U 14586/62 - C46 - P4-/PS10

18 december 1962
GEHEIM

Land :

Italië.

Onderwerp :

Het Tweede Vaticaans Concilie te „.Rome

A
Referenties:

\e helft d
Datum van .
waarneming:
Bron:

Sub "bron:

Betrouwbaar*.
Deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie te
Rome.

Opmerkingen:

Mede verzonden aan:

Aan Zijne Excellentie Professor Dr. J.E. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 nr. 4
'e-GRAVÏÏNHAGE.

GEHEIM

18 december 1962

U 14586/62 - 046 - P4/PS10
GEHEIM

Italië

HE2 TWEEDE VATICAANS CONCILIE TE HOME

De stemming op het Concilie tegen Kardinaal OïTAVIANI is zo sterk, dat de wijze waarop dit door de bisschoppen
soms door het applaus,' maar ook in direkte bewoordingen in
de intervBnties wordt geuit "bijzonder pijnlijk iso
Het is een feit, dat OTTAVIANI bewust en systematisch de medewerking van Kardinaal BEA en diens sekretariaat voor de eenheid van de Kerk geweigerd heeft. Dit weten
thans vrijwel alle Concilie-vaders en daarom werd de beslissende stemming, waar de tegenstanders van OTTAVIANI juist
niet de vereiste twee-rderde meerderheid haalden, voor Kardinaal BEA aanleiding om aan de Paus voor te stellen door een
pauselijke beschikking-de zaak helemaal opnieuw te laten
uitwerken. OTTAVIANI is hierover zo gebelgd, dat hij zijn
inzicht in een juiste taktiek geheel en al verliest. Hij merkte eens in de plenaire vergadering van alle Kerkvaders op:
"Ik heb de indruk, dat ik voor een lege zaal spreek, zo weinig worden mijn opvattingen hier begrepen". Deze voor de Concilievaders nogal onprettige opmerking heeft hem geen vrienden gemaakt. Integendeel, zijn eigen vrienden worden bezorgd.
Het is echter zo, dat OTTAVIANI volkomen bonafide meent, dat
zijn konservatieve, juridische, streng autoritaire, Romeinse
opvatting van kerk en gezag werkelijk de enig juiste en mogelijke is. Daarom heeft hij ook in het schema theologische onderwerpen, die nog lang niet opgehelderd en vastgelegd zijn,
in een bepaalde richting geponeerd. Hij wil dus "theologie
maken", alleen, op zijn zeer ondemokratische manier, waaraan
hij altijd gewend was. Dit is thans niet meer mogelijk.
In het algemeen kan worden gezegd, dat de Europese
bisschoppen en theologen een zeer groot prestige hebben bij
de meestal zeer slecht geschoolde theologen en bisschoppen
uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Bovendien hebben de
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Europese theologen stelselmatig lezingen voor en "besprekingen met groepen van Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse theologen en "bisschoppen gehouden, zodat ze nu beter weten waarom
het gaat en de strakke Romeinse houding van OITAVIANI "beter
kunnen "beoordelen*
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