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GEZAMENLIJKE SERVISCH-ORTHODOXE / ROOMS-KATHOLIEKE
COMMISSIE 2016-2017
DE ROL VAN ALOZIJE KARDINAAL STEPINAC (1898-1960) VÓÓR, TIJDENS EN NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Personen, data, locaties
Voorzitter: Bernard Arduro O.Praem, Franse norbertijn, president van de Pauselijke Raad
voor de Historische Wetenschappen.
Namens de Katholieke Kerk ― drie bisschoppen en twee wetenschappers:






kardinaal Josip Bozanić (Zagreb)
mgr. dr. Ratko Perić (Mostar)
mgr. dr. Antun Škvorčević (Požega),
dr. Jure Krišto (Kroatisch Instituut voor Geschiedenis)
dr. Mario Jareb (Kroatische Commissie voor Historische Wetenschappen).

Namens de Servische Orthodoxe Kerk ― vier bisschoppen en een diplomaat; vanaf de
tweede zitting ook drie Servische wetenschappers:









metropoliet Amfilohije Radović (Montenegro),
episkop Porfirije Perić (Zagreb),
episkop Irinej Bulović (Novi Sad),
episkop Jovan Ćulibrk (Slavonië)
prof. Darko Tanašković (diplomaat, vertegenwoordiger van Servië bij de Unesco).
prof. dr. Ljubodrag Dimić (Universiteit Belgrado),
dr. Milan Koljanin (medewerker Instituut voor moderne geschiedenis in Belgrado)
dr. Radmila Radić (Instituut voor de moderne geschiedenis van Servië in Belgrado).

De bijeenkomsten ― De commissie kwam zesmaal voor een tweedaagse bijeenkomst bij
elkaar:
1. Op de eerste bijeenkomst in Rome (12-13 juli 2016) werden de opdracht en de werkwijze
besproken. De opdracht van de commissie is om gezamenlijk opnieuw het leven van de zalige
kardinaal Alojzije Stepinac vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog te bestuderen. De
commissie is een initiatief van paus Franciscus, opgericht na verschillende ontmoetingen en
overleg tussen vertegenwoordigers van de Hl. Stoel, de Servisch-orthodoxe Kerk en de
Kroatische Bisschoppenconferentie over de vraag hoe te antwoorden op de vraag om
verheldering van bepaalde historische zaken. De commissie heeft de opdracht tot een
wetenschappelijk onderzoek volgens de methodologie van de historische wetenschappen die
gebaseerd is op beschikbare documentatie en haar contextualisering. Zij is niet van invloed op
de procedure van de heiligverklaring van z. kardinaal Alozije Stepinac, die uitsluitend valt
onder de bevoegdheid van de Hl. Stoel.
1

2. De tweede bijeenkomst vond plaats op 17 en 18 oktober 2016 in het huis van de Kroatische
Bisschoppenconferentie. Onderwerp van bespreking was “Aartsbisschop Alojzije Stepinac en
de Servische Orthodoxe Kerk van 1934 tot 1941”.
3. De derde zitting vond plaats op 13 en 14 februari 2017 in het huis van de Servische
bisschop Irinej in Novi Sad. Onderwerp van bespreking was “De verhouding van
aartsbisschop Stepinac tot de Onafhankelijke Kroatische Staat van 1941 tot 1945”.
4. De vierde zitting was van 21-22 april 2017 en vond plaats in Kroatië. Gastheer was de
katholieke bisschop van Požega, mgr. Antun Škvorčević. Thema van de bespreking was “De
verhouding van aartsbisschop Stepinac tot de Servische Orthodoxe Kerk van 1941-1945”.
5. De vijfde zitting op 7 en 8 juni 2017 vond op uitnodiging van metropoliet Amfilohije
plaats in Podgorica (Montenegro). Het thema van de bijeenkomst was “Aartsbisschop en
kardinaal Stepinac en de communistische vervolging van 1945 tot 1960”.
6. Tijdens de zesde zitting op 12 en 13 juli 2017 sluit de commissie haar werkzaamheden in
Rome af. De commissie was te gast in Domus Sanctae Martae, waar ook paus Franciscus
woont.
Geert van Dartel
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