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Nederlandse priesters zijn bezorgd over de pastorale weg die paus 
Franciscus bewandelt en hebben ook kritiek op de nieuwe bisschop 
van Den Bosch, Gerard de Korte. 
 
‘s-Hertogenbosch 
Pastoor Cor Mennen nodigt mede-priesters uit voor een besloten 

ontmoeting met een van de wereldwijde boegbeelden van het verzet tegen 

de paus, mgr. Athanasius Schneider. Mennen noemt de paus ‘een 

manipulerende, dictatoriale figuur’ en bekritiseert mgr. Gerard de Korte, 

die vandaag als bisschop van Den Bosch wordt geïnstalleerd. 

‘Het is momenteel voor niemand van ons een gemakkelijke tijd’, schrijven 

Cor Mennen en Peter Koen, beiden priester in het bisdom Den Bosch, in 

een e-mail aan priesters en diakens. ‘De kerken lopen leeg (…) en slechts 

weinigen willen echt trouw zijn aan de Leer en Traditie van de Kerk. En tot 

overmaat van ramp is er de laatste tijd veel onduidelijkheid over wat Rome 



nu leert, bijvoorbeeld met betrekking tot het ter communie gaan van 

burgerlijk hertrouwden.’ 

De conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana organiseert op 6 

juni een openbare lezing door de hulpbisschop van Astana (Kazachstan) in 

Heilig Landstichting, onder de rook van Nijmegen, in het bisdom Den 

Bosch. Volgens ‘algemeen manager’ Hugo Bos gebeurt dat uit 

‘verontrusting over de crisis in de kerk’. Maar uit de e-mail van beide 

priesters blijkt nu dat op de vooravond tevens een besloten ontmoeting 

gepland staat tussen mgr. Schneider en Nederlandse priesters en diakens. 

Onlangs publiceerde mgr. Schneider een uiterst kritisch commentaar op de 

pauselijke brief Amoris Laetitia van Franciscus over het gezin. Mennen 

plaatste een eigen vertaling ervan op zijn blog. De pastoor is tevens docent 

kerkelijk recht aan het seminarie in Den Bosch, bisschoppelijk 

gedelegeerde voor liturgie en lid van het kathedraal kapittel. In een 

telefonische reactie noemt hij de paus ‘een manipulerend, dictatoriaal 

figuur’ die ‘opzettelijk vage dingen zegt’. 

bisschop De Korte 
Mennen spreekt over ‘moeilijke tijden voor priesters’ die ‘in hun parochies 

scheef worden aangekeken als ze gewoon de leer van de kerk volgen’. 

Deze uitspraken en de uitnodiging aan mgr. Schneider zijn opvallend 

terwijl het bisdom in mgr. De Korte vandaag een nieuwe bisschop krijgt 

die juist de lijn van paus Franciscus lijkt te willen volgen. Mennen is met 

de nieuwe bisschop nog niet in zijn nopjes: ‘Hij praat mij te veel over 

bruggen bouwen en hartelijkheid.’ 

meer onrust 
Ook elders in Nederland is er onrust. Nars Beemster, rector van het 

Mariaheiligdom in Heiloo, noemde onlangs in het Katholiek Nieuwsblad 

een zinsnede over hertrouwde gescheidenen uit de pauselijke brief ‘een 

toelating van het ontoelaatbare’ en ‘volkomen in strijd met de 

onveranderlijke praktijk van onze Kerk’. Hij stuurde bovendien de kritiek 

van mgr. Schneider naar ruim zeventig medepriesters. Desgevraagd zei 



Beemster dat hij zijn bisschop beloofd heeft daarover niet meer in het 

openbaar te spreken. 

 

Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het desbetreffende bisdom, Haarlem-

Amsterdam, herkent de onrust onder diverse priesters, maar ‘de heldere lijn 

over het sacrament van het huwelijk loopt geen gevaar’. Wel wordt nu 

openlijk gezegd wat volgens de hulpbisschop (tevens docent kerkelijk 

recht) altijd al officiële pastorale praktijk was: in uitzonderlijke gevallen 

kan in een gesprek met een priester vastgesteld worden dat een hertrouwde 

gescheidene zich weliswaar niet in een objectieve reguliere situatie 

bevindt, maar ‘dat er omstandigheden zijn die toch de toegang tot de 

communie mogelijk maken, omdat een situatie nu eenmaal niet altijd is wat 

die aan de buitenkant lijkt’. 

Over de uitnodiging aan mgr. Schneider wilde Hendriks zich niet specifiek 

uitlaten, maar hij ‘betreurt alles wat bijdraagt aan een sfeer van 

verdeeldheid, omdat wij allen zijn opgeroepen tot eenheid met de kerk en 

met de paus’.  
	

	

De Korte: 'Mennen beschadigt 
niet de paus, maar zichzelf' 

16 mei 2016 
  



•  

Gerard de Korte, nieuwe bisschop van Den Bosch, presenteerde zichzelf zaterdag 
ook buiten de Sint-Jan. 

  
Ramon Mangold/ANP 

DEN BOSCH/OSS - ‘De harde woorden over paus 
Franciscus zullen eerder de pastoor beschadigen dan onze 
paus, die immers breed in de katholieke gemeenschap 
enthousiasme oproept.' Dat zegt bisschop De Korte in 
reactie op de typering van de paus als ‘dictatoriaal’ en 
‘manipulerend’, zoals de Osse pastoor Cor Mennen die 
zondag op zijn eigen site nader onderbouwde. 

Bekijk ook... 
• Mennen legt uit waarom paus manipulatief en dictatoriaal is 



• Osse pastoor Mennen: 'Paus dictatoriaal figuur en De Korte praat te veel over bruggen 
bouwen' 

• Gejubel over bisschop De Korte, maar pastoor Mennen roept niet 'hoi hoi' 

• Gerard de Korte in Den Bosch geïnstalleerd; 'bouw mee aan hartelijke en heldere kerk' 

• Pastoor Mennen uit Oss noemt paus Franciscus 'merkwaardig figuur' 

De Korte vindt wel dat ook voor de visie van Mennen in ‘het 
grote huis’ van de kerk ruimte is. Hij spreekt Mennen volgende 
maand, op zijn ronde langs alle dekenaten. 
  
Het Brabants Dagblad vroeg De Korte naar zijn mening over de 
ferme uitlatingen van pastoor Mennen. Hieronder de volledige 
reactie van de nieuwe bisschop van Den Bosch: 
  

Zaterdag heb ik in mijn preek gezegd dat het katholieke huis 
groot is. Er is ruimte voor een veelheid van spiritualiteiten en 
accenten. Dat geldt ook voor de visie van pastoor Mennen. 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, ook binnen de 
Kerk. Wij kennen binnen de geloofsgemeenschap verschillende 
gremia waar over het kerkelijk beleid kan worden gesproken 
(priesterraad, kapittel). Ook kan iedere priester rechtstreeks 
met de bisschop contact hebben. 

Ik vind het dan ook jammer dat pastoor Mennen zijn visie via 
de media kenbaar maakt. De harde woorden over paus 
Franciscus zullen overigens eerder de pastoor beschadigen dan 
onze paus die immers breed in de katholieke gemeenschap 
enthousiasme oproept. 

De komende weken ga ik de twaalf dekenaten 
bezoeken. Volgende maand bezoek ik ook het dekenaat 
waaronder de parochie van pastoor Mennen valt. Ik zal dan ook 
pastoor Mennen zeker spreken. Ik weet van de lezingen van 
bisschop Schneider. Deze lezingen zijn niet bij mij 
aangekondigd, maar dat hoeft ook niet. De (landelijke) 
organisatie achter de lezingen maakt zich met name zorgen 
over de exhortatie Amoris Laetitia over huwelijk en gezin Ik kan 
die zorgen niet delen. 



De paus heeft de leer van de Kerk rond huwelijk en gezin 
nergens gerelativeerd. Wel schept de paus optimale ruimte 
voor zielzorgers om katholieken die in hun huwelijk gefaald 
hebben, zo goed mogelijk bij te staan. Bisschop Schneider, 
pastoor Mennen en anderen zien in Amoris Laetitia geen 
pastorale ruimte maar vooral vaagheid. 

Ik sluit af met een gewaagde vergelijking. U kent misschien de 
wijsheid van Gamaliël, zoals staat vermeld in de Handelingen 
van de Apostelen (hoofdstuk 5, 38-39). Ik actualiseer die 
wijsheid aldus: ‘Als de beweging van bisschop Schneider en de 
zijnen van God uitgaat, dan blijft zij bestaan; gaat deze 
beweging van mensen uit, dan loopt het op niets uit. 

In Christus verbonden, 

+ Gerard De Korte 

	


