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BOTEB m RQMBÏHSB GÜRIB

Het ia nu wel duidelijk - na f e Ie gesprekken - dat het ontslag van 37ISSERAN31 inderdaad bepaalde
achtergronden heeft, die aan deze eaak groter gewioht verlenen dan men aanvankelijk {van buiten af) daoht. Aan de
ene kant blijft het feit bestaan, dat de Paus verleden
jaar - bij gelegenheid van zijn eerste Consistorie - aan
alle öurie-kardinalen verzocht heeft hun funoties ter beschikking te stellen en blijft tevens het feit, dat de
Pau a aan iedere Curie-kardinaal niet meer dan één functie
wil geven. Maar daarnaast staan enkele andere feitelijke
gegevens, die tot nadenken stemmen. £o is de thans 87-jarige Kardinaal Fumasoni BIQKDI, half blind, volkomen kinds,
nog steeds Prefect van de Propaganda (de HBode Paus1* dus),
terwijl Kardinaal AGAGIANIAH» tegen alle verwachting in,
nog steeds alleen maar apro-Prefeottt is van diezelfde Congregatie. En vervolgens is nog steeds de Vicaris van het
Bisdom Home, de 80-jarige, totaal verkindste, lichamelijk
ziefc^-en-zwakke Kardinaal MIÖABA (overigens bijgestaan in
deze functie door twee hulpbisschoppen),
De jongste fcardinaalsbenoeralngen leveren
ook al verrassingen ops een figuur als Mgr. MORAKQ (straks
das I&rdinaal) is ruim 82 jaar oud (en zal derhalve» afgezien van een desnoods hoogst verdienstelijke "'carrière* die «en verwarrende loopbaan van fysious-tot-jurist omvat niet bepaald een krachtige aanwinst van de Romeinse Curie
zijn).
Maar er is roeer, om terug te komen op het
ontslag van Kardinaal fISSBRAHf als secretaris van de
*Oriëntale* (Congregatie voor de Oosterse Ksrk, waarvan de
Paus persoonlijk Prefect is), een functie, die hij 23 jaar
met groot gezag, doortastendheid en (ingeboren) autoritair
beleid heeft vervuld. Hij wordt nu in diezelfde functie op-

gevolgd door Kardinaal Amleto OIÖOQrMWÏ, dia oageveer
20 jaar Apostolisch De legaat in Washington was, en vorig jaar Kardinaal werd (in strijd roet de kanon ie ke
voorschriften, die verbieden» dat broers deel uitmaken
van de Romeinse Curie en van het H. Ooilege van Kardinalen» Bijn broer ÓAB*DkHO is al sinds 1953 Kardinaal),
Deze Kardinaal ItHjletoGICSOGrNAIÏ, die van de Oosterse
Kerken weinig of niets afweet, volgt fISSEBAJff op, die
al» dé grote expert wordt besohouwd. Bovendien is de
opvolger één jaar ouder (77) dan zijn voorganger (ruim
75), aodat ook de leeftijdskwestie hier geen rol speelt.
ÏISSBH&Hï blijft Prefect van de Tatioaanse Bibliotheek, Archivaris van de H. Barfc| Beken en Oamerlengo van het H* Öollege en (als asodanig) Prefect van
de Oeremoniale Congregatie»
Rest dus de conclusie, dat er van een
ernstig conflict sprake moet aijn tussen Paus en üïSSE1ANT - welk oonfliet op meer of minder ^delicate* wijze
door de Franse pers wordt behandeld en (al naar gelang
van politieke richting) uitgebuit.
Daags voor het bekend worden van ^EIBSSRAUT's
ontslag werd hij door de Paus in audiëntie ontvangen* Het
gesprek duurde abnormaal lang, n el. anderhalf uur, en toen
de Kardinaal weer het studeervertrek van de H» Vadejr verliet, was hij zichtbaar geoontrarieerd en antwoordde niet
op de normale begroetingen en eerbewijzen van Hof en aanwezigen, die hij niet een» zag. Hij vertrok onmiddellijk
daarna naar Parijs - zonder toestemming van de Paus* (In
dit verband Baoet er aaü worden herinnerd, dat geen enkele
Kardinaal - volgens eeuwenoude gewoonte - Home raag verlaten zonder toestemming van de Paus; aelfs bezoekende, residerende Kardinalen, dia '*ad ïdmina* komen, mogen Rome niet
opnieuw verlaten zonder deze toestemming» Hatuurlijk is
dit als traditie niet veel meer dan ssuiver-vorm. Maar in
dit geval verkreeg des&e reis naar frankrijk - zonder de
**3oevereine toestemming* - wel een speciaal karakter). De

Ordinaal heef t in Parijs het huwelijk ingezegend van
een familielid (nicht of neef), Ifear het feit blijft
bestaan, dat hij - men. tean zeggen '*ös tentatief1* naar
Frankrijk ging op een uiterst delicaat moment, terwijl
de per» en de publieke opinie binnen datzelfde Frankrijk in opwinding verkeerde over dat ^ontslag1*, dat
zalf s door vooraanstaande katholieken als "niet vrijwillig1* werd gedefinieerd, in tegenstelling tot het
korte officiële communiqué» dat aeii ttDe S, Vader heeft
welwillend aan Kardinaal HSSBRAHÜ? toegestaan, op diens
veraoek, om zijn f «notie van..«.etc. neer te aiogen leggen."
Br heerst nu in Rome en met name ten Vatioane een grote verwarring. 0eruohten zonder tal, conflicten, gefluister, voorspellingen, enz.
Het ia betreurenswaardig, dat de Paus persoonlijk in het oen-trom van de discussies ifetaat. De traditionele en jaarlijkse Requiem-Mis in de Sixtijnse kapel
op 26 november werd geoelebreerd door. ..Kardinaal ÏESSERAHï, nét terug uit frankrijk. Diplomaten, gasten, journalisten keken ademloos toe, maar hebben go en enkel teken
van wverzoening01 tussen de Paus en de Beken van het H.Ooilege kunnen ontdekken.
De vraag is wat de achtergronden van het
ontslag van flSSERAir!? zijn. ^SSERAK1? is onge-twijfeld een
groot geleerde, een geboren bibliothecaris en archivaris.
ïSaar hij is tevens de grootste expert op het gebied van de
«Oosterse Kar ken1*. Waarom dus dit onverklaarde ontslag?
'SSSER&Iï'j' is bovendien * en dat weet iedereen - de Ktnaker!*
geweest van Kardinaal ROHCAMiI tot Paus; hoe hij alles domineerde en beheerste en bestuurde in de periode van aSede
Vacante* is algemeen bekend.
Er zijn nu twee wtheorieën**, die de moeite
waard zijn. Be ene luidt aldus t Kardinaal ïISSEHAHT (ambitieus, energiek, uiterst krachtige persoonlijkheid) was al
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in 1939 te leur go sta ld» dat hij niet w«rd gekozen, maar
daarentegen da ^Duitser* PAÖEIdtf. TISSERAHf ia onloooheabaar een ty p is ohe Fransman — nationalist» om het
kort ta zarggen. De antipathie tussen PIUS XII ©n «PÏS3BR&ïf? Is nu wel gemeengoed geworden. Bn dus - ao luidt
ds eerste theorie - sou SüISSEïtAHf een "Franse* Paus
hebben doorgedreven tijdens een zeer moeilijk Conolaaf.
Sn hij zou - na zijn ^overwinning** - aijn franse collega's, de franse katholieken» hebben gegarandeerd, dat
nu een anders koers gevolgd gou worden - na het "Duitse
Pontificaat1* Tan PIUS XEÏ.
Tweede theorie: Paus JOAHHBS weet (natuurlijk}, dat hij zijn uitverkiezing te danken zou hebben
aan de inspanningen van de Beken van het H. O o 110 ge, de
Fransman .fStSSBSAHÏ» Deae zou zsioh aohter dermate op deze positie hebben laten voorstaan, dat de nieuwe Paus
dit niet langer wenste e& hem verwijderd heeft. Wat hiervan waar ia, weet niemand; maar het ia wal opvallend, en
gehael overeenkosms tig met het karakter van de nieuwe
Paus, dat deze JUIST niét als pro-lTana wil worden ba»
sohouwd» Vandaar de maa-tregalen, besluiten, hst hele gedrag - alles {in Franse ogen} tégen Frankrijk gericht...
Voegt men hierbij het - onlooohenbare - gebrek aan taot,
de thans zo grote an onbegrijpelijke ^vrijheid® ten Tatioane, en denkt men dan aan een sterke persoonlijkheid,
die ssioh onder geen voorwaarde door een andere "sterke
persoonlijkheid"1 wil laten beïnvloeden, dan verkrijgt
het (ver ónder a te 1de) "o onf liot° tussen eerstgenoemd» (de
Paus) en de Kardinaal-Daken een interessant aspeot..««.
In ieder geval is het vreemd, dat den uiterst bekwaam» krachtig en deskundig bestuurder als
flSSBRANT wordt geëlimineerd, terwijl een aantal kraohtloze, incapabele Kardinalen in hun functies gehandhaafd
aijn.
ïfen spreekt daarom oofc over een - dank aij
fISSBKAJsf w a ''politiek1* - te grota Frans» invloed in de

fcerken van het Oosten, waar Frankrijk eeuwenlang een
aoort protectoraat uitoefende (ook over da missie a},..
Ifcnslotts» bestaat er een zeer grote "belangstelling voor de binnenkort komende benoeming van
een nieuwe nuntius in Bar i j s, daar de huidige op 14 deoember Kardinaal wordt, ïn dit verband wordt Mgr.
BBÏiL*ACQUA genoemd, dooh deze zou tt om persoonlijke rede nen1* een nuntiatuur weigeren. Maar bij Paus ^OAIOTSS is
er niet veel ta weigaren. Blen feit is in ieder geval,
dat de Franse reacties - eerst inzake de opheffing van
da priester-arbeiders en nu weer rond •EESSEBAtfl' .- de Paus
en zijn Staatssecretariaat hebben verraat - evenals de
reaoties van Bonn terssake van Von PAFSH. Bij het benoemen
van een nieuwe Nuntius zal de paus ongetwijfeld een **gebaar'1 willen maken van *bi;J8ondere welwillendheid tegenover Frankrijk1*. Vandaar de belangstelling voor de te benoemen prelaat.
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