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De nieuwe Mens - De oude Kerk 
Er zijn in onze dagen enkele sterk in het oog springende 
ervaringen en noden, eigentijdse noden en ervaringen, die de 
aandacht vragen. 
Onder een loodzware druk levend door de geweldige inge-
wikkeldheid van het leven, het jachtige tempo en de mensen-
concentratie in de wooncentra, schreeuwt de mens zijn honger 
naar VRIJHEID uit. 

Vrijheid is een echt religieuze waarde. God schiep de vrijheid, 
de mens de slavernij. God dwingt niet Hij nodigt alleen maar 
vrijblijvend uit, Zijn heil, Zijn leer, Zijn voorbeeld te aan-
vaarden. De mens kan dat alles verwerpen. 
Vrijheid is handelen van binnen uit, zonder enige dwang; 
slavernij verhindert die vrijheid van buitenaf, en bande-
loosheid van binnen uit. Het zijn beide beperkingen van de 
echte vrijheid. 

Vrijheid is geen autonomie. Alleen God is autonoom. Vergod-
delijking van de mens is evenzeer verwerpelijk als vermense-
lijking van God. 

Het Christelijk geloof vraagt de trouw van vrije mensen, niet 
de trouw van een slaaf, niet de trouw van een robot. 
Temidden van de formidabele opmars van de kunststoffen 
en van de automatisatie, waardeert de moderne mens meer 
dan ooit de NATUUR. 
Trots op de fenomenale herscheppingen van de materie, voe-
len wij een sterke aantrekkingskracht tot het zuiver aardse 
natuurlijke, een aantrekkingskracht, die een mengsel is van 
respect, verbazing en weemoed. 
Door deze trek terug naar de natuur, waarin wij geschapen 
zijn en die ons mede tot heil is gegeven, hebben wij de moge-
lijkheid om meer waardering te krijgen voor de Christelijke 
zinnebeelden, 

De Kerk omgeeft haar heilige mysteriën, verborgen geheimen, 
met tekens van een goddelijke werkelijkheid. Deze zichtbare 
tekens zijn ontleend aan de natuur. 
Christus koos het water voor de doop, graan en druiven voor 
de Eucharistie. De Kerk nam hen eerbiedig over en koos an-
dere erbij. Zuivere bijenwas en olie om het licht te voeden. 
Bloemen om met vorm, geur en kleur luister bij te zetten. 
Wierook als aroma. Verbrande palm ons boete uit te drukken. 
Zout, dat bederf weert. 

De mens, een twee-eenheid van geest en stof kan niet zonder 
tekens leven, die hem naar een bovennatuurlijke wereld ver-
wijzen. 
Tot de schepping horen ook RUIMTE EN TIJD. Magische 
woorden in de tweede helft van onze twintigste eeuw. Wij 
houden een wedloop met de tijd, wij doorvorsen het verleden, 
wij maken prognoses over de toekomst, Wij dringen door in de 
ruimte van het heelal. 
De Keek wijdt de ruimte, waarin God en de mens wonen. Zij 
plaatst haar heiligste symbool het kruis hoog op de toren-
transen en diep daar beneden in de woonhuizen en in scho-
len, ziekenhuizen en fabrieken. Zij plaatst het tussen de gra-
ven, waar de doden rusten en langs de wegen waar de dood 
loert. 

Gewijde klokken roepen door de ruimte met blijde of droeve 
stemmen. Processies trekken door stad en land zingend en 
biddend. 
Speciaal, wijdt de Kerk de plaats, waar Christus zich offert en 
waar Hij op bijzondere wijze onder ons verblijft. 

Ook de tijd wordt door de Kerk gezegend. De dag, de nacht, 
de week, de maand, het jaar. Door heel het jaar heen stelt zij 
Christus' leven en verlossing weer onder ons tegenwoordig. 

Onder de authentieke waarden,, die ons sterk beroeren is het 
LEVEN. Televisie eis film toveren ons telkens weer, en telkens 
weer anders, in ontroerende beelden soms, het ontwakende, 
het bloeiende, het in neergang verkerende leven voor. 
De levende God riep het leven uit het niets tevoorschijn. Hij 
wil dat wij niet het leven respectvol en doelgericht omgaan, 
tot Zijn verheerlijking en tot ons heil. 

Zeer in het bijzonder heeft de christen eerbied voor het leven 
van de mens. Het mensenleven zal eeuwig blijven bestaan. 
Welk een geluk, welk een verantwoordelijkheid ook voor een 
man en een vrouw medescheppend met God nieuw leven te 
doen ontstaan, dat zonder hen nooit zon zijn. Een klein we-
zen de kans te geven op een eeuwigdurend geluk. 
Is liet wonder, dat de Kerk bijzonder waakt over de levens-
bronnen van de nieuwe mens, het geslachtelijke? 
Christus heeft het huwelijk tot sacrament verheven. En ook 
in troebele, verteerde, vergiftigde, geile tijdperken houdt de 
Kerk ongebroken, niet onberoerd, het huwelijk hoog. Het hu-
welijk waarin man en vrouw in trouw en kameraadschap, 
samen met God kinderen ter wereld brengen, hen beschutten, 
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gegeven om elkeen de gelegenheid te geven zonder terughou-
dendheid zijn mening te kunnen zeggen. 

Het is noodzakelijk dat ons katholieke volk leert kennen 
wat er in de Constituties staat, want de onkunde daaromtrent is 
dikwijls oorzaak van al te grote vooruitstrevendheid enerzijds, 
maar ook van nodeloos verzet anderzijds. Waar het op dit ogen-
blik om gaat, dat zijn niet allerlei bijkomstigheden, maar een niet 
te miskennen streven bij sommigen tot het scheppen van een 
ander godsbeeld, waarbij geloofswaarheden geschokt worden, 
waarbij essentiële punten van het geloof worden ontkend, de 
Godheid van Christus wordt bestreden, de Sacramenten worden 
gerelativeerd en zo meer. 

Om deze reden werd voorgesteld een centrum op te richten, van 
waaruit juist voorlichting zal kunnen worden gegeven, dat van 
alle zijden documentatie ontvangt en dat zonodig ook stelling 
zal nemen tegen onjuiste uitleggingen en praktijken. 

Er kwamen genuanceerde meningen naar voren over de wijze 
waarop de waarheden op geloofsgebied benaderd en verdedigd 
moeten worden. Er waren sprekers, die zich voorstanders toonden 
van krachtige protestacties tegen bedenkelijke verschijnselen op 
velerlei gebied. Er waren anderen, die meenden dat een juiste 
voorlichting veel misverstand uit de weg zou ruimen. Er werd ten-
slotte gepleit voor een voortdurende dialoog met de verkondigers 
van inzichten, die men vanuit het standpunt van de waarheid 
moet veroordelen. 

In deze discussie kwam bijzonder naar voren het grote belang 
van de juiste voorlichting en van vele zijden werden ernstige 
bezwaren naar voren gebracht tegen de voorlichting in het alge-
meen door pers, radio en televisie. Men meende dat een belang-
rijk deel van de algemeen waarneembare verwarring onder het 
Nederlandse katholieke volk in de hand gewerkt is door de wijze 
waarop tal van zaken de lezer, luisteraar en kijker bij voort-
during zijn gepresentee?-d. 

De zeer leerrijke discussies leidden tenslotte tot het resultaat, dat 
een commissie werd gevormd uit priesters en leken, die nader zal 
bezien wat ter bereiking van het doel der bijeenkomst te doen 
staat. 

Is progressieve terreur een fabel? 

Rond het interview van drs. J. Loos in 'Ruim Zicht' is nog al wat 
deining ontstaan. Hem wordt onder meer vaagheid verweten, 
omdat hij bij zijn klacht over 'progressieve terreur' geen concrete 
voorbeelden aanhaalt. 
Ook in de Volkskrant van 24 mei werd onder 'Ten Geleide' een 
beschouwing aan de uitspraken van drs. Loos gewijd, die in 
dezelfde lijn lag. Daarin werd vooreerst gezegd: als de zoge-
naamde progressieven terreur zouden uitoefenen, gaan zij lijn-
recht tegen hun eigen doelstellingen in. Willen zij consequent 
zijn, dan zullen zij alle vormen van terreur bestrijden, ook als 
die uit eigen kring tevoorschijn komen. Vanzelfsprekend is dit 
geen argument, waardoor de woorden van drs. Loos ontzenuwd 
worden. Wel geeft dit citaat ons reden, om dit artikel te 
schrijven, want daarin hopen we nu juist 'een vorm van terreur uit 
eigen kring tevoorschijn te brengen', waaruit moge blijken dat -
zo niet expres, dan toch in feite - lijnrecht tegen eigen doel-
stellingen wordt ingegaan. 
Vervolgens wordt in 'Ten Geleide' gezegd: 'Wij hebben er overi-
gens geen flauw idee van, wáár die terreur zich op dit ogenblik 
zou bevinden, maar hebben wel duidelijk herinneringen aan vor-
men daarvan, die uit een andere richting kwamen, en die met 
goede concrete voorbeelden zijn te staven.' 
Toen ik dit las, wreef ik me toch even de ogen uit, om te zien 
of het er werkelijk gedrukt stond. Want zelf heb ik mij nog pas 
enkele maanden geleden daarvan slachtoffer gevoeld, en wel ... 
bij de Volkskrant zelf. De lezer moge zelf beoordelen, of mijn 
gevoel in deze juist is dan wel overdreven. We zullen eenvoudig 
de feiten vermelden die zich voorgedaan hebben. 
In de Volkskrant van 13 november 1965 werd een samenvatting 
gegeven van een gesprek tussen enkele redacteuren enerzijds 
en een moraaltheoloog, een socioloog en een arts anderzijds. 
Dit gesprek handelde feitelijk over de geboorteregeling en droeg 
als opschrift 'Huwelijksmoraal allereerst zaak van mensen zelf.' 
De strekking van dit artikel bestond hierin, dat de uiteindelijke 
beslissing inzake de huwelijksbeleving aan man en vrouw toe-
komt, en dit niet louter wat de grootte van het gezin aangaat, 
maar ook wat de middelen betreft die zij daarbij toepassen. Ook 
ten aanzien van dit laatste punt diende de Kerk zich van bindende 
uitspraken te onthouden en dit geheel aan het geweten van de 
gehuwden zelf over te laten. 'Immers: de Kerk respecteert nu de 
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naamde progressieven terreur zouden uitoefenen, gaan zij Iijn—

ere|atiVeerd en Z0 meer A reoht tegen nun eigen doeistellingen in. Willen zi_i consequent
gm deze d d ' Id h uh; zijn, dan zullen zij alle vormen van terreur bestrijden, ook ale

re en Wgr Voorges e een Gen mm Op e NC ten’ Van die uit eigen kring tevoorsohijn komen. Vanzelfsprekend is dit
waarut 'uist voorlichtin zal kunnen Worden e even dat van
ane zrdén do ntafg t t d t gdg 'k t H. H’ geen argument, waardoor de woorden van drs. Loos ontzenuwd

J Cu e '9 on Vang en a zono '9 O0 Se mg Q Worden. We! geeft dit oitaat ons reden, om olit artikel te
zal nemen tegen onjuiste uitleggingen en praktijken.
Er kwamen genuanoeerde meningen naar voren over de wijze
waarop de vvaarheden op geloofsgebied benaderd en verdedigd
moeten vvorden. Er waren sprekers, die zioh voorstanders toonden
van kraohtige protestaoties tegen bedenkelijke versohijnselen op
velerlei gebied. Er waren anderen, die meenden dat een juiste
voorlichting veel misverstand uit de weg zou ruimen. Er werd ten-
slotte gepleit voor een voortdurende dialoog met de verkondigers
van inziohten, die men vanuit het standpunt van de vvaarheid
moet veroordelen.
In deze disoussie kwam bijzonder naar voren het grote belang
van de juiste voorliohting en van veie zijden werolen ernstige
bezwaren naar voren gebraoht tegen de voorliohting in het alge-
meen door perms, radio en televisie. I\/Ien meende dat een belang-
rijk deel van de algemeen waarneembare verwarring onder het

sohrijven, want daarin hopen we nu juist ‘een vorm van terreur uit
eigen kring tevoorsohijn te brengen’, vvaaruit moge blijken dat -
zo niet expres, dan tooh in feite ~ Iijnreoht tegen eigen doel-
stellingen wordt ingegaan.
Vervolgens wordt in “Ten Geleide’ gezegd: 'Wi_j hebben er overi-
gens geen flauw idee van, waér die terreur zioh op dit ogenblik
zou bevinden, maar hebben wei duidelijk herinneringen aan vor-
men daarvan, die uit een andere riohting kwamen, en die met
goede oonorete voorbeelden zijn te stavens’
Toen ik dit las, wreef ik me tooh even de ogen uit, om te zien
of het er werkelijk gedrukt stond. Wants zelf heb ik mi] nog pas
enkele maanden geleden daarvan slachtoffer gevoeld, en wel . ..
bij de Volkskrant zelf. De iezer moge zelf beoordelen, of mi_jn

gevoei in deze juist is dan wel overdreven. We zullen eenvoudig
de feiten vermelden die zioh voorgedaan hebben.

Nederlandse katholieke volk in de hand gevverkt is door de wijze \ In de Volkskrant van 13 november 1965 werd een samenvatting
waarop tal van zaken xde lezer, luisteraar en kijker bij voort- pf‘; gegeven van een gesprek tussen enkele redaoteuren enerzijds
during zijn gepresenteerd. ”‘ en een moraaltheoloog, een sooioloog en een arts anderzijds.
De zeer Ieerrijke disoussies Ieidden tenslotte tot het resultaat, dat ‘ DWI Qesprek handeme feitelilk 0*/9" d9 99b°0F'E@"e9@H"9 en dmeg
een oommissie werd gevormd uit priesters en Ieken, die nader zal ‘ 3'5 Oschrii 'HUW6iiJk$-mfal a||e!'ee!'$t Zaak Van mensen Z915

bezien wat ter bereiking van het doel der bijeenkomst te doen
staat.

<X>

%%

CD

De strekking van dit artikel bestond hierin, dat de uiteindelijke
beslissing inzake de huwelijksbeleving aan man en vrouw toe-
komt, en dit niet louter wat de grootte van het gezin aangaat,
maar ook wat ole middelen betreft die zij daarbij toepassen. Ook
ten aanzien van dit laatste punt diende de Kerk zioh van bindende
uitspraken te onthouden en dit geheel aan het geweten van de
gehuwden zelf over te laten. ’|mmers: de Kerk respeoteert nu de
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gewetensvrijheid van de mens’, zo iuidt het slot van het artikel. naid binnan de pausalijke adviesoornrnissie over de geboorte-
Op 23 november zond ik een reactie naar de Volkskrant, waarin Fa9a|in9- Wannaar da Stand van Zakan in de Kerk Z0 is, hoe kan
zowei tegen de teneur van het artikel in haar geheel, alsook te- hat dan in hat belang van de lezers Zijn, dat ze sleohts één be-
gen enkele passages in het bijzonder werd ingegaan, en ik vroeg paalde mening krijgen voorgesohoteld, alsof deze de enig ware
tevens om plaatsing ervan in haar blad. De voigende dag kwam an juiste is? "

er een verzoek van de redactie om het artikel eersi; te iaten Vanzeifsprekend heeft een dagblad of een tijdsohrift het volste
lezen door Dr. van der Marok. Omdat ik een van zijn artikelen reoht, een bepaald onderwerp niet te bespreken of in disoussie
had bestreden, werd dit gaarne toegestaan. Toen voigde er een te stellen, om haar lezers niet in verwarring te brengen. i\/laar
week van volkomen stilte: geen pubiikatie nooh explioatie waarom dan moet zij deze kwestie ook totaai niet aansnijden. Doet zij dit
er niet toe werd over gegaan. Tenslotte deed ik telefonisoh laatste wel, dan heeft zij vanzelfsprekend ook het recht, een
navraag bij de redaotie, waar ik te horen kreeg, dat het artikel ; bepaalde redaotionele lijn daarin te volgen. Maar de lezers mo-
niet geplaatst kon worden. Als reden werd opgegeven, dat hun ‘ gen dan van hun kant tevens eisen, dat zij voiledig worden voor-
adviseur in deze, dr. van der Marok, het niet verstandig oordeelde gelioht. En wanneer het een kwestie betreft die onder katholieken
over deze materie opnieuw een artikel te iaten versohijnen, aan- I nog altijd in disoussie is, ‘dan is het geen gezonde en geen juiste
gezien er de afgelopen dagen reeds zoveel over dit onderwerp “Y voorlichting, indien men sleohts een opinie verdedigt, en tegelijk
gepublioeerd was. Dit laatste was inderdaad het geval, want net . (en daar gaat het om) voor de andere zienswijze zijn kolommen
was de week ten einde, waarin de ‘pi! het Concilie dreigde bin- sluit. Dan gaat het er op lijken dat men de lezers zand in de
nen te sluipen’. Tooh voelde ik me danig met een kluitje in het ogen traoht te strooien, waardoor het juiste inzicht op een be-
riet gestuurd, toen ik enkele dagen later tot mijn grote verbazing paalde kwestie danig belemmerd wordt .En we kunnen niet inzien
tooh weer een artikel in de Volkskrant tegenkwam over de dat zo’n houding ’in het belang van de lezers’ kan zijn.
9eb00l"E6l'e9a|inQ. an n09 Wai van da hand van dn van dat‘ |\/|aI’Ck We willen graag in het midden laten, of dit alies nu het beste
zelf. Blijkbaar oordeelde men toen weer ineens, dat het publiek door de term ‘terreur’ gedekt Wordt Maar wel zijn we van mening
tooth nog niet overvoerd was, als de gereohten tenminste uit een dat het geen \/QQ["bee|d is van de mans Z0 hggggeroemde en

heel bepaalde keuken kwamen. overal bijgesleepte ’gewetensvrijheid’, Wanneer het waar is, dat
Het was ongeveer drie weken later, dat ik mijn artikel terug mooht de Kerk thans de gewetensvrijheid respeoteert dan zouden we
ontvangen met vermelding van twee redenen van weigering. gaarne wensen, dat ook de katholieke publioiteitsmedia dit voor-
Vooreerst werd nog eens herhaald 'dat het onmogelijk was aan beeld zouden volgen. En wel minstens in deze zin, dat zij geen
dit onderwerp meer aandacht tie besteden dan wij reeds deden’ artikelen weigeren, Iouter en alleen om het feit dat deze van de

En \/9"‘/Qlgens Werd mee9ede9|dI '59‘/endien \/0'99" WU een Fe" redaotionele iijn afwijken. Wanneer dit immers wel gebeurt, dan
da¢’Ei0na|a |iJ'n in dale kWa$’Eia, Waal'\/an WU 00k in belang Van da  ~ gaat het minstens op terreur lijken: terreur in de betekenis van:
lezers niet afwijken zonder dringende redenen. Die zien wij en iemand de mqnd SnQeren_ \/\/am; met een reactie Qp een bepaald
Qnze adviseurs in dit 9e\/3| niet-’ ii, artikel is het immers zo gesteld, dat deze dient te versohijnen in
Ziehier de feiten. Is dit nu een voorbeeld van progressieve ter— 9,0 hetzelfde blad, waarin het artikel versohenen is. Een reactie haakt
reur?.Het Iigt er maar aan wat men onder ’terreur’ wil verstaan. altijd in op de inhoud van een bepaald artikel, zodat het meestal
Dit is een groot en zwaar woord. Doch het gaat ons niet om een "V weinig of geen zin heeft, deze in andere bladen te publioeren.
woord. maar om de zaak- En de zaak is hier deze: dat een krant, F Deze laatste zouden dan immers verplicht zijn, met de reactie
die ’¢°¢h "09 amid V00" kathohek d°°F9aa’Ei ook 3| noemt Z6‘ Zich ‘ tevens het desbetreffende artikel op te nemen, om zioh voor de
zo niet meer, haar kolommen niet voor een eerlijke disoussie lezers verstaanbaar te maken. Het is daarom begrijpelijk dat
openzet; dat zij sleohts een een-riohtingsverkeer kent, sleohts andere bladen daartoe dan ook zelden overgaan. Met het prac-
één redaotionele Iijn volgt in een kwestie, die onder katholieken tiSChe gevO|g dat een afwijkende memng Zigh nergens uiten kan

iuist hei9 bediswssieerd Wwdt» 9“ dit mt in de h°°9$t9 "e9i°" en inderdaad de mond gesnoerd wordt, telkens wanneer een blad
nen V9" de Kerk t°e- Want "09 amid heerst 9" geen 9e"$9eZi"d' zich zo strak aan een bepaalde redaotionele lijn houdt, dat een
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afwijkende opinie eenvoudig geen kans krijgt zioh te uiten. E S IL E U T E [L E K E IN] IN] H S
We zouden dit verhaal niet gesehreven l'l€l3l36Fi, wanneer het

Over een kwestle was gegaan die Van Welnlg of 96% belang ls‘ Het zal een jaar of acht geleden zijn dat ik stond tegenover een
H‘ " I ' h h d i d . . ’ ..‘er m ons geva glng et ec tel Qver een on erwerp Van e priester die door de dood was getekend. Hg stond daar, bleek
:qOOfgt§dlrnpOrt€ntie: gvelkde Wabag OT§rent.j§ ?lnOt/git ($500; en doorzichtig, maar kaarsrecht. Zijn stem was belemmerd; tochoo ei van et ge rui van epaa e mi ee g Id h ,H ,2,

boorteregeling en over de vraag of de Kerk in deze ook nog een WI e U me lets Zeggen‘ Oe gaat het nu ln NUmegen' En
d h ft ’ t k r Wanneer lezers be aa|d zonder antwoord af te waohten: ’Ze raken daar in de greep van

WOW . ée mee e Sp.l:e.en' . p het modernisme’. Daarbij keek hi_j me aan met ogen van eenblad hierin slechts eenzgdig worden voorgelioht, wanneer nun a|-
. . . aartsen el alsof hi wilde ze en; Je bent tooh ook katholiek;

— 9 1 J 99

L:::e;?°;2L zsoiiihzaiviiilfsw iille;"in?~;Z“lf§§l d::"2z:St::i H» re 16 en re er
er bi] hen een mentaliteiit die - bi] de huidige stand van zaken =- ll mats aan?
niet juist en niet katholiek verantwoord is. Zo is op dit moment Het deerde me Wel- Alleen: in zulke 99‘/allen heelt men altlld
het katheeke standpum met En We zun mg amid Van mening, een uitvlucht: Wat zou ik kunnen doen? Maar onder zijn vorsende
dat iezers Van kathoheke maden mogen verwachteny dat ZU, ;n_ blik voelde ik me niet heel gerust. Kort daarop heeft deze priester
dien over geloof of zeden gesohreven wordt, daarorntrent alzijdig ’ de 099“ 9e$l°len \/00" alle aardse °n9ereCl"tl9held- De mllne
worden voorgelioht. Zo niet, dan zou daardoor wel eens een fatale Zllll Sllldsdlen Verder Open 99933“ ‘/00" het fell \/all Ole l°9ne'
gewetensvorming kunnen ontstaan die later moeilijk te genezen l mende \’e'"Wa"rl"l9¥ en tegelllk \/00'” hat Slandpunt dat een l<atl"‘°'
is“ Het is vanuit deze bezorgdheid, dat We meenden er goed aan lieke universiteit in tijd van verwording heeft in te nemen. Het is

te doen, toentertijd een reactie te laten horen. Dat onze stem me meal’ en meer Cluldelllk 99W°T‘°len, hoe Qnbemkenbaar 9F°°l?
niet verder klonk dan die van een roepende in de woestijn, heb- Ole lm/l°ed ls, tan 9°ede of ten kwladei dle Va" Zulk een brandpvnt
ben we niet terstond ervaren als een terreur, wel eohter als het \/an Q9l00l en Wel9n$¢l1aP Ullgaalh en hoe l@¢lei" Welllelém of falen
snoeren van de rnond. En ook dit laatste lijkt ons niet in de lijn aldaai’ twlllels Zaalll in Ole halter! del” 9elT°UWel'l-
van de gewetensvrijheid te liggen. We kunnen clan ook de klacht lk zag dus toe; tot het me op een ogenblik te benauwd werd; en
van drs. J. Loos zeer goed begrijpen... Ze is niet zo maar uit de in ole overtuiging dat velen aohter me zouden staan - wat aohter-
|u<;h1; gegrepa af door een groot aantal brieven werd bevestigd - heb ik een

Dr. H. van ZUNDEREN, rn..s.c. voorziohtige waarsohuwing doen horen. (In De Tijd van 7 mei).
M Daar heb ik dan uiting gegeven aan de vrees, dat door een

zekere manier van theologiseren in 't openbaar de zoekers niet
werden geholpen en de kinderen van de Kerk wel werden ge-
ergerd. Thans zal een poging nnoeten volgen, om deze bezorgd-
heid te recntvaardigen, al stelt de dagbladpers voor zulke be-
sohouwingen zijn kolommen niet beschikbaar.
Laat ik weer van een persoonlijke herinnering uitgaan. ln mijn

,, studiejaren waren de meeste van mijn vrienden fel progressief.
lk volgde, maar halfweg. Zo ging ik wel Kollewijnse spelling
schrijven - toen een stellig waarmerk van open-zijn voor de tijd -
alleen tegenover mensen vanaf rond veertig bleef ik bij De Vries
en Te Winkel. Het eerste deed ik, omdat ik geloofde dat de zege
was aan de voortrekkers; en ik matigde me tegenover ouderen,

% omdat de mensenziel nu eenmaal opwast in de vorm.
% % Toen ik daarover eens sprak met een gelovige protestante, zei

l
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Ze means innig dmevig; Met a| zu|ke Vemieuwingen Faker, We primitieven. We beginnen met dit alles eerbiedig te bewonderen.
voartdurend verder van de bUbe| af’_ |k Vond het een OnmOge_ Vervolgens ontdekken we, niet zonder ontsteltenis, dat hier de
li]ke gedachte, maar omdat zi] een vooruitstrevende vrouw was kieve ei eenWeZi9 ie- Wei? de kensi \/en net eesten ene biedt,
met een helder verstand, voelde ik toch dat er een diepere grond meeien We» niet Zeneier Pilni een eni9sZins star 'eeereiieme' nee-
in verborgen moest wezen. lk was er niet mee klaar, en ik ben me“ De kueet Ven eieen beeiem Wes, teen reeds, Veiuiii 'ne’EU-

dat nog niet: het is een grond waarvan ik nog steeds bezig ben ralistisch’. De opmars van het modernisme - want het naturalisme
de diepte te pei|en_ is een modernisme - is dus in het westen vroegti]dig begonnen.

Een heel ander geluid horen we in een artikel van prof. dr. P. En de Heer Sameei heeft reeds een eindpaai bereikt
gchoonenberg in De TU-d van 13 me]; ’|\/|Ogen WU, th€o|0gen De weg naar het naturalisme is, haast onafwendbaar, ingeslagen,
van vandaag, de Sohrift niet ondervragen vanuit de situatie van en We hebben nu de mennen Ven kunst en Ven Wetensenele ie
nu?’ Dit mag uiteraard. Het moet zelfs: het universitaire niveau VerWeehi5en» die eie Weerneming Zuiien sieiien ieeven de Q|een-
eist dat men dageli]ks vers brood voorzet. l\/laar als uitgangs- eering» en de rysiee iee\/en de rneiieiysiee Geen We nu net iebe-
punt staat dit li]nreoht tegenover de voorgaande uitspraak. Bi] reierium Ven eie Qeieereie einnen- Deer entmeeien We de Qreie
haar bestond de vrees om, met het bolster, van de Waarheid zelf Geiiiei- in hem neeben eie ebser‘/eiie en net 9eZe9 Ven der Kerk
te vervreemden. Bi] hem daarentegen is er de wens de Waarheid een eremeiisene strild 9esireden- Men mee niet Ze99en, det bi]
van het bolster te ontdoen. Zo is de situatie van vandaag: ont- ‘ Geiiiei eie Weernemine reeds beven net eVen9eiie Qeeii Wei eenter
mythO|Ogisering door a||eS |~,een_ dat hi] de natuurkunde met haar waarneming boven de metafysioa

We staan hier voor een probleem, en geen ernstig mens kan en haar Specuiatie heeft 9eSteid'
zeggen dat hi] ermee klaar is. Ook de Heer H. Sarneel niet, die i is eiei nu Ze er9? Heeit de eeneeniiretie ele de ieiten Qeen 9ie'
b|i]kens een artikel in het februari-maart-nummer van ’De , ' rieuse resuiiieiien eeeeieverd? Aiie dingen ZiJn Qeed; meal’ nun
Nieuwe l\/lens’ het veto uitspreekt voor een in riten en saor- erde is ne9 beieri en eike emi<erin9 Ven Weerden» nee ensenuidig
menten geinstitutioneerde Kerk, en die al zi]n hoop stelt op een i net een‘/eni<eiiJ'i< me9 seniJnen- en nee ele-Zienberend de reseiteren
Kerk ’die wereld wordt’..Dit ’nieuwe mensbeeld' is wel radicaal; , me9en ZiJn- eindist in een eneniwerbere enees- in dit 9e‘/ei is
maar het is niet reeel. Het is eenzijdig, en daardoor reeds on- W dei eek eenWi.isbeer- Hed Geiiiei eerbied Qened Veer de mete"
’katholiek’. De Kerk is van godde|i]ke oorsprong. Ze is van de fysiee» ei Zeifs een deeei9eWeen k'~insiZinni9 begrip (Went eek de
hoogste institutionele waarde, en de 'Constitutie over de heilige kunsi is stenceiiJ'i<'9eesteiiJ'i<)1 den Wes nem niet entgeeni der eek
Liturgie’, die door velen als een der glansstukken van het Con- de Stoibesrippen Veer ens een eminent Qeesteiilke ieevenbeuw
cilie beschouwd wordt, is daarvan een plechtige bevestiging. i neeben- Den ned nil kunnen inzien» dei net meierieie leieetsbe'
Zulke uitspraken totaal negeren is niet reeel, en brengt ons geen srip " iuisii datsene Weerem neii 9in9 ' Qrend en beeid is Ven enZe
stap verder om, zoals de Heer Sarneel het zelf uitdrukt, 'de eigen ‘pleats’, nemeiilk in de niererenie der S<>her>S<->len= een
k|QQf tussen impu|S en instituut re Overbruggen plaats dus die ons niet is gegeven, maar die we ons, met Gods

. . . l .

De Heer Sarneel, die het christendom Wll redden door al wat er ’ hu__p' Zeif Verwerven
sacraal aan is te elimineren, "staat hierin niet alleen. Hi] is een WU VerWer\/en ens deze leieets, rnede deer ens Werken in de
woordvoerder voor allen wier gedachten in deze riohting gaan - Wereidi deer enze Vestieing ele eerde; eis een beeid Ven enZe
de lucht is ervan vervuld en het condenseert in onze hele katho- nemeise uitverkiezingi eis enZe neteuriilke \/erneeriiJ'kin9 Ven

lieke pers -. Maar wat houdt hi] over? Het naturalisme ten voeten Gees iieiiige Neem- De eenireie eieeis Ven de mens is dus deer»
uit Hoe 58 het Zover kunnen komen? waar hi] de Godmens ontmoet: in het kerkgebouw, om het altaar

. . . en om het tabernakel; en voorts daar, waar hi] met de naaste
Er IS uiteraard een langdurig proces aan voorafgegaan. We wen- . .. . . .. .. ..samentreft in z| n wonln en in 2| n stad WI 2| n nu eenmaal
den daarom de blik naar het verleden. En aangezien de kunst de . i \ J 9. J ' J Jest-in-stof en ersoon=|n- ezelsoha .

k‘ derm d ' d'e d waarheid verkondi t aan we een ten- ge ’ p 9 p

td?)HSt€|iCil:Q k|>Sinnein vgn oude ohristeli]ke idngt. In de ene zaal Hadden Gaiiiei en Zi-in tiidgenoten " Want Ook het Heiiig Ofcie
hangen de Russisohe ioonen; in de zaal daarnaast de Vlaamse heeft h'er gefaaid ' dear meer begrip Van gehadi dam had Ziin
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Ontdekking Ongemeen bevruchtend kunnen mwerken’ Zowei Op Hoe zouden mannen als Galilei one dan vertrouwd hebben kunnen
de rehgie a|S Op onze beschavmg Nu Werd aan beide geWe|d ‘ maken met de Kosmos, en de aanstiohters van de Franse Revo-
aangedaan. Zoveel dat de westerse mens van toen af vvezenlijk “me met de breeder in de medemeriei en hoe rladderi de rlleal/Ve
vOOrtv|uChtig is geworden ZOVee| geWe|d, dat de promemen theologen ons kunnen doordringen van het alles overtreffende
Wemaast Onopmsbaar zun gewordeni en dat de Ordenmg van licht dat God Vader is, en dat het one gegeven is zijn Naam te
arbeid en pmduktie Ons Voortdurend uit de hand |OOpt_ verheerlijken. Hoe zouden ze ons tot betere inwonersgemaakt
En dit zijn nog sleohts de tastbare gevolgen van een verwisseling hebben Van de wereld Samenleving en Kerk» in plaats Va“ ens
Van stOf_en_geeSteSWetenSChap_ Er ZU-n er Ook andere: Want de thans te doen verzuchten om onze vervreemding, wanneer deze
Weg voor de demythisering Staat nu Open jagers op de ontbolsteringz blind voor de vorm in ’t algemeen, en

Nadat wij vervreemd waren van de locale plaats, moest wel het Spemaal voor de natuur Van de mythe'
verlies van de metafysieke plaats volgen, namelijk van het kind- De myrhe re de Waarheid aarigelaaer aan de meneelilke rlarUUr-
schap;_want door het besef van kind-zijn Worden we opgenomen i

Ze bevat voor ons meer dan een ware geschiedenisof een logi-
in de boven alles verkieslijke hierarchie der schepselen. Dat ache deduetle ‘ dat Wleii de "Uehtere Arletereiee air"-i De mytrlie
heeft de Franse revolutie ons bezorgd: een volk zonder vorst; dat re de Verm Waarlrl erlze Qeeer ademr en leerti le een enem-
een werkgemeenschap zonder naam; een gezin zonder gezag; beerlijk en onverslijtbaar kleed van een onvervvelkbare vvaarheid:
een leven zonder verleden en toekomst. Uiteindelijk een wereld ‘ ale m3/the re een Qeddelllke Naam Over Valee myrhe" eereek lk
zonder l-"lemelvader, ’aan wie alle vaderschap is ontleend hier niet-
Het naturalisme is, als gezegd, een modernisme: het kent geen Naarmate we God naderen, vallen er sluiers vveg: demythisering
halt. Het wachten is nu nog slechts op de Bultmannen en de l volgt niet uit menselijke willekeur, maar, zoals het Concilie one
Roloinsons. Zi_j zullen afrekenen met de“’mythe’, dat is met alles op ‘t hart heeft gedrukt, uit de invvendige evolutie van de waar-
wat in de Kerk vorm heeft en symboolwaarde bezit, met alles wat f he-id zelf. Wie hier hooghartig, onberaden en onbarmhartig in-
institutioneel is en wortelt in geheiligde overleveringen. Met de grijpt, pleegt vivisectie op de gave van God. Het is snijden in
leuze van de ’demythisering’ zullen ze de Naam van God de |e\/end vlees. Want Gods Woord leeft.
Vader deen Vervagerl» erl met de Ulrreele ’r"ederr1eriee|Ukr'eid' i De vrouw waarvan ik sprak was niet zonder reden bedroefd.
zullen ze deze vormaantasten, die de ziel der menselijke samen- Daa,-in deelde Ze in de Weeén van de Kerk en in de Smartwvan
levig i$- Christus zelf. Wie deze smarten niet kent, kan zioh wel veel ver-
Het pad wordt ten einde toe bewandeld: het godsdienstige nu- l beelden, maar werkelijk deel heloben aan het ’aggiornamento’, aan
disme is compleet. het grote prooes van vernieuwing, dat het Concilie heeft aange-
Zijn nu de volgelingen van Robinson gelukkig met hun ’ledige kerldltild en lngeluldi kan hi] "let? i

Kerk’ en hun ’persoonlijk bewust leven van de aardse werke- Wat staat one nu te wachten? Een nieuvve springvloed van moder-
lijkheid', zoals de priester Sarneel het. uitdrukt? ls hi_j het zelf? Uit : nisme? Een verdergaande kernsplitsing tussen oost en west, tus-
iedere b|adzi_jde van dit artikel in ’De Nieuwe l\/lens’ blijkt dat hi_j 3 sen noord en zuid, tussen behoudend en voortvarend, tussen
het niet is. Op het einde spreekt hij het uit: zullen wi_j ’ons eerlijk  ’impuls en instituut?’ Of een bekering? Onwillekeurig verschijnt
gedragen als Emmausgangers en onze bittere teleurstelling maar me het beeld van ‘De Zeven Servieten', deze mannen van hoge
dragen?’ En hij blijft hopen op een herhaling van het wonder. besohaving, die onder gelijksoortige omstandigheden als waarin
Op dit wonder mogen wij niet hopen: wie zioh als volwassenen WU lever!» rezamerl rile arzenderirl-9 Zeehte", er" re Werleri ever de
gevoelen in een aardse werkelijkheid, Worden ook dienovereen- § Weee" Van ele Kerk» eri die» rlaar her elelerel Vermeldtl Zieh eer-
komstig bedeeld. Zou het niet beter zijn nuohter te blijven biedig reelegderi ela alle 9eWUe|e Wererleehalapen en kunstenl en
eenvoudig te vragen naar de winst-en-verliesrekening van dit die aldue ‘deer hun Wlieheld |eidlr19 9a\’en aarl ha" tUe|9er\°ten-
uur: waarom we rijk geworden zijn in de wereld en zo arm voor Er 2U" er onder One die Z0 Zllrl 9eZir'd- Alleerl hun eremmeri Wer-
God? Hadden deze verlichte werkers toch wat meer eerbied ge- den "let 9erleerd- Maar de etem Van Nllrrlegeri kllnkll We \/rage"
had voor de lichamelijkheid, die eigen is aan de gesohapen geest. OHS a er niet Varl deze merelllrlg Var‘ Weterleehap erl Qeleer het
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herstel zal moeten uitgaan. Ik bedoel het herstel der kennis 
omtrent de hiërarchieke eenheid van hemel en aarde. Niet door 
de Kerk te willen aanpassen aan de wereld - want dit is een 
goddelijk werk -, maar door, omgekeerd, het gehele wereldse 
bestel, in de kracht van de Kerk, te richten naar de hemel. Want 
dit Is het onvergelijkelijkeaandeel van de meen. 

'Het ischijnt,• In Onze dagen, een bovenmenselijke taak. En het is 
waar dat we worden geschokt, telkens wanneer vanuit dit centrum 
weer de geluiden klinken van een demythisering 'tont court'. Toch 
blijft de hoop. luist omdat m het universitaire milieu de botte ont-
bolstering daar steeds kind aan huis is geweest, daarom, menen 
we Is zij de eerste geroepene tot een nieuwe impuls: tot het ont-
maskeren en het vonnissen van deze pernitieuse anemie. 
Het concilie is voorgegaan. Een nationale kerkvergadering staat 
voor de deur. De wereld verkeert in verwachting. Maar niet bij 
de publieke opinie, in uwe handen, katholieke universiteit, berust 
'de sleutel van de kennis'. (Matt. 23 13) 

Prof. Ir. M. 1. GRANPRÉ MOLIÈRE 
Wassenaar 
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de Kerk te willen aanpassen aan de wereld - want dit is een
goddelijk werk -, maar door, omgekeerd, het gehele wereldse
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blijft ole hoop. Juist omdat in het universitaire milieu de botte ont-
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