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Archief Mariënburgvereniging

Ten Geleide

Mariënburgvereniging (1982-1999)
De Mariënburgvereniging, toen nog onder de naam Mariënburggroep of Groep Mariënburg, werd in 1982 opgericht door
een aantal vooraanstaande katholieken die bezorgd waren over de toestand van de Nederlandse kerkprovincie. Een van
de initiatiefnemers was Walter Goddijn. Men was verontrust over het gebrek aan doorwerking van de resultaten van het
Tweede Vaticaans Concilie, over het negeren door Rome van het Nederlands Pastoraal Concilie, en over
bisschopsbenoemingen zonder overleg. In 1983 werd de brochure Getuigen van de geest die in ons leeft : oproep aan
allen die zich medeverantwoordelijk voelen voor de katholieke kerk in Nederland gepresenteerd. De brochure noemt de
kloof tussen het beleid en de praktijk, waardoor de bisschoppen vervreemden van de gelovigen, jongeren niet meer
geboeid worden en vernieuwers in een isolement komen. Er wordt gepleit voor het initiatiefrecht van de lokale kerken en
voor het erkennen van verschillen van inzicht. Verder is men bezorgd over het tanend elan van de oecumenische
beweging, het gebrek aan werfkracht en de vergrijzing van de kerkleden. De brochure was ondertekend door dekens,
hoogleraren, vakbonds- en werkgeversvoorzitters en werd gesteund door twee vicarissen-generaal en een hulpbisschop.
Duidelijk was dat men niet uit was op polarisatie, maar als loyale oppositie binnen de kerkelijke hiërarchie resultaat wilde
bereiken. Het doel was het herstellen van de communicatie tussen kerkleiding en basis, het doorbreken van de impasse,
zonder zelf een nieuwe stroming te willen vormen. Dagblad De Tijd noemde het een ‘laatste poging’. Walter Goddijn
hoopte dat een therapie mogelijk was voor de ‘stijve botten’ van de kerk.
De polarisatie vanuit behoudende kringen werd door het initiatief niet gestopt, daar zag men alleen gif (Katholiek
Nieuwsblad) en afwijking van de leer (Ratzinger). De bisschoppen ontzegden de groep het predikaat ‘katholiek’. Toch
zag men de brief van aartsbisschop Simonis waarin dit werd meegedeeld nog als uitgangspunt voor dialoog. Vanaf 1986
was de naam: Mariënburgvereniging. In 1987 waren er 6000 leden. In dat jaar, op de ‘dag van de leek’, bepleitte de
Vereniging een schaduwconferentie tijdens de aanstaande bisschoppenconferentie in Rome, om het afwijkende geluid te
laten horen. Een ander thema was de positie van gescheidenen in de kerk. Hun plaats als volwaardige christenen werd
bepleit, maar ook hier konden de bisschoppen niet instemmen. De enige bisschoppen die tenminste nog in gesprek
bleven met de Mariënburgvereniging waren mgr. Bär en mgr. Ernst.
De zogenoemde ‘Keulse verklaring’ uit 1989 van 163 katholieke hoogleraren theologie werd ook door de
Mariënburgvereniging gesteund.

De brochures Zingeving en Zinbeleving in de moderne samenleving verschenen in 1989 en 1990. Punt van conflict in de
jaren ’90 werden de lekenvieringen die de Mariënburgvereniging organiseerde en de vrouwelijke voorgangers. Het
gebrek aan resultaten leidde tot een meer naar binnen gerichte houding. De gevoelige thema’s werden minder benadrukt
(hier bleef de verwante Stichting Acht Mei Beweging zich mee bezig houden) en er kwam meer bezinning op de bronnen
van het geloof en op oecumene van onder af. Het ledenbestand vergrijsde en was gehalveerd. In 2003 richtte men zich
op kleine spirituele basisgemeenschappen en nam de internationale contacten van de Acht Mei Beweging, die ophield te
bestaan, over. Een thema is nu de discussie over ethische vraagstukken als abortus en euthanasie. Dialoog met het
episcopaat is niet meer aan de orde. De voortgaande benoeming van boven af van conservatieve bisschoppen en een
dito aartsbisschop maakt de zaak niet beter. Ondanks alle teleurstellingen blijft de Mariënburgvereniging loyaal, maar
zonder hoop op verandering.
Bron: KDC knipselcollectie
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 1-13-A.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. Met

bijlagen.  1982-1994, 1996
Bevat 14 stukken

  
  1.1982
  
  2.1983
  
  3.1984
  
  4.1985
  
  5.1986
  
  6.1987
  
  7.1988
  
  8.1989
  
  9.1990
  
  10.1991
  
  11.1992
  
  12.1993
  
  13-A.1996
  
  13.1994
  
 14-24.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met

bijlagen.  1984-1994
Bevat 11 stukken

  
  14.1984
  
  15.1985
  
  16.1986
  
  17.1987
  
  18.1988
  
  19.1989
  
  20.1990
  
  21.1991
  
  22.1992
  
  23.1993
  
  24.1994
  
 25-33.Agenda's voor en verslagen van algemene vergaderingen. Met bijlagen.  1987-1995

Bevat 9 stukken
  
  25.1987
  
  26.1988
  
  27.1989
  
  28.1990
  
  29.1991
  
  30.1992
  
  31.1993
  
  32.1994
  
  33.1995
  
 34-37.Grootboekkaarten.  1987-1990

Bevat 4 stukken
  
  34.1987
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  35.1988
  
  36.1989
  
  37.1990
  
 38.Ingekomen stukken betreffende het beleidsplan 1990-1992.  1989-1990
  
 39.Huishoudelijk reglement.  1986
  
 40.Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.  1986
  
 41.Brieven van diverse leden houdende reacties op het concept-beleidsplan

1993-1995.  1992
  
 42.Agenda's voor en verslagen van landelijke bijeenkomsten van diocesane,

plaatselijke en regionale contactpersonen. Met bijlagen.  1984-1994
  
 43.Ingekomen stukken betreffende gesprekken tussen vertegenwoordigers van

diverse afdelingen in Zuid-Holland en mgr. R.P. Bär, bisschop van Rotterdam.
  1987-1992

  
 44-50.Agenda's voor en verslagen van regionale bijeenkomsten van contactpersonen in

de bisdommen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op naam bisdom.  1984-1994
Bevat 7 stukken

  
  44.Den Bosch.  1984-1985, 1988-1993
  
  45.Breda.  1984-1991
  
  46.Groningen (ontbreekt).  
  
  47.Haarlem.  1986-1988, 1990-1993
  
  48.Roermond.  1984-1985, 1988-1990, 1992, 1994
  
  49.Rotterdam.  1984-1988
  
  50.Utrecht.  1987
  
 51-55.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Breda. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1993, 1996
Bevat 5 stukken

  
  51.Breda.  1986-1991
  
  52.Oosterhout.  1986-1991
  
  53.Breda/Oosterhout.  1991-1993, 1996
  
  54.West Noord-Brabant.  1985, 1987, 1989-1990, 1992-1993
  
  55.Zeeland.  1988-1990
  
 56-67.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Den Bosch. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1994
Bevat 12 stukken

  
  56.Berkel Enschot.  1986-1987, 1990-1993
  
  57.Den Bosch.  1989-1993
  
  58.Boxmeer (niet opgericht).  1986
  
  59.Boxtel.  1989-1991, 1993
  
  60.Eindhoven.  1985-1994
  
  61.Helmond.  1985, 1987, 1992-1993
  
  62.De Kempen.  1992-1993
  
  63.Nijmegen.  1986-1993
  
  64.Oisterwijk.  1992-1993
  
  65.Tilburg.  1986-1992
  
  66.Veldhoven.  1986
  
  67.Zevenaar.  1991-1993
  
 68-69.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Groningen. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1993
Bevat 2 stukken
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  68.Friesland/Noord-Oost Polder.  1985-1993
  
  69.Groningen-Drenthe.  1986-1993
  
 70-81.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Haarlem. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1993
Bevat 12 stukken

  
  70.Amstelland.  1986-1992
  
  71.Amsterdam.  1988-1993
  
  72.Beverwijk.  1985, 1987-1988
  
  73.'t Gooi.  1988-1991
  
  74.Haarlem e.o.  1987-1993
  
  75.Heemstede.  1987, 1989
  
  76.Den Helder.  1988, 1993
  
  77.Hilversum.  1987
  
  78.Hoofddorp (niet opgericht).  1988
  
  79.IJmond.  1985, 1988, 1990, 1992
  
  80.Meerlanden.  1987-1988
  
  81.Schagen.  1986-1987
  
 82-89.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Roermond. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1993
Bevat 8 stukken

  
  82.Heerlen.  1985-1992
  
  83.Maastricht.  1986-1993
  
  84.Midden-Limburg.  1991-1993
  
  85.Roermond/Weert.  1985-1990
  
  86.Sittard/Geleen.  1986-1993
  
  87.Spekholzerheide.  1985-1986
  
  88.Venlo.  1985-1986, 1992-1993
  
  89.Venray.  1985-1987, 1989-1993
  
 90-106.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het bisdom Rotterdam. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1985-1993
Bevat 17 stukken

  
  90.Alphen aan den Rijn.  1985, 1987, 1989-1990, 1992-1993
  
  91.Delft.  1987-1988, 1990-1992
  
  92.Dordrecht.  1986-1991
  
  93.Gouda.  1985-1993
  
  94.Den Haag.  1985-1992
  
  95.Leiden.  1985-1988
  
  96.Rotterdam Centrum, Noord en West.  1988-1989, 1991-1993
  
  97.Rotterdam Noord.  1987
  
  98.Rotterdam Oost.  1987-1988, 1990-1991
  
  99.Rotterdam Zuid.  1985, 1990, 1993
  
  100.Rotterdam, Linker Maasoever.  1986-1990
  
  101.Rotterdam, Rechter Maasoever.  1986
  
  102.Rotterdam/Oost-Capelle.  1986-1988, 1992
  
  103.Schiedam.  1987, 1989-1990
  
  104.Vlietstreek.  1987-1992
  
  105.Voorschoten.  1986-1990
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  106.Westland.  1986-1987, 1989-1990, 1992
  
 107-114.Ingekomen stukken betreffende afdelingen in het aartsbisdom Utrecht. Alfabetisch

geordend op naam afdeling.  1984-1993
Bevat 8 stukken

  
  107.Amersfoort.  1986-1987, 1989-1993
  
  108.Breukelen.  1986, 1992
  
  109.Montfoort.  1986-1987
  
  110.Oost-Gelderland.  1985-1989, 1992
  
  111.Oost Veluwe/Salland.  1986-1993
  
  112.Twente.  1985-1992
  
  113.Utrecht.  1986-1987
  
  114.Zeist/Bilthoven.  1984-1989, 1991-1993
  
 115.Ingekomen stukken betreffende een onderzoek naar het ledenbestand, het

lidmaatschap en de public-relations van de vereniging en de activiteiten van de
afdelingen, uitgevoerd door B. Thomas.  1988-1989

  
 116-121-C.Ingekomen stukken betreffende landelijke congressen. Geordend op jaar congres.

  1987-1994
Bevat 8 stukken

  
  116.1987
  
  117.1988
  
  118.1989
  
  119.1990
  
  120.1991
  
  121-A.1992
  
  121-B.1993
  
  121-C.1994
  
 122.Ingekomen stukken betreffende de Kiescommissie.  1989-1991, 1994-1995
  
 123.Ingekomen stukken betreffende de Strategiecommissie.  1986-1990
  
 124.Ingekomen stukken betreffende reacties vanuit de afdelingen op het thema "De

positie van de leek" aan de hand van de brochure "De leek in de Kerk" door F.
Haarsma.  1986

  
 125-146.Brieven van diverse personen houdende reacties op de benoeming van J.G. ter

Schure als bisschop van 's-Hertogenbosch naar aanleiding van advertenties in "de
Volkskrant" en "Trouw". Met adreslijsten van de briefschrijvers. Numeriek geordend
op stuknummer.  1985
Bevat 22 stukken

  
  125.1-132  1985
  
  126.134-293  1985
  
  127.293a-415  1985
  
  128.416-508  1985
  
  129.509-609  1985
  
  130.610-724  1985-1986
  
  131.725-824  1985-1986
  
  132.825-924  1985-1986
  
  133.925-1016  1985-1986
  
  134.1017-1082  1985-1986
  
  135.1083-1182  1985-1986
  
  136.1183-1280  1985-1986
  
  137.1281-1358  1985-1986
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  138.1359-1488  1985-1986
  
  139.1489-1596  1985-1986
  
  140.1597-1666  1985-1986
  
  141.1667-1719  1985-1986
  
  142.1719a-1763  1985-1986
  
  143.1763a-1832  1985-1986
  
  144.1833-1865  1985-1986
  
  145.1866-1946  1985-1986
  
  146.Adreslijsten van de briefschrijvers.  1985-1986
  
 147-149.Brieven van diverse personen en instellingen houdende adhesiebetuigingen en

reacties naar aanleiding van de brochure "Getuigen van de Geest die in ons leeft",
uitgegeven door de Mariënburggroep in 1983.  1983-1984

  
 150.Ingekomen stukken betreffende het afscheid van prof.dr. W. Goddijn O.F.M. als

hoogleraar voor sociologie van kerk en godsdienst aan de Theologische Faculteit
van de Katholieke Hogeschool te Tilburg op 13 december 1985.  1985-1986

  
 151.Brieven van diverse personen houdende reacties op een brief van de vereniging uit

september betreffende het lidmaatschap.  1985
  
 152.Krantenartikelen over de vereniging en de katholieke kerk.  1987-1991
  
 153.Statuten en huishoudelijk reglement van de Acht Mei Beweging.  1986, 1991
  
 154.Adreslijst van participanten en bestuursleden van de Acht Mei Beweging.  1992
  
 155.Ingekomen stukken betreffende de commissie Mensenrechten van de Acht Mei

Beweging.  1987-1988, 1990-1991
  
 156.Ingekomen stukken betreffende de commissie Democratisering van de Acht Mei

Beweging.  1992
  
 157.Ingekomen stukken betreffende Acht Mei-manifestaties.  1986-1991
  
 158-165.Ingekomen stukken betreffende de Participantenraad van de Acht Mei Beweging.

  1984-1992
Bevat 8 stukken

  
  158.1984-1985
  
  159.1986
  
  160.1987
  
  161.1988
  
  162.1989
  
  163.1990
  
  164.1991
  
  165.1992
  
 166.Stukken betreffende een aandeel in het programma-onderdeel over de Keulse

Verklaring van de Acht Mei-manifestatie in 's-Hertogenbosch op 6 mei.  1989
  
 167.Correspondentie met bisschoppen. Met bijlagen.  1984-1988, 1990
  
 168.Lijsten houdende namen en adressen van leden in het bisdom 's-Hertogenbosch.

  1988, 1990, 1992, 1995
  
 169."Leden werven. Een handleiding voor een wervingscampagne voor afdelingen van

de Mariënburgvereniging". Met bijlagen.  1991
  
 170.Notities van H. Smeets naar aanleiding van de reacties van diverse personen op de

'oproep' van de Mariënburgroep in de brochure "Getuigen van de Geest die in ons
leeft", uitgegeven in 1983.  1985

  
 171.Brochure "Getuigen van de Geest die in ons leeft" van de Mariënburggroep.  1983
  
 172.Wervingsfolder voor nieuwe leden.  [1986]
  
 173.Brochure "Publicitair denken en doen. Een handreiking voor

Mariënburgafdelingen". Met begeleidende brief.  1992
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voor herzuiling" van prof.dr. Gérard P.P. van Tillo voor de vereniging bij
gelegenheid van de Acht Mei-manifestatie, gehouden op 9 mei.  1992

 174.Lezing "Communicatie vanuit gescheiden verantwoordelijkheden. Een alternatief  
 175.Bundel houdende teksten van A. Houtepen, H. Peltenburg en K. Walf over het

bisschopsambt.  1991
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