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Archief Concilium

Ten Geleide

Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie (1964-2001)
Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd op initiatief van de uitgever Paul Brand jr. [Zie het KDC-archief van de 
Uitgeverij Paul Brand] en samen met de theologen Edward Schillebeeckx en Karl Rahner het tijdschrift 
Concilium opgericht. Voorzitter van het stichtingsbestuur was Antoine van den Boogaard. [Zie het KDC-archief A. van den
Boogaard]. Redactiesecretaris was enige jaren J.P.A. Peters. Bij de introductie in 1965 gaf Hans Küng een lezing waarin
hij sprak over de eeuwenlange onwaarachtigheid van de katholieke kerk. Die vond haar oorsprong in een defensieve
houding en in het triomfalistische kerkbegrip waarvoor niets zo moeilijk is als het toegeven van fouten.
Concilium verscheen met 10 themanummers per jaar - de thema's hadden eigen redacties en de cyclus zou zich ieder
jaar herhalen - en er werkten meteen al 230 theologen aan mee waaronder, naast de al genoemde, Yves Congar, Joseph
Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI), Johann Baptist Metz en Hans Urs von Balthasar. Het had negen edities in
zeven talen en al snel 40.000 abonnees, waarvan 3000 in Nederland. Het idee achter het blad was voortzetting van de bij
uitstek ‘katholieke', dus algemene gedachtenwisseling tussen bisschoppen en theologen, die tijdens het concilie zo
vruchtbaar was geweest. Het doel was de kerk te helpen antwoorden te vinden op moderne samenlevingsvraagstukken.
Het zou daarom niet louter om theologie gaan maar om theologie met pastorale bekommernis.

Tijdens de jaarvergadering in Madrid in 1968 kwam ook kritiek los. Het tijdschrift zou de gelovigen in verwarring brengen
en de theologie moest ten dienste staan van de kerkelijke hiërarchie. Na een open brief in Concilium waarin werd
gevraagd om hervorming van de Congregatie voor de geloofsleer en het recht van theologen op verdediging in het
openbaar verscheen er een kritisch artikel in de Osservatore Romano waarin gewaarschuwd werd tegen ‘protest en
pressie'.

In 1972 veranderde volgens een plan van Schillebeeckx de opzet van het blad. De theologische disciplines waren niet
meer het uitgangspunt; er zou meer interdisciplinair gewerkt worden aan onderwerpen en er kwam ook inbreng uit de
mens- en natuurwetenschappen en kunst en
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Archief Concilium

  
 1.Correspondentie met diverse geestelijken in Italië.  1967-1975, 1978-1979
  
 2.Correspondentie met Edward Schillebeeckx over zijn ontslag als lid van het

Stichtingsbestuur.  1983-1984
  
 3-11.Verslagen van de Algemene Vergaderingen. Met bijlagen.  1980, 1982-1988,

1997-1998
Bevat 9 stukken

  
  3.Noordwijkerhout, 28 mei - 1 juni 1980.  1980
  
  4.Berg en Dal/Nijmegen, 2 - 6 juni 1982.  1982
  
  5.Tübingen (Duitsland), 27 - 29 mei 1983.  1983
  
  6.Berg en Dal/Nijmegen, 13 - 17 juni 1984.  1984
  
  7.Einsiedeln (Zwitserland), 29 mei - 2 juni 1985.  1985
  
  8.Lisse (Nederland), 21 - 25 mei 1986.  1986
  
  9.Leuven (België), 1 - 14 juni 1987.  1987
  
  10.Le Puy (Frankrijk), 26 - 29 mei 1988.  1988
  
  11.Praag (Tsechië), 4 - 6 juni 1998; Wenen (Oostenrijk), 23 - 25 mei 1997.  1997
  
 12-15.Verslagen van de bijeenkomsten van de Concilium Foundation.  1981, 1984,

1997-1998
Bevat 4 stukken

  
  12.Frankfurt, 27 mei 1984. Concept.  1984
  
  13.Cambridge,19 en 20 juni 1981.  1981
  
  14.Amsterdam, 7 april 1997.  1997
  
  15.Amsterdam, 12 oktober 1998.  1998
  
 16.Statuten, financiële stukken en correspondentie van het secretariaat.  1965-1989
  
 17.Verslag van de jaarvergadering te Leanyfalu (Hongarije) op 10 en 11 juni 1992. Met

bijlagen.  1992-1993
  
 18.Verhandeling "Proposal made to the Central Editorial Board (le Comité de Direction)

by the Foundation of Concilium", gedateerd 12 mei 1983 te Düsseldorf (Duitsland).
Met bijlagen.  1983

  
 19.Stukken betreffende het Informatie-bulletin en financiële aspecten.  1985
  
 20-29.Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met bijlagen.  1981-1985,

1987-1989, 1992-1993
Bevat 10 stukken

  
  20.1981
  
  21.1982
  
  22.1983
  
  23.1984
  
  24.1985
  
  25.1987
  
  26.1988
  
  27.1989
  
  28.1992
  
  29.1993
  
 30.Verslag van de bijeenkomst van de Concilium Foundation op 23 mei 1986 te

Düsseldorf (Duitsland).  1986
  
 31.Reisverslag van A. van den Boogaard naar Amerika, 11 - 19 mei 1982.  1982
  
 32.Toespraak "Het credo van het volk Gods", van paus Paulus VI, uitgesproken bij de

sluiting van "het jaar van het geloof".  1968
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Archief Concilium

 33.Stukken betreffende L' Institut de la Vie in Parijs.  1977-1979
  
 34.Inleidingen van Yves Congar, Robert Morgan en Mauric Wiles over het gezag van de

theoloog: "What is your license to say what you say?", gehouden op 22 juli 1981 te
Cambridge. Met bijlagen.  1981

  
 35.Stukken betreffende mevr. dr. M.A.M. Klompé, waaronder correspondentie en

overlijdensbericht.  1973, 1978-1981, 1983, 1986
  
 36.Stukken betreffende de levering van olie uit olie-producerende landen.  1979-1980
  
 37-40.Stukken betreffende het Internationaal Theologisch Congres bij gelegenheid van

het 25-jarig bestaan van het tijdschrift #Concilium#, gehouden op 9 - 14 september
1990 te Leuven.  1987-1990
Bevat 4 stukken

  
  37.1987
  
  38.1988
  
  39.1989
  
  40.1990
  
 41.Stukken betreffende het Internationaal Theologisch Congres van Concilium,

gehouden op 12 - 17 september 1970 te Brussel.  1970
  
 42-43.Stukken betreffende het San Lorenzo Project inzake de ontwikkeling van het

onderwijs in Chili.  1979, 1986-2001
Bevat 2 stukken

  
  42.1e gedeelte.  z.j.
  
  43.2e gedeelte.  z.j.
  
 44.Statuten, Statuten-wijzigingen en Huishoudelijk Reglement.  1964, 1966, 1973-1974,

1982-1983, 1985-1986, 1992, z.j.
  
 45-67.Correspondentie met diverse personen en instellingen over verschillende

onderwerpen. Met bijlagen.  1979-1993, 1995-2000
Bevat 23 stukken

  
  45.1979
  
  46.1980
  
  47.1981
  
  48.1982
  
  49.1983
  
  50.1984
  
  51.1985
  
  52.1986
  
  53.1987
  
  54.1988
  
  55.1989
  
  56.1990
  
  57.1991
  
  58.1992
  
  59.1993
  
  60.1995
  
  61.1996
  
  62.1997
  
  63.1998, 1e gedeelte.  1998
  
  64.1998, 2e gedeelte.  1998
  
  65.1999, 1e gedeelte.  1999
  
  66.1999, 2e gedeelte.  1999
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  67.2000
  
 68.Accountantsrapporten over de jaren 1965, 1967.  1966, 1968
  
 69.Accountantsrapporten over de jaren 1977-1983 en 1986-1987.  1978-1984, 1987
  
 70.Jaarrekeningen betreffende de jaren 1995, 1997-1998. Met bijlagen.  1980-1981,

1984-1985, 1996, 1998-1999
  
 71.Lijsten houdende persoonsnamen.  1995-1996, 1998, z.j.
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