deze paus?

politieke machtsstructuren. Ook voor

Aerts: Voor ons hier in

Aerts: Het is moeilijk om zo onmid-

de authenticiteit heeft men gekozen

het Westen komt de hui-

dellijk op deze vraag te antwoorden...

voor de plaats waar Petrus en Paulus

dige paus inderdaad niet

Ik denk dat zijn grootste verdienste in

hebben gewerkt; men kiest er ook

bepaald progressief over.

Oost-Europa ligt; men zal dat ach-

voordie oorspronkelijke gemeenschap

Daarzijn verschillende me-

teraf, historisch dan, ook wel zo zien

en de bisschop van Rome te volgen.

ningen over, ook binnen

denk ik. Religieus gezien - hoewel op

de RKK zo ‘n

de Kerk. Voor de kritiek zijn er echter

dat vlak geen succes te halen valt in

Dit idee is tot vandaag tamelijk be-

Schamper: Als

langrijk. Vandaar het apostoliciteits-

bescheiden plaats binnen deze

ook diverse kanalen: bvb. een katho-

de media - toont hij mijns inziens aan

principe: als gelovige moet men zich

maatschappij bezet, waarom moe-

lieke universiteit heeft de plicht om

dat het christelijk geloof niet zo maar

richten naar en trouw blijven aan één

ten dan bv. vrijzinnigen ook voor

daarover na te denken en kritisch te

kijk, de zogenaamde evangelische

kan aangepast worden aan de cultuur

die Kerk betalen?

zijn. In het wetboek staat trouwens dat

zoals wij die hier in het rijke Westen

kijk. Er wordt van de gelovige ver-

Aerts: Oh, die bijdrage is zeer be-

elke christen verplicht is om zijn me-

kennen. Binnen onze postmoderne

wacht dat hij/zij zich in deze christe-

scheiden; en wat bv.de pastoors van

ning uit te spreken over dingen die hij

cultuur, waar zingeving eigenlijk è la

lijke traditie inzet. De functie van de

de staat krijgen is slechts een mini-

wezenlijk acht. Natuurlijk, “de soep

carte gebeurt, (Lóotard zegt dat er

paus moet men in dit licht zien;

hij

mumloon. Dat valt trouwens onder de

wordt niet altijd even warm opgediend

geen grote verhalen meer zijn) kiest

wordt verondersteld deze authentici-

bevoegdheid van justitie, men aanziet

als ze kookt": de zaken gaan niet altijd

iedereen eigenlijk voor zijn eigen waar-

teit te garanderen en zich in te zetten

de clerus immers als ambtenaren. Dat

zo snel, maatschappelijk gezien dan.

heid en voor een samenraapsel van

voor het bewaren van de eenheid.

is het geval sinds Napoleon; de clerus

Een aantal weken geleden was hier

een aantal waarden. Ikdenkdat zoiets

Je moet zijn functie echter ook niet

werd verondersteld bij te dragen tot de

een receptie voor de zgn. gestelde

wijst op een heel grote cultuurcrisis.

overschatten.Volgens mij hebben de

pacificatie van de toenmalige samen-

lichamen -de politieke en statutaire

Misschien is het de verdienste van de

media van de paus een soort van

leving en had aldus in die zin ook

overheden dus- nu, daar was geen

paus een stoorzender te zijn. Of de

opperhoofd gemaakt dat alles diri-

bestaansrecht. Ook van de Kerk zelf

enkele vrouw aanwezig en dat vind ik

manier waarop die stoorsignalen ge-

geert -ik geef toe dat hij er misschien

krijgen de priesters weinig financiële

erg. Ik hoop in elk geval dat er dingen

geven worden ook de best mogelijke

wel aanleiding toe geeft-; welnu, dat is

steun; wel van de gelovigen in de

veranderen. Dat zal dan wel met ver-

manier is, dat is iets anders. Ik vind

een bepaling die volledig tegen het

vorm van de bijdragen in de eucharis-

traging gebeuren, maar ik denk dat

anderzijds ook niet dat de Kerk zich

eigenlijke wezen van het pausschap

tie. Per dienst is er steeds een ge-

veranderingen enkel positief kunnen

opnieuw als zingevingsinstituut moet

ingaat. Men vergeet eigenlijk de echte

deelte voor de voorganger. Indien we

zijn voor de Kerk.

profileren. De Kerk kan wel aan de
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Het zwarte schaap

standers’ de zaak voor enige tijd lam-

onderwerp veel gesproken en ge-

leggen. Mensen schuiven dan kandi-

schreven en gedebatteerd; maar ik

geloof zoals christenen dat zien -ook

S c h a m p e r : W aarom w o rd t

daten naar voren die zij een goed

denk dat men op dit moment bang is

Joden trouwens-; dit mono-theïstisch

Damlaan, een figuur die destijds

christen vonden. Deze personen die

voor nog meer tegenstellingen bin-

geloof dat wij uit dezelfde bron halen,

door de kerkelijke overheden niet

zalig of heilig verklaard worden funge-

nen de Kerk. Ik vrees dat dit tijd nodig

leent zich op het gebied van moraal

bepaald op handen werd gedragen

ren dan als voorbeeld voorde gelovi-

heeft; het klinkt niet erg prettig, maar

en lithurgie niet tot een manipulatie è

nu ‘plots’ weer als trofee binnenge-

gen. In het geval van de stichter van

ik vrees toch dat het zo is. Dat is met

la carte.

haald?

Opus Dei ligt de kwestie misschien

veel meer zaken zo. We zien dat ook

iets moeilijken

de maatschappij zelf op dat punt maar

gelovigen binnen een bepaalde cultuur vragen erg voorzichtig te zijn. Het

Aerts: Wel, hij had inderdaad zijn

Schittering van de
waarheid

oversten tegen hem maar het is na-

Ik vind het goed dat men een per-

tuurlijk wel zo dat Damiaan een ‘slecht

soon als Damiaan eruit neemt en zegt;

les wat over emancipatie wordt ge-

karakter’ had - nu, Daens was ook erg

“ Deze persoon was een echte goede

zegd. Ik verwacht wel verandering.

Schamper: Wat te denken van

langzaam vooruit gaat, ondanks al-

omstreden. Veel van die gedreven

christen”. Als God bestaat, en dat is

Dit lijkt mij een belangrijke zaak en

de kersverse encycliek 'Verltatis

mensen

zijn niet echt gemakkelijk.

iets waar wij vertrouwen in hebben,

het is tevens een heet hangijzer; net

Splendor’? Is wat de paus daarin

“Het is moeilijk om met een heilige te

dan zal zij bij deze mens in het bijzon-

zoals het celfoaat.

zegt ook bindend voor de gelovi-

leven” , nietwaar. Men kan wel een

der aanwezig geweest zijn. Een hei-

gen en zo Ja, heeft dat dan te maken

ongelooflijk charisma hebben, maar

lig- of zaligverklaring wil zeggen dat

m et de ‘o n feilb aa rh eid ’ van de

tegelijkertijd ook een onmogelijk ka-

de levenswijze van die persoon niet

Onkuisheid

rakter hebben. Damiaan zal wellicht

zinloos is geweest voor God. Op één

Schamper : Hoe gaan bv. se-

ook een pionier geweest zijn, want de

of andere manier leeft die persoon bij

minaristen en priesters m et hun

dat men inzake een moraal een aantal

Kerk interesseerde zich veel minder

God verder en gaat ook zijn inspiratie

eigen seksualiteit om ? O f is dit

dingen zegt; het is een algemene brief

voordie mensen dan hij deed. Eens hij

door. Het is niet zo dat wij kunnen

een taboe?

uiteindelijk; de hete hangijzers bezet-

de stap had gezet om naar die melaat-

uitmaken of mensen door God volle-

ten ook maar een paar lijntjes, maar

sen te gaan had hij zichzelf geïsoleerd

dig in de zinloosheid,

in het niets

liteit niet uit hun leven bannen, an-

daar springen de media dan wel op,

en hij wist dat ook. Het is alsof je

gestopt zullen worden. In de theologie

ders zullen ze psychologische pro-

zoals overigens te verwachten was.

vertrekt naar een Aids-kolonie en je al

wordt er nog veel gediscussieerd over

blemen krijgen. Men kan natuurlijk

Het is de bedoeling om iets rond mo-

vooraf weet dat je besmet zal worden;

“de hel”, niet als over een onderaards

dergelijke gevoelens sublimeren. In-

raal te schrijven, om te tonen hoe een

1 is misschien een slecht voorbeeld;

vuurtje waar men op gebraden wordt

zake relaties en seksualiteit heerst

christen op een alternatieve manier

maar door het feit dat je er contact

zoals in de schilderijen van Jeroen

hier in het seminarie een goede men-

zou kunnen leven. Bovendien was dit

mee neemt,

Bosch, want de beelden van hemel

taliteit. Men wordt immers verplicht

en hel zijn natuurlijk metaforen.

'buitenshuis' te gaan studeren, men

paus?
Aerts; Op zich is het niet onzinvol

is er geen weg terug.

schrijven oorspronkelijk enkel aan de

Damiaan had nog contact -men bracht

bisschoppen gericht. De bisschoppen

hem met een bootje materiaal- maar

worden dan verondersteld de filter te

hij kon niet m eerterug. Het moet in elk

zijn naar het grote publiek toe. Een

geval een figuur geweest zijn die ex-

encycliek is eigenlijk een wereldbrief

plosief was.

Aerts: Ik hoop dat ze de seksua-

weigert mensen de hele tijd in het
Schamper: Wat moeten wij ons
voorstellen bij een mirakel?

seminarie te houden. Dat is een soort
van tussentijd waarin zij net zoals

Aerts: Het begrip mirakel is een

iedereen studeren en dan ook rela-

voor de hele Kerk, waarin men een

Je hebt misschien ook al van die

ongelukkig begrip. Het woord komt

ties hebben. Het zou vreemd zijn dat

aantal zaken in verband met geloof en

briefjes gezien die zogezegd afkom-

niet voor in de Schrift; in de Schrift

men dan niet iemand leert kennen.

levenswijze naar buiten brengt.

stig zouden zijn van Damiaan. Rik

komt enkel het woord le ke n ’ voor: je

Het wordt dan wel moeilijk wanneer

Er zijn inderdaad ook misverstan-

Devillé heeft er o.a. zo een paar ge-

kan God zien als je doorheen de di-

men in het seminarie binnenkomt en

den over de zogenaamde onfeibaar-

schreven. Nu, Devillé is geen grote

mensie van de zichtbare dingen te-

men verondersteld wordt geen sek-

heid. Deze bepaling is in 1870 naar

theoloog, maar hij heeft problemen

kens ziet;

suele relaties meer te onderhouden.

zoals bvb. een roos de

voor gekomen. Historisch heeft dit te

met de positie van de paus -wat ik kan

uitdrukking kan zijn van liefde, en dat

Er zijn er dan ook genoeg die uitein-

maken met de zwakke positie van

begrijpen-; maar hij plaatst de zaak

terwijl het gewoon een afgeknipte plant

delijk af haken. Men moet een keuze

plaatselijke Keiken en het zijn zij die

van Damiaan dan ook in dat kader.

is!

Het is ook een teken als je je

maken. Die keuze zelf wordt ook lang

deze initiatie naar Rome toe gemaakt

Wat dan eigenlijk een slecht karakter

gelukkig voelt. Er zijn nog 'straffere’

genoeg in vraag gesteld want de

hebben. In de vorige eeuw wou men

is, wordt dan m eteen een halve

tekens, bvb. wanneer men geneest.

opleiding duurt een aantal jaar. Hier

dus een sterke band en toen heeft

schismaticus. Het lijkt w el alsof

Jezus was trouwens ook een dokter,

is het niet de bedoeling een gesloten

men gesteld dat de Kerk - niet de paus

Damiaan uit de Kerk is gezet, wat

een genezer, zoals er destijds massa’s

internaat te creëren w aarde mensen

uiteindelijk - wanneer ze op een con-

zeker niet correct is, en dat hij nu weer

rondliepen.

cilie verenigd is - in geval van geloofs-

wordt binnengehaald, zogezegd om-

‘gebrainwashed’ worden zodat alle
problemen worden verdrongen en
alle driften gekanaliseerd worden

uitspraken - toch niet helemaal ver-

dat het een goede zaak zou zijn voor

Schamper : Waarom wordt de

stoken kan blijven van een bepaalde

de paus. De procedure om Damiaan

vrouw het priesteram bt on tzegd en

naarreligie. Dat is volgens mij niet de

inspiratie; God kan toch niet volslagen

zalig te verklaren is in werkelijkheid al

staat hier iets over in de bijbel?

goede methode en het heeft ook geen

afwezig zijn in zijn eigen kerk. Ieder-

jaren aan de gang; het is er dus niet

Aerts: Over het priesterschap staat

een moet aanwezig zijn, en dan doet

zomaar van vandaag op morgen ge-

ertout court niets in de bijbel vermeld.

men dan daarna toch terug naar bo-

de paus ex cathedra een plechtige

komen.

Men geeft zelfstoe vanuit Rome dat er

ven.

enkele zin, want de problemen ko-

verklaring inzake geloof en zeden.

Het is wel zo dat naargelang de

geen argumenten tegen zijn. Men zegt

Ook gelovige homoseksuelen bin-

Dat is bindend voor de Kerk en dan

mensen die achter zo’n figuur staan

wel dat in de Schrift staat dat Christus

nen de Kerk zijn een probleem. De

geloven wij dat Gods inspiratie daarin

erg ijverig zijn, de zaak van die per-

mannelijke volgelingen had; maar er

Kerk staat -zeker in haar officiële

De paus is dus niet

soon veel sneller kan behandeld wor-

waren ook vrouwen die hem volgden.

leer- erg “kritisch” tegenover homo-

onfeilbaar, maar hij kan wel, mits aan

den, zoals bvb. in het geval van de

De Twaalf, die symbool stonden voor

seksualiteit. Nochtans stelde men in

alle voorwaarden voldaan is, een on-

stichter van Opus Dei. Dat hangt dus

de twaalf stammen van Israël waar

Vaticanum II dat seksualiteit niet lan-

feilbare urtspraakóoen. Bij mijn weten

voornamelijk af van menselijke facto-

Christus naar toe gezonden werd,

ger een strikte zaak van voortplan-

aanwezig

is.

is er nog maar één onfeibare uit-

ren. Er wordt ook steeds een heel

waren mannen. Nu, in die maatschap-

ting was. Er wordt uitdrukkelijk ge-

spraak geweest, i.v.m. de mariale

serieus onderzoek ingesteld, waarbij

pij is dat heel begrijpelijk; en ook dat

zegd dat het gaat om de relatie, maar

dogma’s. Maar deze paus heeft dus

men de naar voor geschoven kandi-

geeft men in Rome toe. Men zet de

dat de mogelijkhied tot voortplanting

nog geen enkele onfeilbare uitspraak

daat volledig en kritisch doorlicht. Dit

stap naar vrouwelijk priesterschap nu

open moet blijven. Er zijn priesters

gedaan, hoewel da arbij het grote pu-

kan op zich al veel tijd in beslag ne-

niet; maar dat wil niet zeggen dat die

die homoseksueel zijn, en sommi-

bliek verwarring rond bestaat.

men, en bovendien kunnen teg en-

er nooit zal komen. Er wordt over dit

gen komen er ook voor uit. Ik ben ook
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priester en niet gehuwd. Ik ben niet

zeker in deze cultuur het lastigste ele-

dig figuur, en van hem wordt er verteld

homoseksueel, integendeel, ik voel

ment is wanneer men moet kiezen om

dat hij van de zorgen niet kon slapen.

is). De bijbelse God is niet zo! Er is in

mij eerder overtuigd heteroseksueel.

priester te worden of niet.

' Hij sliep eventjes in, maar de proble-

de S chrift voortdurend kritiek op
vruchtbaarheidsgoden, op góden die

Dat was

(hoewel dat maar een magere troost

Er zijn een aantal mensen van het

voor mij ook het lastigste. Ik had, voor

men kwamen hem steeds opnieuw

andere geslacht die ik goed ken, maar

ik deze keuze maakte, nooit gedacht

voorde geest. Hij draaide zich om en

men zo maar voor z’n karretje kan

ik heb daar geen seksuele -psycholo-

dat ik hierin zou slagen. Ik denk wel

dacht ‘ik zal er morgen de paus eens

spannen. Volgens mij wordt

gisch zal die natuurlijk wel seksueel

dat elke relatie -ook een godsrelatie -

over aanschrijven’ en sliep terug in.

Kerk veel te weinig aangetoond en
beklemtoond hoe anders die God is;

in de

zijn- betrekkingen mee. Ik ben ervan

maar kan lukken als alle dwang weg-

Maar hij schoot terug wakker en be-

overtuigd dat het celibaat als zodanig

valt, wanneer het bijna een soort sport

sefte:

‘potverdikke, ik ben zelf de

een armoede is. Men kiest hier voor

hoe verborgen. Je mag hem niet noe-

wordt... Wat het geloof betreft, ik had

paus!’. Al vlug echter bedacht hij :’maar

men noch afbeelden; dat is uniek in de

omdat men de geloofsrelatie zo be-

tevoren

altijd gedacht : "dat wordt

bon, God is er gelukkig ook nog’ en hij

godsdienstgeschiedenis en dat ge-

slissend vindt dat een relatie daar-

knokken, ik moet sterk zijn, ik mag me

draaide zich om en viel opnieuw in

ven ook ongelovige godsdienst-histo-

naast moeilijk wordt. Hoewel ook een

niet laten gaan" enz.;m aarikdenkdat

slaap. Ik vind dat een erg toepasse-

rici toe. Geloof biedt volgens mij juist

relatie als zodanig een moment is

echt geloven iets heeft van het tegen-

lijke en prettige anekdote. Uiteindelijk,

geen zekerheid. Geloof is eerder een

waarin men God kan herkennen. Dat

soort van oervertrouwen dat het niet

celibaat is wel iets dat ons marginaal

allemaal van de individuele mens al-

maakt: men is volstrekt onbegrijpelijk

leen afhangt. Hoe dat nu eigenlijk in

voor een buitenstaander, zelfs voor

elkaar zit, dat weet ik ook niet. Wat

veel “binnenstaanders” . Die keuze

gebeurt e r na het leven? Wel, ik weet

heeft voor gevolg dat men maatschap-

het niet. Christus wist het trouwens

pelijk marginaal wordt; je mag binnen

ook niet. Christus is gestorven - stel u

de Kerk nog een bepaalde funktie

voor! - in de grootste godverlatenheid.

bekleden, toch ben je maatschappe-

Dat is toch sterk.En dat vind ik buiten-

lijk marginaal.

gewoon prettig; niet dat hij door God
verlaten is, maar dat men met derge-

Schamper: Kan men bv. als pas-

lijke ideeën in de Schrift terecht kan,

toor en dus als celibatair die boven-

en dat het de gelovige daarin steunt.

dien niet verondersteld wordt sek-

Het stelt ook uw eige n godsvisies voort-

sualiteit te beleven, iets wezenlijks

durend in vraag.

zeggen over relaties, liefde en seksualiteit?

Schamper: Waarschijnlijk zijn

Aerts: Men kan vanuit het geloof

toch niet alle gelovigen zo Intens

zeker wel iets zinnigs zeggen over

m et dergelijke vragen bezig? Er zijn

relaties, al was het maar omdat geloof

toch nogal wat katholieken die ka-

een relatie is, veel meer dan een mo-

tholiek zijn uit traditie en die naar

raal of een ideologie. Op dit gebied is

deel, het is gratuit leven. Ik voel me

als je gelooft denk ik dat het essen-

er ook psychologisch veel te zeggen,

de eucharistie gaan omdat het nu

heel goed in m ’n vel, heel content,

tieel is dat je heel veel dingen kan

eenm aal de gewoonte is?

meen ik. Er zijn volgens mij veel ele-

heel vrij; dus wil ik hier morgen dood-

relativeren.

menten uit de seksualiteit die in het

vallen, wel: het is prettig geweest, ik

Aerts: Er is binnen de Kerk veel
traditioneel en vaag geloof dat eigen-

geloof erg wezenlijk zijn, en ik vind dat

heb een mooi leven gehad. Iemand

positief. Het is iets cryptischen onthut-

S cham p er: Is het geloof In een

die gelooft raakt er volgens mij van

send, en ik ben er geweldig door ge-

o p p e rw e ze n g e e n re g e lre c h te

Ik heb dan ook veel meer respect voor

overtuigd -ik hoop dat het geen auto-

vlucht uit de werkelijkheid?

echte atheïsten dan voor christenen

boeid. Men is mens, met een bepaalde

suggestie is - dat -ondanks de vele

Aerts: Ik hoop van niet! Het geloof

visie op het bestaan, waarin allerlei

miserie die er ook is- er een element

in een opperwezen anderzijds mis-

kerk gaan bv.; echte atheïsten zijn

elementen in meespelen.

Eén ele-

van gratuïteit is in het leven; in termen

schien wel. In de cursus theologie die

goede gesprekspartners. Juist omdat

lijk de naam christelijk niet waardig is.

die enkel vanwege de traditie naar de

ment in die visie is ook de godsdienst,

van geloof is dat de aanwezigheid van

ik geef, gebruik ik bv. Freud in mijn

men met zo’n vooroordelen t.o.v. het

als je gelovig bent. Je bent sowieso

God.

Eens je daarmee vertrouwd

voordeel. Ikgeef hemgelijk voorzover

godsbegrip zit, en dus ook t.o.v. de

getekend door het feit dat je man of

raakt is dat een element dat je enorm

het -geheel volgens de stelling van

gelovigen, hoeft het u dan ook niet te

vrouw bent, dat je een relatie hebt of

vrij laat.

Feuerbach- een opperwezen is dat

verwonderen dat daar niemand door

niet, enz. Mystici zijn wat dit betreft
vaak niet van de poes\ er wordt veel
nagedacht over de psychologische

Prettige anekdote

wij voor onself hebben gefabriceerd,

geboeid is. Irr mijn geval bv., hoe zou

de transcendentie van ons eigen vaak

je kunnen ongehuwd zijn, celibatair

verdrongen mensbeeld. We zien ons-

achtergrond van 'geseksueerd'zijn en

zijn, zeker in deze maatschappij, om

Schamper: Slaafde schrik u niet

zelf in een spiegel op een oneindig

van geloof. Volgens mij hoeven deze

een soort van propagandist van een

om het hart wanneer u die trooste-

vergrote manier. Dat iseenzinvol idee;

zaken geen tegenstelling te zijn, al-

opperwezen te zijn? Ja kijk, ik weet

loos verlaten kerken ziet?

en dat noemt Barthès een soort van

wel beter, dan had ik het niet gedaan!
Als het daarom gaat, dan stop ik.

hoewel het in de praktijk vaak het

Aerts: Met de kerk gaat het uitein-

natuurlijk godsbegrip dat bijna in ie-

geval is. In elk geval, wij zijn er sterk

delijk niet goed; we zitten in een heel

dereen zit. Ik vind het zinvol omdat het

mee bezig. Het is ook zo dat men z’n

Hoe is het in deze maatschappij

grote crisis; maar soit, we zien wel.

een goede ontmaskering is. Maar an-

mogelijk om echt te geloven, en dat

keuze om al dan niet priester te wor-

Iemand die gelooft mag zich door deze

derzijds zijn er veel theologen die er

den niet mag maken onder de 25 jaar.

zonder helemaal buiten deze cultuur

crisis nooit laten afschrikken. Door

van uitgaan dat onze christelijke gods-

te staan; dat is de echte problematiek

Dat is een soort van rem . Ik vind dat

zich door die crisis kapot te laten

visie anders is, omdat God daar juist

nog niet zo’n dwaas idee. Je kan na-

voor gelovigen in deze tijd. Geloven in

maken, door er over te schrijven en te

verschijnt in machteloosheid, in ver-

tuurlijk zeggen : “ Er zijn al zo weinig

deze tijd is iets tegendraads en de

preken en de mensen er mee lastig te

borgenheid en dus niet als het ge-

gelovige is een buitenbeentje.

'roepingen',dat als er dan al iemand

vallen, toont men juist dat men niet

droomde superwezen dat mij, gezien
ik ongehuwd ben, helpt en voor mij -

komt, we die beter goed vasthouden;

gelooft. Een gelovige z e g t: we zien

die schermen we een beetje af, zeker

wel. De meeste drukte die men rond

Feuerbachiaans kan je er prachtige

als die man enig succes kent bij het

de crisis maakt iserg contra-productief.

dingen mee doen - de projectie van

andere geslacht". Maar dat heeft geen

Johannes de 23ste, dat is drie pausen

De Liefde is waar ik mij kan aan bevre-

Vos & SteC

enkele zin. Ik denk dat het celibaat

geleden (sic), w aseenergm erkw aar-

digen in een puur platonische wereld

Foto Vos
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D e W are Aard

Filosofen

God in de wetenschap
Wetenschappelijk onderzoek naar

was het allerminst aan de wetenschap

het hoe en waarom van godsdiensten

- die schaamteloze ketterij van het

en religies, van religiositeit en de fun-

verstand! - deze vraag van een ant-

damentele wezenskenmerken van het

woord te voorzien. Het hoe en waarom

religieuze beleven klonk de bescha-

van die godsdienst werd gewoon door

ving lange tijd onmogelijk en absurd in

die godsdienst zelf gelegitimeerd.

de oren: het soort paradoxen dat de

Het heeft, net zoals dit zoveel an-

wetenschappelijke hoogmoed typeert.

dere terreinen van de kennisver-

Op hetzelfde soort reaktionaire, emo-

werving - eertijds exklusief door de

tionele non-argumenten stuitten an-

klerus gemonopolizeerd - betrof, ten-

dere jonge wetenschappen die zich

minste tot de Verlichting geduurd voor-

koncentreerden op de ontsluiting van

aleer men zich in een geest van kriti-

het sacrosancte terrein dat al zo lange

sche objektiviteit rond dit probleem

tijd bekend stond om zijn transcen-

schaarde. Twee eeuwen later kan met

dentie en raadselachtige on grijp-

het sindsdien geproduceerde weten-

baarheid. Religieus beleven, hoog-

schappelijke patrimonium de hele weg

dravende emoties, God, het genie van

naar Compostella geplaveid worden.

de scheppende kunstenaar, het genie

Het kan natuurlijk mijn bedoeling niet

van zijn schepping...allemaal heilige

zijn op twee luttele pagina's een in-

huisjes w aar de zogeheten botte,

zichtelijk overzicht te geven van wat er

quantificerende w etenschap m aar

zo allem aal aan godsdienstweten-

beter af kon blijven. Het hoe en waarom

schappelijk kontextueel onderzoek

van deze of gene godsdienst was niet

werd uitgevoerd. “ Religion” beslaat ook

zo’n evidente vraag, en in een univer-

in de Encyclopaedia Britannica, toch

sum dat in w ezen de m aterieel-

allerwegen bekend om zijn ontieglijk

maatschappelijke afspiegeling van

dunne vellen en miereschetenschrift,

deze godsdienst hoorde te zijn en

een fijne honderd pagina’s. Een korte

geheel konform die godsdienstige

aftastende ronde voor de geïnteres-

wetten werd georganizeerd en geleid,

seerde lezeres dan maar?

feilloos geperfektioneerde projektiesystemen waren: de God van het Chris-

Het pionierswerk werd, zoals in

tendom was een superwezen waarin

zovele zaken nietwaar?, grotendeels

de begrensde, feibare en sterfelijke

door filosofen gerealizeerd. Er was

mensheid al haar wensdromen en as-

het verdienstelijke werk van de Franse

piraties projekteerde. Doorheende ge-

en Engelse verlichte traditie. Er waren

schiedenis vervreem dde de mens

bovenal de seminale inzichten van de

echter gaandeweg van zijn eigen uto-

Duitse idealisten. Immanuel Kant

pische konstruktie, ontdubbelde de

voorop: hij begreep godsdienst hoofd-

mens zich als het ware in een aanbe-

zakelijk als een formulering van een

den en aanbiddend wezen. Het motief

etisch systeem. De bekende Kan-

van de vervreem ding en de on-

tiaanse kategorische imperatief - het

derwerping aan een wezenlijk mense-

fundament van de plichtsmoraal - zag

lijk artefakt kennen we natuurlijk van

hij exemplarisch gegeven in het chris-

het verguisde duo Marx-Engels. In

tendom. Als geen ander inkameerde

hun profetie vervulde godsdienst zélf

Christus de plicht, die z.i. aan ieder

een dubbele funktie: enerzijds sugge-

moreel handelen ten grondslag lag.

reert ze de mogelijkheid van pseudo-

Zonder Kant geen G.F.W. Hegel uiter-

protest, terwijl ze anderzijds juist de

aard: hij formuleerde een eerste, nog

werkelijkheid waarin zij funktioneert

schoorvoetende komparatieve bena-

zelf versluiert - opium voor het volk.

dering waarin religie werd gedefini-

Als onderdeel van de maatschap-

eerd als een relatie tussen de individu-

pelijke suprastruktuur/bovenbouw

ele, kennende mens, en het Absolute.

heeft zij een louter ideologische rol te

Het Absolute bevat uit hoofde van zijn

vervullen, die erin bestaat de ware

eeuwige totaliteit ook de Waarheid,

toedracht van de fundamenteel on-

die door de religie wordt uitgedrukt.

rechtvaardige e konomische produktie-

Alleen was Hegel de mening toege-

wijze en de daarop steunende sociale

daan dat dezelfde Waarheid op een

konstellatie aan het oog te onttrekken

abstrakter en dus hoger peil werd uitge-

of die zelfs te legitimeren. Marx’ en

drukt in de filosofie zelf: voor hem was

Engels’ bijdrage zou het startschot

de religie dan ook kwalitatief onderwor-

worden voor de bijzonder vruchtbare

pen aan de filosofie... Zonder Hegel

bijdrage van de sociologie - niet toe-

geen Ludwig Feuerbach: hij po-

vallig zat deze alras ontgroende we-

neerde het historische inzicht dat de

tenschap zelf nog m iddenin haar

monotheïst ische godsdiensten in feite

ontvoogdingsstrijd.

->

Programma pausbezoek.

Ontdopen?
Je laten dopen vormt geen enkel probleem: De meeste mensen
ondergaan het kort na de geboorte. Op een latere leeftijd geeft dit ook geen
problemen. Uaareens gedoopt, kan je je dan laten ‘ontdopen’?

Paus Johannes Paulus II bezoekt

en live-muziek. De 11.202 zitplaatsen

ons land van 13 tot 15 mei in het kader

zijn die dag in de eerste plaats voorbe-

van de zaligverklaring van Damiaan.

houden voorde inwoners vanTremelo.

Het nationaal onthaalcomité verstrekte

Wegens de massale belangstelling is

in Brussel meer details over het na-

er ook op 13 mei een opvoering voor-

kende pauslijke bezoek aan Malonne,

zien. Om 20.00 uur volgt er op zaterdag nog een gebedswake met jonge-

Tremelo en Leuven.

ren in de basiliek van Koekelberg.

Volgens het Humanistisch Verbond vormt dit geen enkel probleem.

Onmiddellijk na zijn aankomst op

Het is een tamelijk eenvoutfig procédé dat je moet volgen. Je stuurt een

vrijdag 13 mei in Melsbroek vertrekt

Op zondagvoormiddag is er om

de paus naar het Naamse Malonne

9.30 uur een misviering - met de zalig-

voor een bezoek aan het graf van de

verklaring van Damiaan - in het (om-

in 1989 heilig verklaarde Mutien-Marie

gebouwde) park ‘Ossegem’ bij het

(1841-1917). Na zijn dood werd zijn
graf een bedevaartsoord. De paus zal

Atomium.

er een mis opdragen in het sport-

de paus aan het kasteel van Arenberg

complex van Saint-Berthuin.

in Heveriee. Een half uur later bezoekt

brief naar het bisdom van de plaats waar je woont, met de vraag of men
je wil schrappen uit het doopregister. Het bisdom is daartoe verplicht, zo u
het vraagt. Ze zullen wel een aantal keer terug schrijven om je te
overtuigen om het niet te doen. De aanhouder wint.
Wat is het nut ervan? De Staat blijft de Kerk een dotatie geven, en door
je te laten ontdopen zal ze geen frank minder krijgen. Waarom zou je het
dan doen? Als je er belang aan hecht, uit principe.
Volgens de secretaris van de Gentse bisschop is ontdopen niet
mogelijk, en trouwens “het heeft toch geen zin”. De Vicaris voor de Jeugd
van het bisdom Gent, Lode Aerts, ontkende niet dat het kan, maar
nuanceerde het ontdopen op zich. Het blijft een louter administratieve
daad. Voor de Kerk bfijf je immers toch gedoopt; een ritueel maak je niet
administratief ongedaan. Dat is ook de opvatting van seminarist Joris
Potfliet.
SteC

Na een misviering ‘s anderendaags
in de Sint-Michielskathedraal te Brussel, en een on tm o e tin g m et de
Belgische bisschoppen, vertrekt de
paus naarTremelo,waarhijom16.30u

‘s Zondags om 16.30 uur arriveert

hij het graf van Damiaan in de kloosterkerk van de Picpussen aan het
Damiaanplein te Leuven. Samen met
600 paters en zusters van deze orde
houdt hij hier een gebedswake. Om

aan het geboortehuis van Damiaan

18.15 uur volgt dan nog een manifes-

verwacht wordt. Hoogtepunt hier is
een massaspel in een speciaal daar-

tatie op het Leuvense Ladeuzeplein,
waarna de paus om 20 uur terug naar

toe gebouwd amfitheater. 1500 figu-

Rome vliegt.

ranten zullen de jeugd van Damiaan
evokeren en hem vervolgens hulde

SteC

brengen met bloemen, choreografie

bron: De Morgen.
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Sociologen

onmisbaarheid van die godsdienstige

(ontstaan uit de konfrontatie met de

kanalizeerd worden: de vader werd

inhoud voor ekonomische aardver-

dood, met drom en en visioenen,

weer in leven geroepen in de totem-

bezondigen zich aan een bekend

schuivingen bloot. Het puriteinse

echo’s...) identificeren als een vorm

god. Een godsdienst blijkt dus niet

methodologisch euvel: nietzektenpre-

protestantisme was z.i. meer nog dan

van primitieve filosofie. De legendari-

meer dan een in wezen infantiele-

tenderen ze niet alleen fenomenen te

het katholicisme het sociaal-psycho-

sche S ir James Frazer verdedigde in

neurotische manier om met schuldge-

verklaren, vaak doen ze ook niet an-

logische korrelaat van de opkomst

zijn “Golden Bough" een analoog, vrij

voelens om te gaan - een psycholo-

ders dan die fenomenen eenvoudig-

van het kapitalisme. Volgens de Duitse

simplistisch vooruitgangsgeloof: reli-

gisch goed funktionerende illuzie die

weg “weg-sociologizeren". Fenome-

socioloog Georg Simmel bestond

gie baande noodzakelijk de weg voor

teruggaat op familie-ervaringen. Erich

nen genetisch verklaren heet het: ant-

religie in een hyper-geabstraheerd

de latere wetenschap die in haar om-

Fromm ontkende de eng-sexuele

woorden op de vragen waar religies

systeem van allerlei intermenselijke

gang met de werkelijkheid een duide-

kleur van het oedipus-konflikt dat aan

vandaan komen, hoe ze ontstaan zijn,

relaties die de sociale werkelijkheid

lijk hogere graad van rationaliteit aan

de godsdienstbeleving ten grondslag

waarom ze ontstaan zijn en hoe ze

mee vorm geven. Geloof is niets meer

de dag legde. De bekendste verte-

lag: godsdiensten speelden eerder in

funktioneren, wat hun feitelijke funktie

dan de relatie tussen individuen die

genwoordiger van deze vleugel is na-

op het universeel kinderlijke verlan-

is b in n e n ee n g e g e v e n s o c ia le

noodzakelijk is voor het voortbestaan

tuurlijk Auguste Comte geweest, de

gen beschermd te blijven. Jungs com-

struktuur...beantwoorden ineens ook

van de groep. Theïsme nu is de meest

vader van de sociologie zelve...

plexe psychologie concentreerde zich

de pregnantere vraag wèt ze eigenlijk

veredelde vorm van geloof omdat het

zijn. Met deze tendentie was Emile

hier om een persoonlijke relatie gaat

Durckheim flink vertrouwd: zijn aan-

waarin de tegenhanger niet langer

Psychologen

m eer op de re lig ie uze sym boolinhouden die z.i. uit het kollektief
onderbewuste stamden: zo paste zijn

dacht ging voornamelijk uit naar ritue-

een individu is maar volledig in imma-

Maar of de individuele gelovige

godsdienstpsychologische visie won-

len, symbolen, sakramenten en hoe

teriële transcendentie is gedesinte-

hiermee een antwoord geformuleerd

derwel in de theorie van het archetype

ze funktioneren binnen de sociale

greerd. Hier sluit Reinhold Niebuhr

krijgt op de aard van de individualiteit

als determinant van de menselijke

werkelijkheid. Riten konsolideren de

nauw bij aan: geloof als suggoraat

van zijn geloof, van zijn belevenis? De

ontwikkeling...

groep, een god/totem personifieert de

voor de verdwenen vertrouwensrela-

jonge psycho-analyse ontdekte de la-

En de hermeneuten Mircea Eliade

klan. De symbolische kracht van een

tie uit de kindertijd.

cune in het sodocentrisch wereldbeeld

en René Girard dan? Schleier-

cheque weegt niet op tegen die van

Een andere belangrijke traditie in

van voornoemde funktionalistische

macher? Claude Lévi-Strauss? Ver-

een trouwring en is daarom sociaal-

het sociologisch onderzoek bestaat in

theorieën en diende haar in de ge-

g e e t ik de id e o lo g ie k ritie k van

integratief minder interessant. Durck-

het amalgaam aan evolutionaire theo-

daante van Sigmund Freud van ant-

Horkheimer, Adomo en Habermas

heim komplementeerde hiermee de

rieën dat sedert Edward Tylor, de

woord met “Totem und Tabu": de va-

niet? De nog steeds niet gespijzigde

overwegend individualistische sfeer

grondlegger van de kulturele antropo-

der-tyran wordt door zijn zonen - kleine

hongerigen onder u raad ik een kalfs-

die toendertijd opgeld maakte in het

lo g ie , a lle s b e h a lv e o n v e rte g e n -

oedipoi - vermoord, en dit in de eerste

leren portefeuille of een tweede zittijd

godsdienstsociologisch debat. Max

w o o rd ig d b le e f: re lig ie als een

plaats omdat de vader het alleenrecht

Weber tekende voor de Durckheim-

aan: hier kon meerdan de spreekwoor-

prew etenschappelijke m anier van

op alle vrouwen had verworven. Het

delijke tip van de kazuifel er niet echt

Marx-synthese: hij legde de sociaal-

kennisverwerving en -strukturering,

schuldgevoelen dat na de moord de

af. En of de paus nu ook tot inkeer

ekonomische mechanismen achter

verklaring en planning. Als basis voor

kop op stak en de chaos die ontstond

komt?

bepaalde godsdienstige ontwikkelin-

latere, m eer geraffineerde gods-

door de willekeurige overtreding van

gen en de id e o lo g is c h -illu s o ire

diensten kunnen we het animisme

het incest-taboe, moest dringend ge-

H et Opus Dei...

Moloch, Lord.

invloed uit op politiek, economisch,

spelen kat en muis. Sinds het verwer-

militair, cultureel (media) vlak. Het

ven van het statuut van persoonlijke

Opus Dei is een organisatie waarbj

prelatuur, waardoor het Opus Dei on-

financiële en economische slagkracht

afhankelijk werd van de plaatselijke

Het Opus dei werd in 1928 ge-

regels zoals de Balaguer ze aangaf.

een beslissende rol speelt. Het Insti-

bisschoppen, en sin d s kardinaal

sticht door José Maria Escrivè de

En hier wringt het schoentje... Het

tuut blijkt verweven met vele finan-

Woityla aan het hoofd van het Vati-

Balaguer yAlbas, markies van Piralta.

Opus Dei is een soort van sektaire

ciële economische belangengroepen.

caan staat, is het Opus Dei in dit spel

De groei van het Opus Dei liep samen

organisatie die opvallend veel trekken

Van Bosbeke (*)vernoemt o.a. de

meer en meer de kat aan het worden.”

met het bewind van dictator Franco.

vertoont van het fascisme zoals we

Kredietbank en de privé-spaarkas AN-

Bij de pausbenoeming van kardi-

In oktober 1943 kreeg de Balaguer het

dat tijdens WO II hebben gekend: het

HYR De belangrijkste Opus Dei-ka-

naal Woityla ging een belangrijke in-

statuut van ‘nihil obstat' van de Heilige

totaal afwijzen van het intellectuele

nalen naar het grote publiek in België

vloed uit van Opus Dei en van de zgn.

Stoel, waardoor het Opus Dei officieel

(‘het is niet nodig te denken; alles

zijn volgens Van Bosbeke twee katho-

Orde van Malta die ontstond in de tijd

tot diocese werd uitgeroepen. Het

staat geschreven’), het blindelings

lieke kranten: De Gazet van Antwer-

van de Kruisvaarders (11de eeuw).

betekende meteen dat het z ’n eigen

vertrouwen in de leider (de Balaguer),

pen en La Libre Belgique.

priesters kon vormen. In februari 1947

het veronachtzamen van het individu

“ De houding van de Belgische

nl. het realiseren van het katholieke

gaf paus Pius XII het Opus Dei als

en diens persoonlijke vrijheid ten voor-

hoogste kerkelijke kringen tegenover

eerste organisatie het statuut van

dele van het collectieve, het absoluut

het Opus Dei getuigt van diplomatie.

Europese avondland met aan de top
een telg van de aloude illustere Euro-

seculier Instituut; wat neerkwam op

vooropstellen van algehele gehoor-

Enerzijds hebben ze een vrij nega-

pese aristocratie. Ook in België zijn

een pauselijke erkenning van het werk

zaamheid en trouw, een radicaal ka-

tieve opinie over het Instituut; het is

de connecties tussen de

van de Balaguer. In augustus 1982

tholicisme, enz. De waas van geheim-

niet alleen een kerk in de kerk, maar

Malta en het Opus Dei duidelijk.

verleende paus Johannes-Paulus II,

zinnigheid die rond het Opus Dei hangt

het is vooral uit op de macht in de

“Kardinaal Wojtyla werd zowel door

die een hevige sympatisant is van het

is te wijten aan het gebod van discre-

Belgische kerk. Anderzijds hoeden ze

de Orde van Malta als door het Opus

Beiden hebben ze ook hetzelfde doel;

Orde van

Instituut, het Opus Dei het statuut van

tie] de constituties verbieden de leden

zich voor openlijk negatieve oordelen,

persoonlijke prelatuur, wat betekende

Dei -en dit in overleg met het CIA- als

om aan buitenstaanders te vertellen

want de macht en de invloed van het

kandidaat-paus naar voor geschoven.”

dat het Opus Dei onafhankelijk werd

dat ze lid zijn van het Opus Dei.

Opus Dei in Rome zijn met de komst

van de plaatselijke kerkelijke hiërachie.

Het Opus Dei opereert in België

Enkel de paus zelf kon zich voortaan

sinds het midden van de jaren ‘60

nog mengen in het doen en laten van

vooral in s tud ente n-m ilieu s (vnl.

Regelmatig worden negatieve rap-

het Instituut.

De kernidee van het

Leuven) en dit met de bedoeling de

porten over te links geachte priesters

Opus Dei is dat iedereen, ook elke

(*)Voor meer informatie:

en priesters-professoren naar Rome

leek, de staat van heiligheid kan berei-

elite van de toekomst\e recruteren.
Het Opus Dei is maatschappelijk

ken als men maar leeft volgens de

niet te onderschatten want het oefent

langrijke kerkelijke kringen in België

Van Bosbeke André,
Opus Dei in België,

van Johannes-Paulus II zeer groot

Vos

geworden.

doorgestuurd. Het Opus Dei en be-
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Pausbezoek 1985
Zelfs toen was niet Iedereen opgetogen over het bezoek van de Vader.
Even een opsomming van het hoe, wie, waar en waarom.

De staatsveiligheid besloot geen ri-

kenden er iets mee te maken te heb-

sico te nemen. Overal waar de pause-

ben en in Beauraing besloot men niet

lijke stoet ging langskomen, werden

te wachten op mirakels en begon men

de huizen aan een uit gebreide contole

met de herstelling van het beeld. De

onderworpen. Bewoners kregen nauw-

Belgische protestanten van hun kant

gezette instructies over wat ze beter

bleken ook niet zo blij met het paus-

konden doen en laten op de grote dag.

bezoek. In hun ogen is die een te

En wie de paus op de Antwerpse grote

fervent Mariavereerder.

Bij de bekendmaking van de komst

len van het Katholiek Vlaams Hoog-

markt wou zien, moest dat schriftelijk

Christelijke organisaties als Kriti-

van de paus gingen er meteen al stem-

studentenverbond, pakte 4 mensen

aanvragen mét vermelding van naam,

sche Werkgroep Pausbezoek en Kul-

men op die het geldverslindend karak-

op maar onverrichterzake.

adres én identiteitskaartnummer.

tuurleven (het blad van de Dominica-

ter van de rondreis aankloegen. Niet

Hoogtepunt was wel de inval in het

alleen voor onthaal, verblijf, e.d., ook

redactielokaal van de Bombardon.

voor de beveiliging, politie-overuren,

Deze dorpskrant uit het anders zo

Protest

nen) lieten ook kritische geluiden horen: “het gaat om pauselijke monologen, onderbroken door applaus” .

etcetera. Ondanks de hele commotie

rustige Melsele had het immers aan-

In Beauraing werd een Mariabeeld

errond is er eigenlijk nooit een precies

gedurfd de paus te omschrijven als

beschadigd. Deze vandalenstreek zou

bedrag bekendgemaakt: allerlei be-

“die down uit Rome” . Reden genoeg

eerst gepleegd zijn door anarchisten,

dragen circuleerden, soms erg ver

om de ganse redactie op te pakken, te

later werd ze opgeëisd door de “echte

U ziet het: zelfs in 1985 was de

uiteenliggend. Na het bezoek ver-

ondervragen en meteen de ganse

kristenen van de ware kerk van mgr.

Vlaming al kritisch, was zijn politie-

dween dit punt zelfs volledig van het

abonneelijst in beslag te nemen. De

Lefèbvre". Daarbij voorspelden ze een

apparaat al overijverig en liep alles af

toneel, vreemd genoeg.

goegemeente riep intussen moord en

mirakuleuze herstelling van het beeld

met een sisser. Misschien brengt 1994

brand: die ketters worden door Mos-

als “ex-kardinaal Wojtyla in België

iets anders?

kou betaald, zoveel is nu wel zeker.

aankomt". De echte lefèbvristen ont-

Het vreemde staatshoofd
De paus kwam o.a. in de hoedanigheid van vreemd staatshoofd op
bezoek, zo kon de overheid schermen
met de wet van 1852. Daarin wordt
bepaald dat "degenen die zich schuldig maken aan belediging van de persoon van vorsten of hoofden van
vreemde staatsbesturen d.m.v. schriften, drukwerken, prenten,... gestraft
worden met gevangenisstraf van 3
maanden tot 2 jaar en een geldboete
van 100 tot 2000 frank” . Niemand is
ooit veroordeeld op basis van deze
wet maar ze was wel het gedroomde
a lb i voor de veiligheidsdiensten om te
gaan jagen op allerhande anti-pausinitiatieven.
Begin 1984 doken al affiches en
stickers op met de boodschap “hij
komt, hij kan ze kussen” van het

Humanista!
overigens totaal anders ingevuld. Je

Schamper: Waarom neem t het

tisch Verbond.

kan het als een 'rite de passage' beschouwen die in élke cultuur rond die

H.V.-nationaal geen standpunt In
t.o.v. het pausbezoek ?

Schamper: Wat is het H.V. eigenlijk?

leeftijd plaatsvindt, en dus niet als een

Eggerickx: Misschien wel uit tactische overwegingen, ik weet het niet.

Eggerickx: Het H.V. is opgericht

niefeest van de katholieken. Ook m .b.t.
af scheidsplechtigheden (verassingen,

om vrijzinnigen te organiseren en de
overheid duidelijk te maken dat wij ook

je dan aarmeemt direct zeer vijandige

centreerd rond één them a, maar
daarna werd ook gepoogd een filoso-

pelijk belangrijk in het bespreekbaar

reacties. Een sereen debat is in zo’n

maken van bepaalde zaken zoals cre-

massahysterie ver te zoeken. Je moet

fische fundering te leggen voor de

matie, abortus, ethische problemen

de sociale druk niet onderschatten,
hoor.

vrijzinnigheid; het H.V. isdanook breed

rond AIDS e.d. -wat niet wil zeggen dat

filosofisch ingesteld. Erzijn vele VZW’s

iedereen die lid wordt van het H.V.
automatisch pro-abortus is natuurlijk.

Schamper: U sprak zojuist over

Eén van onze taken is een progressieve drukkingsgroep te zijn, ook op
emancipatorisch gebied.

sociale druk. Kunnen vrijzinnigen

der weinig is, zeker in vgl. met Wallonië. Bij ons blijft het H.V. merkwaardig

slogans tegen de paus. Van de daders
geen spoor.

Politieparanola
Omdat men toch “iets” moest doen,
werden posters, slogans en stickers

maal op hun kop gaan staan, zoals bij
het overlijden van Boudewijn, dan krijg
je bij de minste kritische houding die

mening en het behoorlijkheidsgevoel

schoppelijk paleis in Hasselt vol met

Kijk; als ze in Vlaanderen weer alle-

Wij zijn als organisatie ook maatschap-

bestaan. De vooroorlogse vrijzinnige
organisaties waren zeer vaak gecon-

van “ideologische pornografie”, “de

vangenis" de gevel van het b is -

alternatief voor het plechtige commu-

NVDR) speelt het H V. een belangrijke
rol: daar is redelijk veel vraag naar.

deren ca. 5000 leden telt, wat bijzon-

dezelfde tijd spuit de “Bevlekte Ont-

geval.

Sonja Eggerickx van het Humanis-

Het Vlaams Blok, altijd al katholieker

gemeenschap zijn gekwetst". Rond

Er is een officiële scheiding van
Kerk en Staat, maar in de praktijk is
dat jammer genoeg lang niet altijd het

NVDR) in Gent en in Ronse wordt

dan de paus geweest, sprak meteen

van de meerderheid van de Vlaamse

M.O.D.

S c h a m p e r sp rak m et M evr.

m aar dat heeft vooral te maken met
het subsidiëringsstelsel in België. Ik
schat dat onze organisatie in Vlaan-

“Animatiecomitee Pausbezoek 1985” .

Moraal van het verhaal

Schamper: Zou u vrijzinnigheid

op hun beurt dan niet beter gebruik
maken van de media?
Eggerickx: Het is voor ons echt
zéér moeilijk om in de media te ko-

genoeg een soort elitaire etiquette

kunnen definiëren?

men. Ik herinner mij die kruisbeelden-

behouden; hoe dat komt, weten we
zelf ook niet, maar het schrikt de men-

Eggerickx: Tja, het zal misschien
clichématig klinken, maar ik zou zeg-

vrijzinnig koppel trouwt in een deel-

sen blijkbaar wel af.

gen: niet uitgaan van een (religieus)

gemeente: het betrof een burgerlijk

dogma, proberen alles te onderwerpen

historie in Gent vijf jaar geleden: een

Schamper: Men zegt wel eens

aan vrij onderzoek, je als individu zo-

huwelijk dus; en vraagt het kruisbeeld
in de kamer te verwijderen. Burge-

dat het H.V. m eer agnostisch dan
atheïstisch Is en dus niet bij machte

veel mogelijk ontplooien en -specifiek

meester Temmerman geeft hen ge-

in Vlaanderen dan- niet-confessioneel

kan zijn om de mening der vrijzinnigen te vertolken.

zijn.

lijk: propagandasymbolen van welke
levensbeschouwelijke aard dan ook

Eggerickx: Dat klopt: de vrijdenkersbonden van voorde oorlog waren
rabiate atheïsten (en nu gebruik ik

horen in een neutraal stadsgebouw
S ch a m p er: H o e s ta a t u tegenover de paus?
Eggerickx: Hij zou alleen het hoofd

niet thuis. Hij werd echter door SPvoo rzitter Vandenbroucke teruggefloten ! Dat is iets wat je heel vaak

van de katholieke Kerk moeten zijn

merkt: wanneer je als vrijzinnige vraagt

maar hij overschrijdt die grens voortdu-

dat er met je levensbeschouwelijke

maal opgaat. Wat symboliek en ritue-

rend! Er is bovendien nog geen enkel

standpunten op gefijkwaardige wijze

len betreft valt dit in het H.V. nogal

staatshoofd geweest dat zijn aanhan-

rekening zou gehouden worden, dan

mee; het feest van de vrijzinnige jeugd

gers op een dergelijke massale ma-

word je bestempeld als zijnde onver-

pa kt, o n d e rv ra a g d m aar s te e d s

(velen verwijten de vrijzinnigen dat ze

vru chteloo s te ru g v rijg e la te n . In

blijkbaar toch nood hebben aan bepaalde rituelen zoals katholieken ze
kennen, bv. de plechtige communie,

nier heeft kunnen toespreken. Deze
dubieuze houding is natuurlijk een

uit het straatbeeld verwijderd, op last
van de plaatselijke parketten. Sommigen die er mee rondliepen of ze durfden ophangen, werden zelfs opge-

Leuven deed de B.O.B. een huiszoeking na een brandstichting in de loka-

‘rabiaat' in de positieve zin van het
woord), terwijl dat nu niet meer hele-

rechtstreeks gevolg van zijn dubbelmandaat.
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draagzaam... En probeer dan maar
eens in de pers je standpunt uiteen te
zetten...
Vos & E.M.

H et hellend vlak

heid voor een ordehandhaving moet

Na woelige studentenjaren In Leuven (het legendarische jaar ’68!) was
hij jarenlang hoofdredacteur van ‘De Morgen’. Nu werkt hij o.a. voorKnack.
Paul Goossens, bekend voor zijn jaren ’90.
Paul Goosens: Ik ben daar niet zo
mee bezig, met de heilige vader. Voor

Schamper: Dus eigenlijk een
bewaren van de lieve vrede?

gebeuren. Maar het zet wel de rege-

zorgen zoals ze dat ook doet als de X-

ring voor het blok, als lid van de UNO.

side van Liverpool naar hier komt -

Als de dienstchef van Sierra-Leone

waarmee ik de beide clubs niet wil

naar hier komt moet men daar ook

v e rg e lijk e n

ie ts w a a r de g e -

bepaalde dingen voor doen. Er zitten

meenschap dan ook voor opdraait.

staten in de UNO die niet veel groter

Maar ik vind dat een overheid dat

zijn dan Vatikaanstad. Ja, die leiders

moet doen, ongeacht de religieuze

moet je dan met hetzelfde respect

overtuiging. Dus dat moet - als de

bejegenen. Al heb je daar niet die

Dalai-lama hier komt wordt die ook

combinatie met het religieuze.

mij hoeft het pausbezoek in elk geval

Paul Goossens: Ik vind dat je moet

niet. Maar indien de katholieke ge-

opletten, zoals in Joegoslavië, waar je

meenschap meent dat haarleidernaar

ook elementen van religieuze aard

Schamper: Daar worden dan wel

hier moet komen, dan mag dat, zoals

hebt die meespelen tegen de mos-

zo geen fondsen voor uitgetrokken

het ook zou m ogen bij de boed-

lims. Je moet daar omzichtig mee

en geen overblijfselen van de Expo

dhistische gemeenschap.

omspringen, zodat je niet in die tegen-

'58 in Brussel aan opgeofferd.

beschermd.
Schamper: Is e r sprake van die
scheiding tussen Kerk en Staat In
België?
Paul Goossens: Die is strikt. Dat is
een van de fundamenten van dit land,

stellingen geraakt, want de ravage die

Paul Goossens: Daar heb ik dan

Schamper: Wat vindt u er dan

je dan aanricht is groot. Maar dat wil

ook geen begrip voor. Ik weet niet om

den door uitvaartplechtigheden, abor-

van dat op deH eizeleen parkje m et

niet zeggen dat we dingen niet mogen

welke bedragen het gaat, maar als er

tus... Als je die scheiding niet toepast

fontein m oet verdwijnen voor een

evalueren.

en telkens dreigt die verstoord te wor-

een grote voetbalmatch is, wordt er

krijg je enorme problemen. Dat is nu

soort hellend vlak waarop hij de

Op het vlak van de belastingen

ook heel veel volk gemobiliseerd, dus

één van de fundamenten waarop nie-

gelovige gem eenschap kan toe-

zou ik de Kirchensteuer (in Duitsland

op dat vlak vind ik dat de overheid

spreken...

mand ook maar denkt terug te komen.

kan men op de belastingsaangifte

absoluut een taak heeft, en moet voor-

Ook al interpreteert men het soms
onvoldoende strikt. Maar de abortus-

Paul Goossens:.. .die daar in dichte

aanstippen voor welke godsdienst men

komen dat er wat voor dingen ook

drommen naartoe gaat? Als men een

wenst te betalen, dit in tegenstelling

gebeuren.

hellend vlak moet vinden, waarom gaat

tot het Belgische systeem..., NVDR)

men dan niet naar Ronquières? Daar

veel logischer en fatsoenlijker vinden.

is het klaar, het wordt nauwelijks ge-

zaak was een zaak van de koning zelf,
waar zelfs de kardinaal en zo gepleit

Schamper: Maar er Is een twij-

hebben vooreen scheiding Kerk/Staat.

felachtige scheidingslijn tussen

Buiten de koning zelf was er niemand

Schamper: Is zulks haalbaar?

Kerk en Staat, voor zover die e r Is.

die aan zijn kant stond, behalve de

begrijp dat niet. Zoals jij het mij uitlegt,

Paul Goossens: Ik weet het niet. Ik

Als wat kom t hij nu eigenlijk? Als

ene of de andere van het Vlaams Blok.

vind ik het absurd. Het zou verant-

heb mij daar niet over gebogen. Ik

religieus leider? H ij zal zeker ook

woord zijn om daar een stokje voor te

denk dat het moeilijk is; maar als de

steken.

politieke uitspraken doen.

heilige vader en zijn akolieken naar

Paul Goossens: Ja, dat is de grote

hier willen komen, vind ik dat de over-

dubbelzinnigheid met het Vatikaans

bruikt en heeft miljarden gekost. Ik

Schamper: B lijft uiteraard de
paus als instituut, als religieus leider. Is er enige manier waarop hij
uw leven beïnvloedt?
Paul Goossens: Het mijne niet zo
erg, denk ik. Het is in eerste instantie
een kwestie van de gelovigen zelf, die
moeten maar uitmaken hoe hun club
georganiseerd is; en dat model waar
zij nu al eeuwen mee werken, dat is
van vrij autoritaire aard. Deze paus
heeft qua interne organisatie, qua manier waarop Rome dicteert of dictaten
oplegt, weinig gedaan om het groot
democratisch tekort in die gemeenschap bij te schaven, integendeel. Ja,
er zijn pausen die het wel anders
geprobeerd hebben. Deze is voorstander van een vrij autoritair model
en past dat ook in de praktijk toe;
ronduit crimineel is de mate waarin hij
zijn normen oplegt aan niet-gelovigen. De hele dinges rond AIDS is
onvoorstelbaar, er bestaan gee n woorden voor wat die daar in Afrika zegt
over contraceptie, dat is de woorden
voorbij, daar kun je alleen heel boos
om worden, het is onverantwoord.
Nu, wat het eerste betreft, ik vind
het absurd om een nieuwe godsdienstoorlog te beginnen, we zien tot welke
gevolgen dit aanleiding kan geven. Ik
vind dat je een prijs betaalt voor zo iets
belangrijks als een pacificatie.
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TDP

Dam iaan was een zalige v en t
“Waarom zou men e r problemen m ee hebben dat men gedurende zijn eerste levensjaren katholiek is opgevoed? Iedereen Is hier toch geboren in een
Nederlandstalige cultuur, waar men toch ook niet voor gekozen heeft?” Aan het woord Is Willem De Brouwer, medepastoor van de St-Pletersparochie In
G en t
zou hem niet graag tegen hebben,

Kerk, voor een B off, voor een S chille-

uitspraak doet en ik een uitspraak

van de

want ik weet begot niet waar dat zou

beeckx, vooreen Drewermann,... dat

doe. Het enige verschil is dat hij na-

paus, me baserend op hoe ik hem zie

eindigen. Ik ben bang van zo’n hou-

zou toch meer ruimte mogelijk maken;

tuurlijk een leider is, zoals Martens

en

ding. Persoonlijk zou ik meerdere

dat zou een echte rijkdom binnen de

een leider is, en uitspraken kan doen.

meningen de ruimte geven.

Kerk betekenen.

Willem De Brouwer: Ik heb voor
mezelf een idee gevormd

hoe ik hem ken. De paus komt

zeker niet uit eigenbelang, denk ik, hij
komt niet uit egoïsme. Ik denk dat hij,

Men is vrij om ze te volgen of niet te

Ik vind de paus geen onnozelaar,

volgen, ook binnen de Kerk. Het is een
uitspraak, het is geen dogma. Het is

als ik me probeer in te leven in zijn

Schamper: Hoe schat u de mo-

geen psychopaat of zo. Ik beschouw

standpunt, met bezieling naar hier

gelijkheid In van een schisma tus-

hem niet als iemand met afwijkend

geen onfeibare uitspraak, het is ge-

komt, dat hij van plan is om met heel

sen de basis en de top, onder In-

gedrag. Ik vind hem een evenwichtig

woon een mening die hij geeft.

goede intenties iets te doen. Ik vind

vloed van deze paus?

man -hij is zelfs een goed man- en ik

Het enige waar ik probeer op voort

twijfel niet aan zijn goede bedoelingen.

te gaan is wat ik zelf zie in die man. Ik

het ook een harde werker, hij ontziet

De Brouwer: Niet doorheen heel

zich geen moeite: op zijn leeftijd, 's

de basis. Persoonlijk stel ik mij loyaal

Ik ben ervan overtuigd dat hij zeer

kijk goed uit: hoe komt hij naar voor,

morgens vroeg opstaan, naar hier

op, ik ga er niet uit, tenzij hij mij er zelf

goed weet wat hij doet als hij naar

wat zegt zijn ge zich t,... Ik vind dat hij

komen, dat is toch niet niks. Volk

uitzet, natuurlijk. Ik denk dat er een

Afrika gaat. Ik denk dat wanneer hij

een getrokken gezicht heeft. Dat hij

ontvangen... Ik vind hem eigenlijk ook

gebogen loopt. Enikinterpreteerdaar-

een eenvoudig man, op het randje van

uit dat hij het niet makkelijk moet heb-

simpel zelfs. Hij is content met sim-

ben, dat hij een zware taak heeft, dat

pele dingen. Hij heeft geen pretentie,

hij eronder gebukt gaat; dat is mijn

vind ik, het is geen P lus XII die daarop

interpretatie.

zijn troon stond; deze paus gaat naar
de mensen. Ik vind hem ook sportief...

Schamper: Ja maar, hier in Gent

Ik vind dus dat er ook aantrekkelijke

zullen e r wellicht ook mensen be-

dingen zijn aan deze paus. En tege-

staan die vinden dat het m et de

lijkertijd vind ik dat hij halsstarrig is,

sexuele moraal de spuigaten uit-

maar dat vind ik een te arm woord, ik

loopt, en die daaronder gebukt

zou hem liever koppig noemen. En

gaan, om dat de wereld niet in el-

dan vooral t.o.v. mensen binnen zijn

kaar blijkt te zitten zoals zij het ei-

eigen Kerk. Ik denk bijvoorbeeld aan

genlijk gew ild zouden hebben...

pater B off. Dat is een bevrijdingstheo-

Maar blijft de vraag o f het kan dat

loog die de zaken vanuit Brazilië be-

die man - zich baserend op zijn

kijkt, die heel wat andere noden ziet

autoriteit- dergelijke uitspraken de

dan de noden die in Rome leven, of in

wereld in stuurt op een ogenblik dat

Polen. Ik vind dat de paus, als men

AIDS welig tiert.

hem tegenspreekt, of wanneer men er

De Brouwer: Kijk, ik maak

een

een andere mening op na houdt, soms

onderscheid tussen het ideaal dat hij

destructief is. Ik betreur wat er met

verkondigt en dat weggelegd is voor

pater Boff gebeurd is, ik vind dat een

enkelen; het hooggegrepen

hele goede theoloog en ik heb zijn

van de onthouding bijvoorbeeld, het

geschriften graag gelezen. Die man

afzweren van pilgebruik zelfs binnen

zijn leven is verwoest door een uit-

het huwelijk, dat is een zeer hoog

spraak van de paus; als mens is zijn

ideaal en wie kan daar naar leven?

ideaal

leven verwoest. (Leonardo Boff stapte

Eerlijk gezegd, als ik naar het kerkvolk

eind mei 1992 uit de orde van de

kijk en als ik er van uütga dat ik mijn

minderbroeders, uit onvrede met de

mensen ken - en ik denk dat ik ze ken

verstarring van de Vatikaanse hou-

- dan valt het mij op dat iedereen zijn

ding; hij veiklaarde dat het kerkelijke

basis is in de paus die schone gevoe-

daar spreekt over sexuele moraal en

eigen moraal volgt. Dat moet de paus

leergezag ‘wreed en ongenadig’ is, en

lens kent, ik noem dat geen wezenlijke

over monogaam huwelijk, hij er toch

toch ook weten. Nu, hij wéét dat vol-

dat het niets vergeeft. Daarnaast lijkt

gevoelens, ik noem dat schone Senti-

ten minste weet van heeft dat polyga-

gens mij. Ik ben zeker dat hij dat weet

het ons interessant te vermelden dat

menten. Als je in de omgeving van de

mie daar een feit is. Jaar in jaar uit; dag

en toch blijft hij oproepen tot iets dat

in 1845 de instructie Neminem profec-

paus vertoeft, geeft dat een aange-

in dag uit blijft hij steeds dezelfde

weggelegd is voor enkelen, voor mon-

to van de Propaganda Fide de wereld

naam gevoel.

Die bedevaarten, die

uitspraken doen over het condoom-

niken, die op de berg gaan bidden, en

werd ingestuurd vooralle missie-over-

devotie, dat is toch ook basis hé. Ik

gebruik. En hij weet dat dat anders

hun sexualiteit geestelijk sublimeren

sten. Deze instructie legt de nadruk op

heb hier een foto liggen van de paus

beleefd wordt, maar hij blijft dat zeg-

tot god weet welk prachtig leven, met

het zich onthouden van politiek, N VDR)

die een Mariabeeld omhelst. Ja, dat

gen. Ik constateer dat hij dat doet.

wie weet welk een religieuze mystiek.

Zo’n bezield man als Boff wordt eigen-

heeft impact op vele mensen die toch

Maar wat doet de basis daar mee?

Hij legt de lat verschrikkelijk hoog.

lijk gekraakt, en dat betreur ik. Ik zie

basaal zijn, die aan de basis zitten.

Wat doe ik daar zelf mee? Overigens

dat de paus veel goede bedoelingen

Wat ik wel mis aan de paus is begrip.

denk ik dat iedereen gelijk welke uit-

Schamper: D at is toch een stuk

heeft, maardat hij tegelijkertijd destruc-

Mocht hij wat meer begrip hebben

spraak kan doen. Een uitspraak van

culpabiliseren van de mensen die

tief inwerkt op bepaalde mensen... Ik

voor andere stromingen binnen de

de paus is een uitspraak zoals jij een

niet kunnen o f willen voldoen aan
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dat zogenaamde Ideaal?

Kerk een psychologisch probleem. Ik

Schamper: En waarom zet de

met de 'democratisering' het volgende

De Brouwer: Ik zou dat persoonlijk

denk dat het niet zo slecht is wat ze

p a u s z ic h dan zo a f tegen de

gevonden: ‘Niemand leeft voor zich-

toch zo niet noemen. Ik denk dat het

zegt, dat het gewoon een menselijk

bevrijdingstheologie?

zelf...' (zingt opnieuw)... O p dat vlak

zeer menselijk is dat men niet altijd

ideaal is dat ze wil verkondigen. Maar

De Brouwer: Kijk, da's voor mij een

strikt naar een ideaal kan leven, en o<

als ze begint met mensen te culpabili-

zaak die te maken heeft met het ka-

hij is de verdediger van veel traditie,

men zich daar nu al dan niet schuldig

seren dan is er een zwaar probleem.

rakter van de paus. Ik herhaal dat de

ook van die traditie.

zou ik de paus echt verdedigen, want

moet door voelen, tja... Ik kan per-

Ik betwijfel echter of er tegenwoordig

paus, als je tegen zijn kar rijdt, om het

soonlijk veel begrip opbrengen voor

in ‘Het Westen’ zo veel mensen ge-

zo te zeggen, op zijn minst koppig,

Schamper: Hoe z it dat nu ei-

condoom -en pilgebruik en ik zou de

bukt gaan onder wat paus en Kerk

halsstarrig is. Misschien is hij vanuit

genlijk m et de zaligverklaring van

mensen zeker niet culpabiliseren. En

voorschrijven. Ik denk dat we ons indi-

zijn verleden zo angstig voor mar-

Dam laan?

mocht het inderdaad zo zijn dat de

vidueel genoeg kunnen opstellen en

xisme en communisme. Dat verklaart

De Brouwer: Volgens mij is de

paus zoiets bewerkstelligt, dan be-

dat we selectief naar de paus luisteren

misschien voor een deel zijn houding.

treur ik dat natuurlijk, maar ik vind

invloed van Mother Theresa daarin

- zo van ‘nu hoor ik ‘m niet meer en nu

Maar ik blijf erbij, volgens mij zou hij

zeergroot. Zij heeft hem altijd als haar

anderzijds wel dat hij mag pleiten voor

weer wel'. Dan zit de Kerk met het

toch ruimte moeten geven aan zeer

grote vooibeeld gezien; toevallig die

dat bijna mystieke ideaal. Het kerk-

probleem dat de paus niet meer over-

bewogen mannen en vrouwen binnen

Vlaming. Zij heeft haar leven ginds in

volk is een realiteit die er een zekere

komt, dat hij de mensen niet meer

de Kerk.

Calcutta, ze is bedelares met de bede-

moraal op na houdt, daar kan je van op

raakt.

laars, en Damiaan was melaats met

aan. En hij blijft het nog altijd maar
doen. Bij de ene roept dat afstoten op,
bij een andere onverschilligheid; er
zijn zelfs mensen die het totaal niet

Schamper: E r Is een verkeerde
Schamper: M aar u bent zeker

modernisering aan de gang?

van zijn goede bedoelingen.

de melaatsen. Hij sprak over Vrij, melaatsen'. Damiaan was een zalige vent

De Brouwer: Kijk, ik vind het per-

(sic.). Mother Theresa is ook verguisd

De Brouwer: Daar twijfel ik niet

soonlijk ontzettend jam m er dat de

geweest, toen ze begon. Ze vloog

aan. Zoals ik de paus ken - ik ben één

schone dingen die we hebben -ik denk

buiten uit haar klooster, men moest er

Mijn methode zou menselijker zijn,

keer naar Rome geweest, en heb daar

aan het Gregoriaans- vervangen wor-

met meer begrip, daar ben ik zeker

niet van weten. Maar ondertussen

het geluk gehad hem te ontmoeten, en

den door kitsch; door pure kitsch!

van.

heeft de Kerk zich toch al veront-

ik heb met hem toch een kort gesprek

Daarin leeft toch iets dat niet alleen

schuldigd voor GalileT...

meer horen.

gehad - is het een zeertoegewijd man.

schoon, maar ook innerlijk is. Reli-

Schamper: Is de Kerk op deze

Hij is zeer ijverig, ‘s morgens om 6 u

giositeit is iets dat groeit, dat is -voor

manier geen ongelooflijk rigide con-

Schamper: Wel 4 eeuwen te laat

30 begint hij te werken tot elf uur ‘s

gelovigen - een band met God. Daar-

natuurlijk. Geloven Is toch twijfelen?

servatief blok aan het worden ? Ook

avonds! Het laatste waarvan ik hem

uit komt een gevoel en devotie die zich

doordat bvb. de bevrijdingstheo-

zou beschuldigen, is van egoïsme!Hij

uiten op verschillende manieren. Ik

logie terzijde wordt geschoven...

De Brouwer: Wat mij stoort in elk

is geen egoïst.. En als hij op reis gaat,

vind dat wij een prachtige religiositeit

religieus fanatisme, en wellicht zit dat

De Brouwer: De K erk wil ze-

dan zit zijn programma zodanig vol,

hadden, als je ‘tz o kan noemen. Die is

in Rome ook, is dat ze het ‘zeker

kerheden, zoals ze zich nu voordoet.

dat hij nog nauwelijks tijd voor zichzelf

volledig gerationaliseerd. Men zeg dat

weten’ terwijl de basis geloof is -het

De paus wil zekerheid. Ik ga niet zeg-

kan nemen. Dat is op den duur ook

je geen religiositeit meer mag hebben

niet-weten- in iets dat niet empirisch

gen dat ik hem juist psychologisch

niet meer gezond voor hem. Ik denk

tegenwoordig, want het moet allemaal

bewezen kan worden. Vandaar dat ik

typeer als ik dat zeg, maar ik leid af uit

dat de paus echt wel bewogen is als hij

serieus en rationeel en verklaarbaar

ook zeg dat ik het niet weet. Je kan ook

hetgeen ik hoor, dat hij op zoek is naar

naar hier komt. Of hij de tweede evan-

zijn. Maar als je de mens alleen als

zekerheden, die gedurende eeuwen

zien hoe moeilijk dat is, iets niet we-

gelisatie -waar hij zo vol van is- zal

ratio ziet, dan beperk je hem toch wel

ten. Dat is niet gemakkelijk, niet te

als De Waarheid werden beschouwd.

kunnen bewerkstelligen, is maar de

flink. Hij is toch ook gevoel, en hij is

Alles wat voor onzekerheid staat

weten van waar ik kom en waar ik

vraag. Wat ik wél weet, dat is dat het

toch ook intuïtie, en hij is toch ook een

naartoe ga. Ik zit als mens echt met de

schrikt hem af. Elke vernieuwing is

ook behoort tot de ‘schone Senti-

lichaam!

handen in het haar, ik geef dat toe.

ook beangstigend. Ik kan uiteraard

menten’, dat het tot de schone of

Ik ben toch tamelijk conservatief

moeilijk in zijn naam spreken en ik kan

Mochten meer mensen, -ook de Kerk-

aangename gevoelens kan behoren,

hoor, vooral op gebied van cultuur. Ik

gewoon toegeven dat ze het niet we-

evenmin met zekerheid zeggen dat de

als men daar uiteraard gevoelig voor

vind dat de Kerk heel wat cultuurbuiten-

paus die ‘angst’ ook daadwerkelijk

ten, dat zou al heel wat conflicten de

is. Ik ben er zeker van, dat wanneer de

gegooid heeft: een prachtig arsenaal

wereld uit helpen. Ik ga daarvoor geen

ervaart. Maar ik heb de paus eens een

paus hier zou binnenkomen, en hij

aan kazuifels, aan wierook en kaar-

heilige oorlog aan, hoor, omdat ik ge-

uitspraak horen doen die mij toch ge-

met jullie een gesprekje zou hebben -

sen. Er is niet echt iets voor in de

troffen heeft. Hij zei: 'mochten we het

loof in de verrijzenis van Christus.

al was het maar even- dat dat jullie iets

plaats gekomen. Er is een tijd geweest

huwelijk toelaten voor onze priesters,

zou doen.

waarin ze kelken verkochten per kilo;

Schamper: Wat za l het komende

en dat is nog niet eens zo lang gele-

pausbezoek volgens u betekenen

dan zou er een heel wat waardiger
priesterschap kunnen ontstaan dan

Schamper: Heeft de houding van

den! Dat is een ramp, en een heel

nu’. Nu is men vaak gefrustreerd en

voor de gewone’man en vrouw In

de paus te maken m et zijn afkomst,

slechte modernisering. Het Grego-

krampachtig; en ik vermoed dat de

de kerk’?

denkt u? Is het om dat hij Pool is?

riaans werd buitengegooid, zonderdat

moeilijke karakters van priesters te

De Brouwer: Dat zou je misschien

De Brouwer Volgens mij zou het

men wist wat er echt leeft in de men-

best aan de ‘gewone' man en vrouw

maken hebben met het celibaat.

een juiste analyse kunnen zijn. Ik denk

sen hun ziel, hun lichaam, hun intuïtie.

vragen. Maar ik denk dat het bezoek

daarbij ook dat hij een innerlijke, mys-

Ze wilden het begrijpelijk maken...

Schamper: M aar ju ist op een

van de paus voor hen weinig wezen-

tieke bedoeling heeft. Mocht hij ge-

Maar als je nu zegt ‘subveni te sancti

ogenblik dat ogenschijnlijk m éér

lijks zal veranderen.

woon met zijn verleden naar hier ko-

dei...’ (zingt), als je dat zingt bij een

kon binnen de Kerk, dat er mis-

men, dan zou ik gewoon zeggen: 'ik

graf, bij een lijk, dan klinkt d a t‘ie aaoe

schien ruimte was voor een ‘aan-

heb mijn principes, gij de uwe’. Ik

èèèt'; dat is wenen.\ En wij hebben

passing’ aan deze tijden, kom t daar

vertrouw hem nog een beetje dat hij

een forse stap terug m et Veritatis

dat bedoelt als innerlijk, religieus,

Ook Kardinaal Godfried Danneefs zelve werd aangeschreven voor deze

Splendor...

monastiek. Hoe kan je dat allemaal

editie. Op 15 maart 1994 ontvingen we een schrijven van Dhr. W. Brieven,
secretaris van de Kardinaal. "Omwille van de grote drukte van de voorbije

De Brouwer: Dat komt in elk geval

noemen? Zo’n hoog verheven hou-

zo over. Volgens mij ligt dat vooral aan

ding, eigenlijk, een heilige houding

de manier waarop de paus overkomt;

bijna, die slechts enkelen aankunnen...

de manier waarop de Kerk overkomt

Eigenlijk doen sommigen in het Oos-

bij de mensen. Volgens mij heeft de

ten dat ook.

Vos, TDP, Sam

dagen, en de talrijke verplichtingen, ook gedurende de komende week, is het
hem totaal onmogelijk om een antwoord op te stellen op de vragen die u hem
stelt voor het studentenblad "Schamper". De vragen zijn inderdaad belangrijk,
maar niet te beantwoorden in enkele woorden. Het is dus niet mogelijk binnen
zulk kort tijdsbestek U een antwoord te geven. Hij betreurt dit. ’ Wij ook.
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De hoorzitting van een kunstenaarskollektief

M on Oefl

door mensen ook over totaal andere

nissen aan bod inzake de nefaste

zaken kunnen komen getuigen. Er

gevolgen van de pauselijke ideologie.

werd een non uitgenodigd, en ook Rik

Waarschijnlijk zal deze akademische

Devillé, Norbert Bethune, Jaap Kruit-

zitting uitmonden in een morele ver-

hof. Ze zoeken nog steeds iemand die

oordeling van de standpunten van

iets weet over het geld van de Kerk, én

Johannes Paulus II. Ook wordt een

Veel mensen hebben kritische bedenkingen bij hetgeen de Kerk hen

iemand die de verdediging van de

artistieke omkadering voorzien: tus-

meent te moeten voorschrijven. Dat bleek eens te m eer bij het verschijnen

paus op zich wil nemen, die zijn nek

sen de verschillende getuigenissen

van de pauselijke encycliek ‘Verltatis Splendor’, de ‘Schittering van de

durft uitsteken. Kardinaal Danneels is

zullen er een aantal korte optredens

officieel aangeschreven, maar hij heeft

plaatsvinden (onder andere door Jan

Waarheid’. Daarin blijft Johannes Paulus II halsstarrig vasthouden aan de
oude kerkelijke standpunten Inzake abortus, anti-conceptiva, euthanasie,
homosexualltelt, masturbatie, celibaat en dies meer. Voornamelijk vanuit
de manier waarop die visie hoe dan ook blijft doorwerken In het privébestaan van de mensen, vindt Mon Oell het noodzakelijk om, naar aanleiding van het pausbezoek aan ons land, een hoorzitting te organiseren

dan andere verplichtingen. Overigens

De Wilde); en er wordt ook een ten-

neemt hij nooit deel aan debatten

toonstelling met allerhande kunst-

omdat daar geen ruimte zou zijn voor

werken georganiseerd. Op deze ma-

een genuanceerd gesprek. Mon Oeil

nier wordt aan artiesten de kans gebo-

heeft er zich dus van in den beginne

den hun reaktieste ventileren omtrent

voor behoed niet alleen in vrijzinnige

de huidige standpunten van de paus.

waarop deze volgens hen wereldvreemde visie onder de loupe wordt

kringen te blijven steken. Enerzijds

genomen i n aan de kaak gesteld. Reden genoeg om Mon Oeil én de

kan opgemerkt worden dat Johan

De hoorzitting vindt plaats in de

geplande aktlviteiten nader te belichten.

Anthierens als moderator (in principe

Theaterzaal van de Vooruit op vrijdag

de enige persoon op de planken die

29 april vanaf 19 uur. Thema’s zullen

Mon Oeil is voomamelijkeen (plas-

het begin een duidelijkuitgangspunt:

zich moet onthouden), de kans op een

onder andere zijn: AIDS, de bevol-

tisch) kunstenaarskollektief, en bestaat

als kapstok werd de problematiek rond

eerlijk debat aanzienlijk verkleint. An-

kingsexplosie, de rol van de vrouw in

twee jaar. In september 1992 werd

condooms en de anticonceptiestand-

derzijds w ordt toch niem and u it-

de Kerk, euthanasie, het celibaat, en

m et een a a n ta l le ra a rs van de

puriten van paus en Vatikaan gebruikt.

gesloten van deelname. Veertien da-

last but not least, het geld van de Kerk.

akademie een tentoonstelling opge-

Voor hen is het verbieden van con-

gen na het pausbezoek komt er trou-

Voor het hele gebeuren betaalt u in

zet met eigen werk. Dat kende nogal

dooms simpelweg moord. Met voor-

wens nog een boek uit, waarin een

voorverkoop 200 frank, aan de kassa

wat succes, en op kaffee is dan de

bedachten rade of niet, daar kan juri-

bundeling van getuigenissen, waar-

wordt dat 250 frank.

idee gegroeid om dit verder te zetten,

disch over gediscussieerd worden,

voor Anthierens de redaktionele ver-

maar het is in elk geval moord. Er

antwoordelijkheid draagt. GAL zorgt

Nogal wat leden hebben een Ver-

zullen dus mensen komen getuigen

voor de illustraties.

leden' wat akties betreft. Een paar

die werken rond de Aidsproblematiek

mensen maakten vroeger deel uit van

en de nefaste gevolgen bijna dagelijks

Kleenex, een schilderskollektief uit
Gent dat eind mei '83 in het nieuws

buiten de muren van de akademie.

Tot slot nog vermelden dat iedereen die zich geroepen voelt om dit
in itia tie f, uit id e o lo g is c h e o v e r-

Hoe ziet de hoorzitting er konkreet

wegingen en/of solidariteit, te on-

aan den lijve ondervinden. Verder nog

uit? Eerst heeft er een akademische

dersteunen, dit mag melden op vol-

Prof. Dr. Ruddy Doom, gespecialiseerd

zitting plaats met ideologische en filo-

gend adres: Mon Oeil, Schoolstraat

kwam na inbeslagname van een aan-

in de derde-wereldproblematiek, die

sofische getuigenissen van een aan-

32,9040 St.-Amandsberg. Verder kre-

tal kerkelijk geïnspireerde schilderijen,

weet welke ravages de overbevolking

tal deskundigen uit de meest diverse

gen we de verzekering dat elke finan-

op beschuldiging van zedenschennis.

in Afrika aan het aanrichten is.

wetenschappelijke disciplines, waar-

ciële steun welkom is, en dit op het
rek.nr. 441-2053101-50.

In het begin van Mon Oeil werden

Dit is dus de kapstok waaraan

bij de pauselijke inbreuken op de men-

voornamelijk artistieke projekten op

alles kan opgehangen worden. Geluk-

senrechten diepgaand zullen worden

het getouw gezet, maatschappelijk

kig heeft de zaak zich verruimd, waar-

geanalyseerd. Ook komen ergetuige-

TDP

geëngageerde projekten, soms ook
de kombinatie van de twee zoals bij
hun tentoonstelling met werk van gedetineerden vorig jaar: werken gemaakt in de Nieuwe Wandeling, en

PAOS W ö& K T f^vew T iÉ TÊGÉrJ Htf VALIÉ/O

geëxposeerd in de crypte van het
Gerard de Duivelsteen, nu Rijksarchief,
vro eger (o nder andere) een g e vangenis.
Bij het vorig pausbezoek lanceerden sommigen al een aff iche-campagne; wie herinnert zich niet de kont
met de trompet... De bedoeling was
ditmaal niet er een impotent artistiek
spelletje van te maken, maar het gerichter aan te pakken, meer theoretisch onderbouwd, om dus niet meer
op de bal te spelen, maar op de man.
Op die manier groeide hun concept,
van het oorspronkelijke tribunaal naar
wat nu een hoorzitting geworden is.
Mon Oeil wil er een open confrontatie
van maken. Er wordt sowieso ook een
tentoonstelling aan gekoppeld, omdat

/M

de artistieke aspekten bij hen uiteraard gevoelig liggen. Wat dit pausbezoek betreft, had Mon Oeil van in
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menswaardige bezwaren

De procedure!

worden

geopperd, maakt de bisschop alles

zaligen en meer dan 260 heiligen...
Het is eveneens minstens merkwaardig dat sommige zaken heel wat

publiek.
Ook alle geschriften en documen-

jaren in beslag nemen, terwijl andere

ten - ook de egodocumenten - van de

dan weer verbazingwekkend vlug af-

A an een e v e n tu e le zalig- of heiligverklaring g a a t een In ten s

hand van de kandidaat-zalige of -hei-

gehandeld worden. Zo is er de zaak

‘canonisatieproces’ vooraf. D e kandidaten voor deze benijdenswaardige

lige worden grondig bestudeerd. Theo-

van de op 17 mei 1992

titel worden grondig doorgelicht, terwijl drukkingsgroepen allerhande hun

logische censoren en historici gaan

klaarde mgr. José Maia Escrivè de

na of er geen inbreuken tegen het
geloof en de zeden instaan. Indien dit

Balaguer y Albès, zoals bekend de

kandidaat m et hart en ziel verdedigen.
De zaligverklaring van een persoon is eigenlijk een eerste etappe op

verklaring, wenselijk.
Het verleden leert ons dat

de

de weg naar de heilige status. De

criteria vroeger aanzienlijk hoger la-

zaligen zouden dan ‘de hemelse glo-

gen (in 1917 waren twee of drie mira-

rie deelachtig zijn' en hun publieke

kels nodig in functie van de zaligheid

verering is binnen bepaalde grenzen

en twee bijkomende voor de heilig-

geoorloofd. Zij worden gevierd in één

verklaring) "De eer der altaren" wordt

of meerdere bisdommen, of binnen

niet zomaar aan om het even wie

een religieus instituut. De he ilig-

verleend: hier gaat een ernstig onder-

verklaring daarentegen betreft de hele,

zoek aan vooraf. De aanzet tot het

universele kerk en berust op een defi-

opstarten van een canonisatiepro-

nitieve en onherroepelijke bevestiging,

cedure kan gegeven worden doorelke

waarvan de formulering plechtiger en

katholieke gedoopte of erkende groep

dogm atischer is dan bij de zalig-

van gelovigen, meestal een religieus

verklaring. De paus geeft aldus aan

instituut. Deze laatsten stellen, met

dat een bepaalde persoon ‘in de he-

goedkeuring van de bisschop, een

mel is’ en als ‘voorspreker bij God’

deskundige aan die zich met de zaak

fungeert.

b e la s t en in fo rm a tie v e rz a m e lt.

Voor de erkenning als zalige is één

Meestal komt dit neer op het samen-

mirakel noodzakelijk (in het geval van

stellen van een historische biografie

Damiaan was er de ‘wetenschappelijk

of chronologisch relaas over het leven

onverklaarbare’ genezing van een

en werk, de deugden of het martelaar-

zalig ver-

stichter van het in allerhande louche
verwikkelde Opus Dei : zijn

niet het geval is, dan wordt de proce-

zaken

dure verder gezet en wordt de kerk-

proces werd reeds in 1981 geopend;

vorst te Rome op de hoogte gebracht

en dat was slechts zes jaar na zijn

d.m.v. een uitgebreid rapport. Alvo-

dood. Hierbij is het bovendien ook

rens het onderzoek af te sluiten, ver-

maar de vraag of de kerk wel iedereen

gewist de bisschop zich van de ‘popu-

canoniseert die het verdient. Bepaalde

lariteit’ van de voorgestelde kandidaat

keuzes zijn toch moeilijk te rechtvaar-

bij de gelovigen.

digen: het proces van aartsbisschop

In Rome wordt dan door de ‘Con-

Romero bvb., die toch een voorname

gregatie voor de Heiligverklaringen'(!)

kerkelijke martelaar was, blijft ongeo-

het dossier nog eens extra doorge-

pend.

licht.

grote gedeelte van de groep der

Deze bevindingen worden dan

Bovendien bestaat het over-

toevertrouwd aan het college van kar-

zaligen en heiligen uit

dinalen en bisschoppen dat een laat-

(célibataire) religieuzen en clerici. Er

ste oordeel

zijn daarentegen bedroevend weinig

velt en de eventuele

mannelijke

canonisatie aan de paus voorlegt, die

zalige of heilige vrouwen, leken en

op zijn beurt beslist of hij deze al dan

jongeren te bespeuren, en de catego-

niet afkondigt.

rie ‘gehuwde leken’ is daarbij zo goed

De kostprijs van dit hele onder-

als onbestaande.

zoek kan erg hoog oplopen, maar is
Vos

afhankelijk van de aard van de zaak.
Men kan aldus stellen dat enkel een
drukkingsgroep die over aanzienlijke

Franse religieuze, door de medische

schap en de mirakels van de persoon

commissie te Rome bevestigd op 5

die voorgedragen wordt. Wa m e e r het

december 1991 ,N VDR), verwezenlijkt

een rececente zaak betreft, wordt er

tijdens het leven van de persoon in

bovendien een lijst opgesteld met de

kwestie, of toegeschreven aan z’n tus-

namen van de te ondervragen getui-

senkomst na zijn dood. Voor de status

gen. De bisschop ontvangt het ver-

van heiligheid is een supplementaire

zoek en raadpleegt de bisschoppen-

miraculeuze ingreep, na de zalige-

conferentie. Wanneer er geen noe-

1991 zat men aan een score van 380

testeerd werd, ongedaan te maken.

derne leven. Zo werden de gebruiken

Aanvankelijk stonden de Joden eer-

in verband met de Sabbath aange-

maar ook omdat ik van oordeel ben

der argwanend t.o.v. deze Poolse

past; er zijn goede oplossingen ge-

dat enkel het karakter van de persoon

paus, daar de Polen een sterke anti-

vonden voor bv.het gebruik van elek-

in kwestie belangrijk is, niet zijn af-

semitische traditie kennen.

trische apparaten op zaterdag. Het

komst of zijn (godsdienstige) overtuiging.

En de Joden...
Schamper ging op zoek naar
een ve rtegen w oo rd iger van de

gelijk proces zelf

kan bekostigen.

Voor de ‘arme’ gevallen bestaat er
sinds 1961 een speciaal fonds.

toestand toegespitst op een nieuwe

Johannes-Paulus II creëert voort-

Vlaamse zalige" van B. Lauvrijs

durend nieuwe zaligen en heiligen : in

(KUL))

Joodse Gem eenschapen Gent zijn

De komst van de paus naar België

zijn de Rabbijnen die de wetten her-

er een zestigtal Joodse families.)

gaat ons in feite niet aan. Wij beschou-

interpreteren: zij zoeken oplossingen

die ons te woord y/ou staan aan-

wen hem als een staatshoofd dat een

om in deze moderne wereld te leven.

gaande de Joodse kijk op de komst

goede relatie met Israël onderhoudt,

Het is bv. ook zo dat Joden in principe

van de katholieke Alvader. Aan het

en hij is dan ook zoals ieder bevriend

drie vrouwen mogen hebben; in de

woord is Dhr. Bloch, de vermaarde

staatshoofd welkom.

Arabische wereld is dit gangbaar, maar

patissier uit de Veldstraaten Jood.

(Bron : niet gepubliceerd artikel
“Zalig- en heiligverklaringen.
Betekenis, verloop en huidige

financiële middelen beschikt, een der-

Deze paus is misschien in be-

de Joden die in het Westen leven

paalde kringen een omstreden figuur,

passen zich aan en houden het bij één
vrouw.

Bloch: “ De Rabbijn is de woord-

maar laat ik u één ding zeggen: het is

voerder van de Joodse Gemeenschap

een heel interessant mens, maar als

Op dit moment hebben de Katho-

tegenover de niet-joden, maar niet

je de pil wil nemen, als je een abortus

lieke Kerk en de Joden een goede

binnen de Gemeenschap; daar is ie-

wil dan ga je beter niet zijn toestem-

relatie. Met de Moslims ligt dit moeilij-

dere Rabbijn gelijk. Hij is eigenlijk ie-

ming vragen. De paus kan hier im-

ker door de problemen die er zijn in

allereerst omdat ik geen dochter heb,

(*) "In 1985 haalt (men) in de Benelux vijftien miljoen frank bijeen om een
klooster voor de paus’ te bouwen. In
Auschwitz, in het gebouw waar in de
oorlog het Zyklon-B-gas werd opgeslagen. Johannes-Paulus II weigerde
het geschenk niet. Hij kwam zelfs niet
tussenbeide toen de stichting van een
klooster daar op forse protesten van
de Joodse wereld botste."

mand die de wetteksten kent en deze

mers alleen maar afwijzend op ant-

Israël, maar ik denk dat wanneer de

interpreteert. In de synagoge kan ie-

woorden. Natuurlijk, de paus spreekt

vrede een beetje stabieler wordt ook

Dit fragment uit een artikel in Knack

dereen opstaan en het gebed leiden.

niet over Aids, over overbevolking of

deze relatie beter zal worden. Bij mij in

(17/6/’92) laat vermoeden dat de Dhr.
Bloch zich enigszins vergist wanneer

In verband met de paus kan ik

over de arme families (sic), maar vol-

de bakkerij werken een aantal Mos-

enkel zeggen dat hij voor ons zeer

gens mij kan hij dat ook niet doen

lims (Turken) en zij doen dat heel

hij veronderstelt dat de huidige paus

positieve zaken

heeft gerealiseerd;

vanwege de functie die hij bekleedt.

goed, ik heb niets op hen aan te mer-

zijn ‘autoriteit heeft aangewend’ om

zoals bv. inzake het klooster dat ge-

Het is wel zo dat men zich een beetje

ken. Iemand stelde mij eens de ty-

de kloostergemeenschap uit Ausch-

huisvest was in het concentratiekamp

moet aanpassen aan de tijd waarin

pisch racistische vraag hoe ik zou

witz te verwijderen; wel integendeel!

Auschwitz(‘). De paus heeft zijn autoriteit gebruikt om deze toestand,

men leeft. De Joodse wetten zijn zo-

reageren wanneer mijn dochter met

danig oud dat wij ze wel moeten her-

een Moslim thuis zou komen’. Welnu,

waar al een aantal jaren tegen gepro-

interpreteren in functie van het mo-

dat zou voor mij geen probleem zijn,
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Uit „Nederlandtsche Gedenck-Clanck” door Adriaen Valerius (1626).

Pro en contra Reformatie.
Men dient zich niet boven de Moerdijk te begeven om een protestants
iemand tegen het lijf te lopen. Ons eigenste Vlaanderen kent ook enige
gereformeerde gemeenten, m et een sinds decennia bloeiend ledenaantal,
en een vaak lange en rijke voorgeschiedenis. Het nakende hoge bezoek laat
eveneens hen niet onberoerd.
De Gentse protestantse gemeente,

ken kende vanaf de 60er jaren een

van in den beginne geleid door een

bijna broederlijk intermezzo. In het

N oordnederlandse dominee, maar

kader van de zogenaamde ‘Oeku-

vrijw el uitsluitend opgebouw d uit

mene’ werkten de verschillende chris-

Vlaamse gezinnen, bestaat officieel

telijk geïnspireerde godsdiensten aan

sinds 1543. “Bekeerlingen", vnl. onte-

een zowel geestelijke als, in mindere

vreden katholieken die aangetrokken

mate, institutionele toenadering, door

worden door de vrije en persoonlijke

middel van het (nog steedsbestaande)

godsdientbeleving, vormen slechts

Interkerkelijk Beraad of IKB. In hun

theologisch aspect verwaarloosd, en

concilie van Trente zal niet in dank

een kleine minderheid. Men weigert

stormachtig enthousiasme, niet in het

vervangen door een opvallende (bijna

afgenomen worden” . Krasse taal: een

immers kategoriek aan zieltjeswinnerij

minst geïnspireerd door de frisse wind

uitsluitend) ethische tendens, die bij-

verleden van agressie en lijflijke strijd

te doen. W egens haar numerieke

die paus Johannes XXIII door het Va-

voorbeeld sprekend blijkt uit de re-

wordt diplomatisch niet ten berde ge-

kleinschaligheid tracht de Gerefor-

tic a a n liet w aaien, m eenden de

cente encycliek “Veritatis Splendor” .

bracht, maar blijft onderhuids mee-

meerde Kerk via een markante hou-

verschillende partijen recht op een

Het geluwde enthousiasme is heden

spelen in de vrees voor het opduiken

ding (velen onder hen bekleden een

“alle Kerken één"-situatie af te steve-

ten dage vooral te wijten aan de per-

van “oude" gedachten.

maatschappelijk invloedrijke positie),

nen. Momenteel liggen de zaken even-

soon en houding van Karol Wojtyla

in de mate van het mogelijke een

tjes anders: Johannes XXIII is al lang

himself, en aan zijn onmiddellijke

positieve invloed uit te oefenen op het

dood, en zijn progressiviteit is sinds-

omgeving. Getuige hiervan: het feit

Vlaamse bestel.

dien reeds lang verdrongen en ver-

dat de communicatie tussen meer fo-

Peis en vree
in Religieland?

Touwtrekken met
Damiaan

vangen door een stringente back-to-

kale religieuze autoriteiten een stuk

De Gentse Protestante gemeente

the-roots-houding. De protestantse

beter loopt. Daarbij blijft het echter

zal een uitnodiging krijgen om aanwe-

Kerk kon zich niet aansluiten bij ten

ook, de brede achterban houdt zich,

zig te zijn bij het pausbezoek (zoals

eerste het herboren Romeins dogma-

evenals de hoge top, op de vlakte.

overigens het hele scala aan gods-

De traditioneel gespannen verhou-

tisme en gebrek aan discussie (of

Dezelfde trend blijkt zich eveneens te

dienstige strekkingen). Indien zij zich

ding tussen protestanten en katholie-

eerlijkheid?), ten tweede zag men het

manifesteren onder anglicaanse en

kunnen conformeren met de inhoud

orthodoxe middens. Het IKB brandt

van het programma, hetgeen geen

advertentie

nog slechts op een laag pitje.

E n q u ê te b u r e a u

1C

e n

s y d

ia

David en Goliath
revisited

m

(Studenten-)
Medewerkers
voor de periode
april/mei/juni
Goede verdienste

Toch kan men niet nalaten voorzichtig

kritisch, maar duldt het.

twijfels te uiten over de redenen van

Acceptatie

echter lijkt een onoverkomelijk strui-

het bezoek.

kelblok. De wens van de Protestantse

tieven? Men dient vast te stellen dat

Kerk om op voet van gelijkheid te

de persoon van de paus en de wijze
van Damiaans zaligverklaring (of zelfs

niet of slechts na aandringen ingewil-

de zaligverklaring in se) niet altijd te

ligd. De Roomse reus kijkt kennelijk

rijmen vallen met de persoon van Pa-

met enig misprijzen neer op de klein-

ter Damiaan zelf. Men betreurt dan

schaliger Protestantse broer. Op een

ook dat deze van daar bovenuit zelf

zitting van de Wereldraad van Kerken

niet meer kan protesteren.

begin jaren ’80 bijvoorbeeld was het
grote breekpunt de plaats van de
Roomse deelnemers, die opzettelijk
enige centimeters naar voor bleken
gemanouvreerd.
In het kader van een theologische

tionele welwillendheid" aan, ook tegenover andere dan katholieke bewe-

enkel tussen 18 en 19u

Propagandistische mo-

worden behandeld, wordt doorgaans

tantse Kerk een houding van “rela-

Field Manager
Dirk D’hooge
09/386.64.24

zijn van de stad, het land en de wereld.

kant bekijkt het Protestantisme zeer

gespannenheid, neemt de Protes-

Bel naar:

sturen om aanwezig te zijn bij de feestelijkheden. Defifosofie hierachter: alle
Kerken moeten bouwen aan het wel-

Paus Johannes Paulus II van zijn

zoekt

noemenswaardige problemen lijkt te
zullen scheppen, zal zij een delegatie

gingen. Zij is immers geschoeid op
een leest van persoonsgebonden religieuze beleving en vrijheid, maar blijft
niettemin beducht voor neo-contrareformerende handelingen en uitspraken van Roomse zijde. “ Een nieuw
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Max van Dorpen

Verkiezingen

3. Directiecollege

en de beide beheerders).

6. Adviesorganen

Dit college bestaat uit de rector, de vice-rector,

in 't klein

de beide beheerders en de regeringscommissaris.
Ze stellen de dossiers samen, die ter goedkeuring

Deze organen brengen gemoti-veerder advie-

worden voorgelegd aan de leden van de Raad van

zen uit over dossiers waarvoor ze bevoegd zijn; de

Bestuur en van het Bestuurscollege.

belangrijkste zijn de Sociale Raad, de Computer-

Eind m aart vinden e r aan de RUG opnieuw

4. Raad van Bestuur

verkiezingen plaats. Sinds studenteninspraak

Raad van Bestuur, de Sociale Raad, en de verschillende faculteitsraden. Belangrijk genoeg
voor een artikel. Maar om dat we enerzijds nog
steeds geen pam flet zijn, en we ons anderzijds
niet willen bezondigen aan ‘slijksm ijterij’, geven
we in het onderstaande enkel een enigszins
vereenvoudigde weergave van de bestuursstructuur van de Universiteit Gent. U weze gewaarschuwd.

1. De baas

Bouwcommissie, de commissie Uitstraling (P.R.), de
Onderwijsraad en de Onderzoeksraad.

belangrijk geacht wordt, mogen ook studenten
deel uitmaken van beleidsorganen, in casu de

commissie, de interfacultaire Bibliotheekraad, de

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn

De sociale raad bestaat uit 10 stemgerechtigde

vastgelegd in het bijzonder decreet van 26 juni 1991

leden: 5 studenten, 3 vertegenwoordigers van de

betreffende de Universiteit Gent en het universitair

representatieve vakbonden en 2 leden van het ZAP.

centrum Antwerpen. Globaal kan men stellen dat de

De raad wordt altijd voorgezeten door een student.

Raad de begroting van de universiteit opstelt en

Van de 5 stemgerechtigde studenten worden er 3

goedkeurt, het ZAP (zelfstandig academisch per-

rechtstreeks verkozen, de 2 andere worden aange-

soneel) aanstelt en bevordert, personeelsleden van

duid onder de studenten in de Raad van Bestuur.
De onderwijsraad wordt voorgezeten door de

niveau 1 benoemt en de beleidslijnen uitstippelt.
De Raad wordt voorgezeten door de rector, en

rector en bestaat verder uit de decanen van alle

bestaat verder uit de vice-rector, 12 leden van het

faculteiten en 7 studenten. De academische be-

Z.A.P., 4 studenten, 2 leden van het A.A.P. (assiste-

heerder woont de vergaderingen met raadgevende

rend academisch personeel), 3 leden van het A.T.P.

stem bij. De onderzoeksraad is het enige adviesor-

(administratief en technisch personeel) en 10 ex-

gaan dat geen studenten onder zijn leden telt. In al

terne leden (3 vertegenwoordigers van de werkge-

de overige adviesorganen zit telkens één student,

De leiding van de universiteit is in handen van de

vers, 3 vertegenwoordigers van de werknemers en

aangeduid onder de studenten in de Raad van

rector, die hierin wordt bijgestaan door de vice-

4 vertegenwoordigers aangeduid door de Vlaamse

Bestuur.

rector. Beiden worden geassisteerd door twee be-

Raad). De regeringscommissaris, de afgevaardigde

heerders: de academische en de logistieke beheer-

van de minister van Financiën en de beide be-

der.

heerders wonen de vergadering met raadgevende

7. Faculteiten

stem bij.

2. Controle

Een aantal bevoegdheden Worden overgedra-

5. Het Bestuurscollege

gen naar de faculteiten. De dagelijkse leiding van de
faculteit berust in handen van de decaan, die eveneens de faculteitsraad voorzit, waarin alle geledin-

De controle op de werking van de instelling wordt
verzekerd door de commissaris van de Vlaamse

De bevoegdheden van het Bestuurscollege zijn

gen vertegenwoordigd zijn. De faculteitsraad kan op

Executieve en de afgevaardigde van de minister van

eveneens vastgelegd in het bijzonder decreet van

zijn beurt adviserende organen instellen zoals bij-

Financiën. Zij moeten erover waken dat de beslissin-

26 juni 1991. Het college wordt voorgezeten door de

voorbeeld de opleidingscommissies. De raad for-

gen van de Raad van Bestuur en van het Bestuurs-

rector en bestaat verder uit 7 stemgerechtigde leden

muleert voorstellen die ter goedkeuring worden

college niet strijdig zijn met de vigerende decreten

(vice-rector, 2 ZAP, 1 AAP, 1 ATP, 1 student, 1

voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur

en het financieel evenwicht van de instelling niet in

externe) en 4 adviserende leden (regeringscommis-

of het bestuurscollege.

het gedrang brengen.

saris, afgevaardigde van de minister van Financiën

TDP

Propaganda!
Studenten die zich verkiesbaar stelden voor de Raad van Bestuur van de RUG konden in het

geweest bij rector Willems, met het argument dat

verleden op een verdoken manier gebruik maken van gemeenschapsgelden. De universiteit hand-

“het gebruiken van subsidies voor verkiezingen al

haaft deze procedure voor de komende verkiezingen.

jaren de gewoonte is aan de RUG, en waarom zou
dit nu ineens moeten veranderen". Een draak van
een argument.

D insdag 8 m a art: de M LB (M a rx is tis c h -

juridisch laat onderzoeken: het zou ineens wel mo-

Leninistische Beweging) vraagt bij studenten-

HK, FK en AK verzetten zich tegen deze gang

gelijk zijn om vanuit de Dienst Studentenaktivrteiten

van zaken. “Het gebruiken van subsidies is geen

beheerder Jan V lam ynck een bestelbon voor

(DSA) een bepaald bedrag te reserveren waaruit

evidentie. Bovendien respecteren WK, PFK en KK

verkiezingsdrukwerk. Hij weigert. Een dag later komt

alle kandidaten voor de Sociale Raad en de Raad

de hiërarchisch te volgen weg niet door onmiddellijk

dit voorval ter sprake op een vergadering van de

van Bestuur hetzelfde bedrag aan subsidies kunnen

naar de rector te stappen." HK, FK en AK verlaten
dan ook de vergadering uit protest.

konventvoorzitters. De vergadering beslist dat MLB

opnemen. De kandidaten individueel subsidies laten

geen recht op geld heeft voor uitgaven n.a.v. de

opnemen uit de subsidiepotten van de vereniging(en)

verkiezingen, en dat volgens HK, FK en SK sowieso

Op 15 maart laat het rectoraat weten dat voor de

door wie zij gesteund worden, zou dan niet mogelijk

geen enkele kandidaat aanspraak kan maken op

komende verkiezingen het ‘oude’ systeem nog mag

zijn.

toegepast worden, maar dat naar de toekomst toe

gemeenschapsgelden voor het bekostigen van zijn/

De beheerder van de DSA roept op 14 maart een

haar campagne. Ook logistiek beheerder Mangeleer

nieuwe vergadering van konventsvoorzitters samen,

(CVP) (zie ook artikel ‘verkiezingen’) antwoordt dat

met het oog op het beëindigen van de steeds meer

zulks ‘afwending van gemeenschapsgelden’ zou

Bang voor een stormwind, partijconnecties? In

escalerende polemiek. Op die vergadering melden

betekenen.

elk geval, het directiecomité keert zijn ‘gat’ met een

een reglement dient uitgewerkt te worden om verdere discussie te vermijden.

de voorzitters van WK (WeikgroepenKonvent), PFK

perfecte timing. Iedereen mag graaien uit de subsidie-

Heen en weer getelefoneer tussen studenten-

Politiek en Filosofisch Konvent) en KK (Kultureel

pot, van ‘afwenden van gemeenschapsgeld’ is in-

huis 'De Brug’ en het rectoraat leert intussen dat

Konvent) - die overigens onderling verwisselbaar

eens geen sprake meer.

regeringscommissaris Yannick De Clercq de zaak

zijn - dat zij die ochtend al op lobbyronde waren
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Arabistiek en Indologie de volgende slachtoffers?

Verdwijnt Afrikanistiek?
Sommigen onder u hebben het

en is daarin erkend door de Vlaamse

deze tot de conclusie dat het om finan-

studentenvertegenw oordigers. De

misschien al ergens opgevangen:

In te ru n iv e rs ita ire R aad do o r de

ciële reden niet meer mogelijk was de

definitieve beslissing zal ergens mid-

de Afrikanlstlek, een onderdeel van

uniciteitsregel (dat is een rationalisatie-

richting draaiende te houden, en dat

den april vallen op een vergadering

de faculteit Letteren en Wijsbe-

norm die bepaalt dat kleine richtingen

de eerst vrijkomende punten (nodig

van de Raad van Beheer.

geerte,zou verdwijnen. Midden april

in Vlaanderen op één plaats moeten

voor de aanstelling van personeel) in

zou de definitieve beslissing val-

georganiseerd worden; de bedoeling

de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

len, m aar haar lot lijkt nu al beze-

was zo het voortbestaan van derge-

naar de Afrikanistiek zouden gaan.

geld.

Indologie
en Arabistiek?

lijke kleine richtingen te garanderen).

Daarbij viel voor het eerst het woord

De moeilijkheden begonnen in feite

Dit academiejaar zijn er zo’n 70-tal

“postgraduaat” . Opvallend hierbij was

Kleine richtingen moeten verdwij-

al in 1992. In dat jaar gingen de profes-

studenten mee bezig en op de laatste

dat in die werkgroep geen enkele ver-

nen, is de algemene indruk. De lij-

soren Bursens en Jacobs met pen-

info-dag daagden een 50-tal kandida-

tegenwoordiger van de Afrikanistiek

densweg van de Afrikanistiek is nu

sioen. Met hun opvolging werd lang

ten op. Interesse is er dus genoeg.

zat. Inspraak anno 1994?

blijkbaar ook op gang gekomen voor

gewacht, en uiteindelijk koos men dan

Door de noodoplossing van 1992 moet

Met te opteren voor een postgra-

de Arabistiek en de Indologie. Hier

nog voor een noodoplossing. Twee

de Afrikanistiek nu draaien op 2 gast-

duaat was het hoge woord eruit. De

werden ook 3 werkgroepen opgericht

gasthoogleraren werden aangesteld

professoren en 1 halftijdse assistent.

Afrikanistiek wordt niet afgeschaft

om deze “probleemkinderen” te “her-

(prof. Kabuta en prof. Vangroenweghe)

Gastprofessoren, dat wil ook zeggen

maar Vervangen’ door een 2 jaar du-

vormen” . De Afrikanistiek lijkt een pre-

in afwachting van een definitieve be-

dat zij niet kunnen zete len in de beleids-

rende opleiding die door iedereen met

cedent te zijn...

slissing. Intussen schafte men ook al

commissies van de universiteit om

een licentiaatsdiploma L&W kan wor-

de lioentierichting Afrikaanse Geschie-

daar het standpunt van de Af rikanistiek

den begonnen. Over dit postgraduaat

denis af, boven de hoofden van de

te verdedigen.

is nog niets beslist (welke proffen,

studenten heen.

Beleidscommissies

Nu

Studenteneisen

welke vakken, etc.), en het zou ten

Eerst en vooral moeten de be-

vroegste starten in het academiejaar

voegde overheden en de universiteit

1997-’98 (en dus een gat laten van 3

zelf de middelen ter beschikking stel-

De faculteitsraad besliste bij het

jaar). Dat de studenten die nog Afri-

len om dergelijke kleine richtingen als

De Gentse universiteit is de enige

begin van dit academiejaar een werk-

kaanse willen studeren zo 6 i.p.v. de

de Afrikanistiek te laten draaien. Dus:

universiteit in Belgie die de volledige

groep op te richten die de Afrikanistiek

huidige 4 jaar bezig zijn, is blijkbaar

genoeg personeel, genoeg gelden, en

opleiding in Afrikanistiek organiseert,

moest hervormen. Na enige tijd kwam

een detail.

een lange termijnvisie. Verder dienen

advertentie

h e t v e r v o lg op
" H im m el über B erlin"
v a n W IM W E N D E R S:
'Far a w ay. S o Close!* of:
GRAND PRIX DER JURY CANNES 1993
Ko a d Mo v ie s i n d 'Io h is I n mk i n s t pr ä s e n t ie r e n

IN WEITER FERNE
SO NAH! K
E IN B ILM V O N

WIM WENDERS

OTTO

SANDER
NASTASSJA

PETER

HORST

FALKBUCHHOLZ
.. HEINZ

KINSKI

RUHMANN

SOLVEIG

RÜDIGER

BRUNO

GANZ

DOMMARTIN VOGLER

22 februari jl. besliste de Oplei-

de beslissingen op een democrati-

dingscommissie over het verdere lot

scher manier te worden genomen.

van de A frik a n is tie k ; o fw e l een

Wees voor een keer solidair met hun

postgraduaat ofwel de opdoeking van

eisen. Er gaat momenteel een petitie

de richting. Pikant detail weerom; de

rond, teken ze!

studenten die zitting hebben in deze
commissie werden slechts 1 dag op

M.D.C.

voorhand verwittigd, en op de koop
toe slaagde men erin om de vergadering 2 uur vroeger dan aangegeven te

* Te koop: te k s tv e rw e rk e r

laten doorgaan. Geen wonder dat ze

Schneider-Joyce met printer voor

er niet allen waren.

5000 fr. Stoppelstraat 27

Enkele weken later, op 2 maart,

* Gent doolt (forum voor een

ging de info-dag door. Aan de daar

mooi en leefbaar Gent) brengt bin-

aanw ezig geïnteresseerden werd

nenkort een tweede publicatie uit.

doodleuk verteld dat Afrikanistiek niet

Iedereen kan zijn mening over Gent

meer zou bestaan. Professor Pinxten

opsturen, in eender welke vorm (es-

omschreef daarbij de Afrikanistiek als

say, brief, verhaal, gedicht, tekening,

een "koloniaal overblijfsel” en als “niet

foto,...). Reacties voor 31 maart stu-

veel w aard” . K andidaat-studenten

ren naar PB 462, 9000 Gent.

kunnen volgens hem beter naar Lei-

* Jongeman zoekt meisje om

den of Londen trekken. Opvallend hier

op zwoele lenteavonden samen af te

is dat het juist prof. Pinxten is die het

koelen tijdens een ritje door het

postgraduaat bij ‘zijn’ cultuurweten-

Vlaamse land. Geïnteresseerd? Zin

schappen wil, waarschijnlijk om zo

in een bevredigende avondwande-

meer personeel en meer geld te krij-

ling? Bel Marnic, K. Van Hultem-

gen. En juist hij is de persoon die de

straat 100.

Afrikanistiek moet vertegenwoordigen
in de Faculteitsraad...
Eén dag later, op 3 maart 1994,

* Gevraagd: Student(e) die mij
geschreven nota’s uitleent. Ik heb
interesse in 2e handscursussen. H.

SPHINX

werd het voorstel van de Opleidings-

De Jonghe, Stasegemsestwg 76,

commissie (ofwel postgraduaat ofwel

8530 Harelbeke, 056/70.41.56, (ver-

K orenm arkt - T el. 09/225.60.86.

weg) door de Faculteitsraad goedge-

korte kan. Criminologie)

keurd, ondanks het protest van de
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S champersfttmkwis!
her ankle. Who can replace her?

me first, Ramon.”

0 “Nobody. We’ll have to call the

0 “Gee Ramon, I’d rather write it

zelfde hand kan m et enig geluk een gepaste beloning In ontvangst nemen
als deze Juist Ingevulde kwls voor dinsdag 29 m aart om 18u stipt in

* Our leading lady has broken

0 “You know you’ll have to shoot

Kijkt u veel naar oude Hollywood-classica op TV? Zoja, dan is het
aanstippen van het Juiste dlchè-antwoord een kolfje naar uw hand. Die-

whole thing off."

down.”

0 “Wait a minute! There’s this a

Schampers brievenbus Is beland (adres: zie colofon). Tip: vergeet uw naam

candy-girl who used to watch every

*ln Texas they hang you for this,

en adres niet te vermelden als u voor de prijzen In aanmerking wil komen.

minute of the show!”

stranger.

De film red actie wenst u veel succes!

0 “She’ll just have to limp through

0 “That’s right, but we’re not in
* Listen Suzan, I know we can
work this out together.
0 “ I’m going to my lawyer right

0 “Why would you think I’d do
that?”

0 “Daddy said he wasn't so sure
0 “I don’t think so, Ben."

* Cm ’on, Joe, gimme a break!
Shorty.”

0 “I don’t know. I think uncle Joe is
0 “Yeah. I wish we'd had that
experience too.”
0 “Yeah. Too bad if something
should happen to them.”

* We were buddies Harold. You,
me and Frezno Bob. You know what
they did to Bob?
0 “Yeah. It was a sorry sight.”
0 “That was a long time ago, Allen."
0 “No. By the way, how is he?”

0 “That means we'll have to move

0 “ Really? Then w e’ll have to
change the law, won’t we?”
0 “ I can say anything I want, you
know that.”
0 “Shut your mouth, nigger: I didn’t
ask you anything."
‘That was a foolish thing to do,
Sonny.
0 “ I’ll make sure he’s gonna regret
it the rest of his life.”
0 “No. Maybe it was just the wrong
moment."
0 “OK, but not as foolish as what

0 “Get me a drink, will ya Joseph?”

0 “ I’m really sorry, Sir. It won’t hap-

* Just leave me here, I ca n ’t go

pen again.”

on any further.

0 “Sure colonel. As long as YOU

* Who did it, Officer?
0 “ I d o n t know. Nobody knows.”
0 “I don’t know but he must ‘ve had
some nerve to do it here."

0 “C ’mon Jimmy, that wound ain’t

* End o f the road, Charlie.

so bad as it looks like.”

0 “Road? I don’t see no fucking
road!"
0 “OK. Thanks for the lift, pal."

now.
their speed.”

0 “Whatever you say, Jimmy.”

Sir."

0 “ I don’t know but I’m gonna find

0 “And I think you're overestimating

here without you.”

0 “If I were you, I wouldn’t either,

the bastard and lockhim away forever.”
*1 think they should be there by

0 “No way, Jimmy. I’m not leaving

are in charge."

0 “But Luigi, I’ve always been
E.M.

straight with you.”

0 “All right everybody , let’s go!”
0 “ I’m supposed to do the thinking,

advertentie

* I don’t think you have the right
to say such things m ister Hen-

again."

*A s long as I ’m In charge I won’t

Jason."

derson.

but no, you knew better!”

tolerate such actions, sergeant.

0 “All right. Just stop yelling at me."

nice happy family, Gizmo?
still missing.”

* The monster has broken loose!
0 “Don’t tell me I didn’t warn you,

trial.”

0 “Sure. Like the break you gave
0 “He’s Bill, I’m Joe."

* Just look at them. A ren’t they a

0 “I thought they'd just shoot guys
like him.”
0 “Cool i t . This man deserves a fair

now.”
about that."

the show then.”

Texas, Ringo."

0 “Please go, Ellen.”

* But professor, this experiment

FOR US CINEM A IS STILL
AN AD VEN TU R E

is extremely dangerous.
0 “You fool! Don’t you see I have a
destiny to fulfill?”
0 “You fool! That’s precisely why
I’m doing it!”
0 “You fool! You've always been
yellow!”

* What do you think will become
o th er, Harry?
0 “I think some day she’ll become
a fine actress.”
0 “Trust me, it’s better this way.”
0 “ I’m sorry Jim, I don’t have a
clue."

Joey did yesterday.

* Please tell m e doctor, has he
* How long are you In for, Shorty?
0 “ I’m here so damn long I can t
even remember it.”
0 “Three years, seven months and
twelve days exactly."
0 “That’s none of your fucking business."

* / d o n ’t want you to blam e
yourself Fred.
0 “I won't, Ellen: it’s all your fault
remember.”

go t a chance?

SEE YOU IN

0 “You can always flip a coin, missie."
0 “ It all depends on his life-savings,
missie."

STUDIO SKOOP

DÈ

0 “ I’m sorry, missie. We did all we
could."

* And now you 're gonna tell me
where she’s hiding.

A R T

O m d a t

0 “Sure: Clapton Road 11, 5400
Southport, Milwaukee."
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H O U S E

B I O S K O O P

VAN

V L A A N D E R E N

S tu d io S koop b re n g t a l ja re n la n g d e betere c in e m a .
Film s u it a lle hoeken va n d e w e re ld , d ie in te rn a tio n a a l w o rd e n
g e p re ze n en g e la u w e rd .
G o e d e film s w a a rv a n je d u b b e l g e n ie t in 4 g e z e llig e z a le n ,
m et m u u r-to t-m u u r-p ro je c tie e n D o lb y S tereo SR-klank.
S tu d io S ko o p heeft o o k een u niek film ca fé .
g o e d e

sm a a k

o o k

al ee n s

de

n o rm

m a g

z ijn !

Tentoonstellingen ■ Beurzen

* vr1 apr *
NTG

Nathan der Weise,19u30, (09/225.1202)

* Art Is Life Museum van Sierkunst, 24 feb-9 apr

Vooruit teater

Decadence, 20u, (Het Zuidelijk Toneel)

* Beeld/Beeld Museum van Hedendaagse Kunst, 5 maa -1 7 apr

GAT

De 3 Jeannes, 20u, (09/226.2272)

* 100 Jaar Gentse Nieuwigheden Plantentuin RUG, 16 apr-24 apr

Stichting Logos

Djoke Winkler-Prins, 20u, (09/223.8089)

* Bonzaï RUG-plantentuin, Ledeganck 7 mei-15 mei

vzw Nr.7

Under the Gods, 1 Kapelleke, 22u.

Info
24 maart

Lezing “ Economie en Islam” , prof. Rogiers en prof. Boulif,

* 19 2
NTG

wr

*
Nathan der Weise,19u30, (09/225.1202)

GAT

De 3 Jeannes, 20u, (09/226.2272)

Gele Zaal

Houria Aïchi,20u30, (09/235.3700)

aud. 2, Blandijn, 19u30
30 maart

Verder studeren in het Buitenland : Studieren in

* en Ysrfer u, *

Deutschland, Adviescentum, St.-Pietersplein 7 , 14u30)

Activiteiten

lÜ lS B f *
Twieoo

Whisky Priesters, 20u00, (09/220.4184)

*d i 12 apr*
UZG (Heymans)

Stud, met een handicap, Relatievorm, en sex, 19u30

lE L -ffi-m n *
Vooruit teater

De Pelikaan (Teater Malpertius, 20 u)

*za 16 apr*

GAT

De 3 Jeannes, 20u, (09/226.2272)

H. Fabiola

Stud, met een handicap, Info studeren in het H .0 ,1 4 u

* za 26 mrt *
Parijs

Eéndagsuitstap Parijs voor 690 fr, inl BJK vzw,

UZG-Heymans

Stud, met een handicap, Relatievorm, en sex, 19u30

Clementinaln.205, Gent (09/221.08.05)

Gele Zaal

Ben Vaughn,20u30,(09/235.3700)

Vooruit teater

De Pelikaan (Teater Malpertius, 20 u)

GAT

De 3 Jeannes, 20u, (09/226.2272)

ly r 2 2 g B r *
ESN

The Zone, (info : 09/264.7092)

Democrazy

DanceBar gOdEvILLE, Rad. Dance Fraction

* vr 29 aor *

Foyer KNS

H. Boogaerts Band, P P Michiels, 23u, gratis

* zo 27 mrt *
N.G.V.

ESN

Bowling aan 1 Gravensteen, (info: 09/264.7092)

* di 26 apr *
Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 3 8 ,1 5 u)

* m a 28 m rt*

UZG-Heymans

Vooruit geluid

Bill Frisell With Horns (20 u)

St-Lucas film

Zwaarbewaakte treinen, 20u30, Tauros & Slavia

Parijs

Eéndagsuitstap Parijs voor 690 fr, inl BJK vzw,
Clementinaln.205, Gent (09/221.08.05)

H. Astrid

Studenten met een handicap, Alg. Info, 20u.

* i a 2$ mei *

ARCA/RUG

Portet van een cynische mens

Parijs

Tequila

Bloempjes en bijtjesfuif, org. JAC

Vooruit foyer

KWIA (09/357.3402), 20u

Stichting Logos

Ymir Ensemble, 20u, (09/223.8089)

*di 29 m rt*

Stud, met een handicap, Relatievorm, en sex, 19u30

* « 7 mei *

St-Lucas film

Papa gaat op zakenreis, 20u30, Tauros & Slavia

H. Boude wijn

Studenten met een handicap, Alg. Info, 20u.

vzw Nr.7

Under the God, T Zwarte Gat, 21 u

ARCA/RUG

Portret van een cynische mens

* wo 30 mrt *

Eéndagsuitstap Parijs voor 690 fr, inl BJK vzw,
Clementinaln.205, Gent (09/221.08.05)

/

"ÖeL

Decadence (Het Zuidelijk Toneel, 20 u)

Vooruit fuif

V.L.K.-fuif + optreden

St-Lucas film

Stalker, 20u30 , Tauros & Slavia

De Brug

Studenten met een handicap, 19u, WK.

T a n g o & M il o n g a

-------------------- • -------------------Co n c e r t

KARMA-muziek

Ten Stone, Bluesette, 22u, gratis inkom
Under The God, Karmeliet.

NTG

Nathan der Weise,19u30, (09/225.1202)

ARCA/RUG

Portet van een cynische mens

Democrazy

The Phantom Singers, The Austronauts

* do 31 mrt *
Vooruit teater

Decadence (Het Zuidelijk Toneel, 20 u)

Vooruit fuif

V.D.K.-fuif

GAT

De 3 Jeannes, 20u, (09/226.2272)

Stichting Logos

Sigrid Lange, 17u, (09/223.8089)

St-Lucas film

De volledige Dekalog, 20u30 ,Slavia & Tauros

H. Astrid

Vrij Podium, 20u, gratis inkom

vzw Nr.7

Under the God, The Frontline, 23u.

NTG

Nathan der Weise,19u30, (09/225.1202)

VUJO-film

The Piano, Blandijn C, 20u30, inkom: 50 fr.

'

U bent van harte welkom op het

Vooruit teater

vzw Nr.7

f

latijnsam erikaans dansfeest van vzw P olariteit.
---------------------• -------------------ba l

Guido BELCANTO & Trio Pasion
Alfredo MARCUCCi & Baltazar B e n it e z
Koen DE CAUTER & Catherine DEIASALLE
------ -------------- • -------------------Ba l T r o pic a l

Que Pasa
--------------------- ,—

« ------------------------------

F l a me n c o

Zondag 3 april 1994
20.00u. -05.0ÖU.
Casino
Citadelpark Gent, België

