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Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie
In Wenen werd begin juli het Europees Lekenforum gehouden. Zeventien
delegaties van nationale lekenorganisaties, allen erkend door hun respectievelijke bisschoppen, namen er dit jaar aan deel. Vijftig jaar na het
Tweede Vaticaans Concilie kreeg de ontmoeting als thema: ‘Christenen
moeten als mensen van de Kerk in het midden van de wereld en als
mensen van de wereld midden in de Kerk staan.’ (Puebla 786). In een
verklaring werden een aantal prioriteiten opgenomen. Eén van deze prioriteiten is het sociaal en politiek engagement van de leek. Verder wordt
onder meer gesteld dat de deelname aan de zending van alle gedoopten
een christelijke plicht is. “Door het doopsel en het vormsel zijn alle leden
van de Kerk drager van dezelfde waardigheid en van de gedeelde verantwoordelijkheid van deze instelling”, luidt het. “Om deel te nemen aan
de dienst van Christus is het noodzakelijk de diensten en ministeries die
opgesomd zijn in het kerkelijk recht toegankelijk te maken voor leken om
beter de toekomst van de Goede Boodschap te waarborgen.”
“De gemeenschappelijke dienst voor de zending van de Kerk in de wereld is
het fundament van de samenwerking van allen, zowel in de schoot van de
parochies als in de bisdommen”, aldus het Europees Lekenforum.
Tijdens het Europees Lekenforum riep Mgr. Krätzl de aanwezige leken op
om zich te bezinnen over het gemeenschappelijk priesterschap van het
volk Gods. Hij wees ook op de verantwoordelijkheid van de herders, die
volgens Lumen Gentium 37 “de waardigheid en de verantwoordelijkheid
van de leken in de Kerk moeten erkennen en bevorderen; zij moeten zich
graag van hun adviezen bedienen, hun met vertrouwen functies opdragen
ten behoeve van de Kerk, hun de nodige vrijheid en armslag laten bij hun
handelen, en hen zelfs stimuleren om ook uit eigen beweging activiteiten
te ondernemen.”
Het IPB bracht het binnenkerkelijk overleg onder de aandacht, waarbij
de studie van een aantal Conciliedocumenten en andere kerkelijke publicaties leidde tot een pleidooi voor een dialogale Kerk. Maar de weg om
te groeien naar een overlegcultuur is nog lang. Mede door de juridische
structurering van de territoriale pastoraal verlaten we slechts moeizaam
het denken in termen van priesters als eindverantwoordelijken. Daardoor
blijft veel potentieel engagement van leken onbenut of ondergewaardeerd. Ook het IPB stimuleert een gedeelde verantwoordelijkheid van alle
gedoopten. Daarom wil het IPB inzoomen op vitale geloofsgemeenschappen waarin ook gelovigen zelf initiatief nemen.
Hildegard von Bingen die bij de opening van de Bisschoppensynode, van
7 tot 28 oktober in Rome, door de paus tot 'kerkleraar' verheven werd,
was zeker een gelovige én een vrouw die initiatief nam. ‘Kerkleraar’ is een
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speciale eretitel voor diegenen wiens
geschriften bijzondere waarde voor
de Kerk hebben. Zij is pas de vierde
vrouw die deze titel krijgt. Hildegard
von Bingen (1098-1179), abdis van
een benedictijnenklooster, was één
van de meest invloedrijke vrouwen uit de twaalfde eeuw. Vandaag is ze
vooral bekend om haar visioenen over de samenhang van de kosmos en
haar uitgebreide briefwisseling met vooraanstaande personen. Ze schreef
ook een aantal natuurkundige werken, heiligenlevens en muziekstukken.
Zij was de eerste componist uit de geschiedenis van de klassieke muziek
die bij naam bekend is. Voor de twaalfde eeuw had ze een ongekend groot
gezag voor een vrouw. Hildegard wees pausen en wereldlijke leiders terecht en er werd rekening gehouden met haar mening in belangrijke aangelegenheden. Bovendien verwoordde ze een heel vrouwelijk godsbeeld en
stelde dat man en vrouw voor God gelijk waren. Hildegard von Bingen is
erg geliefd bij feministische theologen.
Mgr. Léonard nam op dinsdag 9 oktober het woord in de vergadering
van de Bisschoppensynode. Hij had het in zijn tussenkomst ook over de
plaats van de vrouw in de Kerk. "Twee derde van de geëngageerde leden
van de Kerk zijn vrouwen. Toch voelen velen van hen zich gediscrimineerd. Het is tijd om duidelijk te zeggen dat als de Kerk geen vrouwen
tot priester wijdt, ze dat niet doet omdat vrouwen minder geschikt of
minderwaardig zouden zijn! Integendeel! Het is omdat de priester niet
alleen een 'bedienaar' is, maar omdat hij Christus tegenwoordig stelt als
Bruidegom, die gekomen is om de mensheid te huwen. Het gaat uitsluitend om het respect voor de diepe symboliek van de geestelijke bruiloft,
die de hele openbaring van de liefde van Christus voor zijn Bruid, de
Kerk, en mettertijd de hele mensheid domineert. Laten wij dankbaar zijn
voor de kwaliteit en de specificiteit van de enorme bijdrage van vrouwen
in de evangelisatie. Dat moet onderstreept worden door krachtige gebaren. Want zonder gelukkige en in hun eigenheid bevestigde vrouwen, die
trots zijn omdat ze tot de Kerk behoren, kan er van een nieuwe evangelisatie geen sprake zijn." Mooi dat vrouwen gehonoreerd worden, maar
wanneer zullen mannen én vrouwen ten volle en evenwaardig aanwezig
zijn in de Kerk? Wat belet ons om in dezelfde symboliek de mensheid
mannelijk te denken en Christus in vrouwen aanwezig te zien?
Na vijftig jaar is het Tweede Vaticaans Concilie nog helemaal niet uitgewerkt. Daarom wil het IPB alle gedoopten oproepen om van onderuit te
bouwen aan de geloofsgemeenschap. Het gelooft sterk in open dialoog en
samenwerking om de Kerk gestalte te geven. Deze zijn van het grootste
belang in de huidige hertekening van de territoriale pastoraal en in de
formulering van de christelijke identiteit van organisaties en instellingen.
Niet enkel in zijn samenstelling maar ook in zijn werking weigert het
IPB te denken in wij (leken, mannen én vrouwen) en zij (priesters). Allen
samen zijn we ‘Gods volk onderweg’ (LG 68) en kunnen we ‘de vreugde en
de hoop, het leed en de angst delen van de mensen van onze tijd’ (GS 1).
Josian Caproens, voorzitter
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De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?
Op zaterdag 13 oktober kwam het IPB-Forum samen in Brussel. Met meer dan 50 deelnemers richtten
we onze aandacht op de jongerenpastoraal. Als opstap gebruikten we hiervoor de resultaten van een
breed opgezet onderzoek dat de Arteveldehogeschool in Gent uitvoerde in opdracht van de Interdiocesane
Dienst Jongerenpastoraal (IJD). Het onderzoek volgde 600 jongeren die zich inschreven voor de
Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid in de zomer van 2011. Hilde Ingels, onderzoeker en docent van
de Arteveldehogeschool, bracht een overzicht van de opvallendste resultaten. In twee videoclips kregen
we een getuigenis van de jongeren zelf. Pieter Nolf, directeur IJD, formuleerde daarna enkele uitdagingen voor de jongerenpastoraal. Met deze input konden de leden dan in gesprek gaan. In vijf groepen werd
uitgewisseld en gediscussieerd rond vijf stellingen.
Bevindingen van het onderzoek
Het hele onderzoek bestond uit vier luiken: een online bevraging
van de 600 deelnemers vóór de WJD en 3 maanden na het gebeuren, een aantal focusgesprekken met deelnemers en een toetsing
van een reeks stellingen bij een aantal deskundigen op vlak van
jongerenpastoraal.
Bij de eerste bevraging werd zichtbaar dat de verwachtingen van
de jongeren die inschreven, uitgaan naar nieuwe vriendschappen,
gelovige mensen leren kennen en zich amuseren. De paus zien en
bidden krijgen nauwelijks aandacht. De gemiddelde leeftijd van de
bevraagde jongeren is 21. Ze zien zichzelf meestal wel als gelovig
maar zijn slechts matig kerkbetrokken. Op de vraag wat geloof
voor hen betekent, is dat voor meer dan de helft ‘zich engageren’
en ‘deel uitmaken van een groep die samenkomt vanuit het geloof’.
Van de Kerk verwachten ze dat ze meer de stem van jongeren zou
beluisteren en hun taal zou spreken.
Met de bevraging na de WJD werd bewust enkele maanden gewacht om niet enkel het eerste enthousiasme te meten. Het gebeuren van de WJD bestond uit een voorprogramma en de eigenlijke dagen in Madrid. Elk bisdom vulde dit voorprogramma
verschillend in. Maar de ingrediënten waren telkens: samen leven
en geloven. Dat dit een heel sterke ervaring kan zijn, blijkt uit de
bevraging achteraf. Bijna een kwart van de jongeren zegt dat die
week hun leven heeft veranderd. Er werd ook gepeild naar hun
ervaring van Gods aanwezigheid. Het sterkst is die in vriendschap
(63%). Maar ook in gebedsmomenten en stilte werd God ervaren (48 en 43%). Liturgie als vindplaats van God was voor velen
een ontdekking. En de verzoeningsmomenten met gelegenheid
tot persoonlijk biechtgesprek behoren bij de beste herinneringen.
De dagen in Madrid zelf scoren iets minder positief omwille van
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het massagebeuren en de soms gebrekkige logistiek. Jammer dat
enkel de beelden van deze samenkomsten met de paus de media
halen. Ze geven niet echt de ervaring weer van de jonge mensen
die deelnamen. Achteraf zegt ongeveer de helft van de jongeren
dat ze hun geloof nu zien als een duidelijke persoonlijke keuze en
dat ze zich niet meer zullen schamen om daarvoor uit te komen.
Ze willen meer persoonlijk bidden en behoren tot een gelovige
gemeenschap.
Meer resultaten en ook een schat aan interviews met jongeren zijn
te vinden in het gelijknamige boek ‘De Madridgeneratie, waar zijn
ze in Godsnaam mee bezig’ uitgegeven bij Halewijn.

Lijnen voor de toekomst
Nadat Pieter Nolf kort IJD had voorgesteld, mochten de Forumleden
bewijzen dat ze voeling hadden met jongeren van deze tijd. Met
een rode en blauwe kaart in de hand mocht iedereen gaan staan.
Aan de zaal om aan te geven wat de voorkeur van generatie Y
wegdraagt. Liggen ze meer wakker van de economische crisis of
van de opwarming van de aarde? Willen ze liever in de farmaceutische industrie of de mode werken? Beroemd worden als artist of
als bedrijfsleider? Grappig was dat de vertegenwoordiger van een
seniorenorganisatie de generatie Y best bleek te kennen! Pieters
bron voor deze test was een studie van Insides Consulting over
generatie Y.
Aan de hand van de slagzin uit het evangelie van de voorbije WJD
in Keulen en Toronto gaf Pieter Nolf dan een aantal aandachtspunten in jongerenpastoraal. In Keulen (1997) was de slagzin ‘We
zijn gekomen om hem te aanbidden.’ (Mt 2,2). De zin komt uit
het verhaal van de wijzen die op tocht gingen om het pasgeboren
Kind te vinden. Jongeren zijn niet territoriaal gebonden. Ze zijn
mobiel, kiezen wat hen interesseert en gaan erop af. Evenementen
zijn voor hen belangrijk. Ze doen er sterke ervaringen op. De
Godservaring van de WJD was voor velen een keuze- of bekeringsmoment. Ze gaan dus ‘langs een andere weg naar huis terug’
zoals de drie koningen. Maar waar vinden ze een thuis? In elk
bisdom zijn er (slechts) enkele kerkplekken waar ze thuis kunnen
komen. In welke parochies kunnen ze terecht met hun verwachtingen naar gemeenschap en gelovige uitwisseling?
In Toronto was de oproep: ‘Jullie zijn het zout van de aarde.’ (Mt
5,13-14). Geloven heeft te maken met het volle leven, niet enkel
met het spirituele fragment of de zingevingsvragen. Jongeren
zijn op zoek naar krachtig zout. Een onverkorte verkondiging van
de christelijke boodschap die zich ook waar maakt in zorg voor
de armen en zieken. Daarin willen ze gevormd worden. Slimme
communicatie vertrekt vanuit een levensstijl die zender wordt en
aantrekt. Vanuit IJD wil men de boodschap, het instituut en de
gemeenschap samen houden omdat ze wezenlijk samen horen.

Vijf stellingen
Met de resultaten en aandachtspunten uit het onderzoek en geleid
door een aantal stellingen, werd in vijf groepen verder ingegaan
op het thema. In elk van deze groepen waren enkele jongeren
aanwezig of mensen die dagelijks met jonge mensen in contact
zijn. De belangrijkste punten uit deze gesprekken zijn gegroepeerd
per stelling.
1. Jongerenpastoraal in Vlaanderen moet zonder complexen een duidelijk evangelisch en kerkelijk aanbod durven presenteren aan de zinzoekers.
Inderdaad, jongerenpastoraal moet een evangelisch aanbod presenteren en dat niet enkel aan zinzoekers. Alle jongeren mogen
aangesproken worden en dus zijn er verschillende benaderingswijzen of trajecten nodig. Vanuit de zorg om een lage drempel
mag echter niet voor vaagheid gekozen worden. Jongeren vragen
om duidelijke taal en een krachtig appel. In Vlaanderen heeft de
oudere generatie de neiging te vaag te zijn waardoor de boodschap
bij jongeren niet overkomt. Zij hebben nood aan authenticiteit.
De omschrijving ‘kerkelijk aanbod’ roept vragen op. Jongeren
identificeren zich niet met het instituut. Maar ze speuren ook
daar naar authenticiteit. Wat eerlijk en echt is, is aantrekkelijk.
Ook op school mag er een aanbod zijn naast de godsdienstlessen.
Iets presenteren betekent dat mensen vrij zijn om er al dan niet
op in te gaan. Om de diversiteit van jongeren recht te doen, is het
belangrijk dat er meer dan één soort aanbod is.
2. Jongeren uit kansengroepen moeten een prioritaire doelgroep zijn in de jongerenpastoraal.
Jongeren uit kansengroepen worden best niet apart benaderd. Het
woord ‘kansen’ dekt trouwens veel verschillende realiteiten. Het is
waar dat initiatieven in de jongerenpastoraal vaak vooral studerende jongeren trekken. Elke groep dient zich de vraag te stellen of
hij wel open genoeg is, of er drempels zijn die kunnen weggewerkt
worden. Het gaat dan niet enkel over geld maar ook over taalgebruik, verplaatsingsmogelijkheden, vrije tijd. Een pastoraal van
nabijheid die zich niet enkel richt op gelovige activiteiten, maakt
andere contacten mogelijk. Jonge mensen helpen opkomen voor
zichzelf bij onrechtvaardige werkomstandigheden bijvoorbeeld,
kan het evangelie zichtbaar maken voor hen.
3. Diaconie is de vertrekbasis van pastoraal. Van daaruit
moeten catechese en liturgie aandacht krijgen, niet omgekeerd.
De meeste groepen waren het niet eens met deze stelling. Diaconie,
catechese en liturgie vormen een geheel en zijn elk van even groot

belang. Het beginpunt kan verschillen maar ze leiden tot elkaar.
In de huidige reorganisatie van het kerkelijk landschap wordt de
diaconie echter dikwijls vergeten. De (zondags)liturgie is meestal
het vertrekpunt.
In de bevraging gaven jongeren aan dat geloven voor hen op de
eerste plaats ‘engagement’ betekent. Ze zetten zich vrijwillig in
voor de jeugdbeweging, voor bezoek aan bejaarden, voor natuurbescherming… Maar ze lopen niet graag met het etiket ‘gelovig’
in hun dienstverlening. De ervaring van het geleefde evangelie
is voor velen een weg naar verdieping en geloof. Dat geldt zeker
ook voor de ervaring van gastvrijheid in een groep of parochiegemeenschap.
4. Jongeren nemen graag deel aan grote evenementen.
Daarom moet ook de Vlaamse Kerk meer investeren in grotere jeugdpastorale evenementen.
Pieter Nolf gebruikte in zijn uiteenzetting het beeld van de nomadische jongerengemeenschap die in de woestijn van oase naar
oase trekt. In een verkennende fase geeft dit een grote vrijheid. En
die is nodig om niet afgeschrikt te worden. Een grotere groep laat
intense ervaringen toe. Zo kan de kleine plussersgroep van een
parochie ervaren dat geloven voor vele anderen ook iets betekent.
Maar de organisatie van zo’n evenementen veronderstelt een kern
van geëngageerde mensen die een aanbod doen.
Om over geloof te praten en vrienden te maken is een persoonlijk contact in kleinere groep echter ook belangrijk. Daar wordt
gemeenschap gevormd met leeftijdsgenoten en krijgen jongeren
het gevoel ergens bij te horen. Vanuit die ervaring kunnen ze dan
gezonden worden en zich verder engageren.
5. Jongerenpastoraal moet een intergenerationeel aspect
hebben. Christelijke gemeenschappen van jongeren moeten
een duidelijke link hebben met de ruimere lokale kerkgemeenschap/parochie.
Misschien zijn jongeren niet direct vragende partij aan hun parochie maar kan de stelling omgekeerd worden. De lokale gemeenschap heeft de opdracht om ruimte te scheppen voor jongeren en
hun inbreng te waarderen. Vele kansen worden onbenut gelaten
door een gebrek aan openheid en creativiteit. Waarom niet vragen
aan de jongeren die op de WJD waren om daarover te vertellen
voor iedereen? Wat wel of niet mogelijk is, heeft veel te maken met
concrete personen die uitnodigen en bevestigen. Het kan daarom
goed zijn om bepaalde initiatieven structureel in te bouwen. Dat
kan gaan over liturgievoorbereidingen of getuigenissen maar ook
over logistieke ondersteuning bij het parochiefeest of voor de website van de parochie. Hoe kunnen we als Kerk parochies voor hun
verantwoordelijkheid plaatsen om open te staan voor jongeren?
Op welke manier kunnen we de positieve ervaringen van samenwerking zichtbaar maken voor anderen?
Jong én oud zijn zinzoekers vandaag. Maar de manier waarop
ze dat invullen verschilt. Het is goed dat er ruimte is zodat elke
leeftijd op een eigen wijze hiermee kan omgaan. Jongeren hebben
andere verwachtingen over een geloofsgesprek of uitwisseling bij
een Bijbelverhaal dan mensen van een andere generatie. Maar
er zijn ook kansen om dingen samen te doen. Zo zijn heel wat
Taizé-gebedsmomenten intergenerationeel. De jongeren zitten op
de vloer terwijl wat oudere deelnemers een stoel krijgen aangeboden. Dat vraagt wat creativiteit en goede onderlinge contacten.
Die netwerkfunctie in onze Kerk zal in de toekomst nog veel belangrijker worden.
Carine Devogelaere
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‘Kerk maakt zichzelf tot dialoog’
Het Europees Lekenforum (ELF www.europ-forum.org) kwam van
29 juni tot en met 2 juli samen in Wenen. Zeventig deelnemers
uit zeventien landen bogen zich over de vijftigste verjaardag van
het Tweede Vaticaans Concilie. Naast veel tijd voor uitwisseling
waren er twee stevige hoofdreferaten. Een daarvan hield oudhulpbisschop van Wenen Helmut Krätzl, een intrigerende figuur
van wie we hier een portret schetsen.
noemd als opvolger voor König, maar op 16
juli 1986 benoemde paus Johannes Paulus II
Hans Hermann Groër. Het zou een pijnlijke
episode in de Oostenrijkse kerkgeschiedenis worden toen die aartsbisschop in 1995
ontslag moest nemen na beschuldigingen
van seksueel misbruik. Sindsdien brak de
Oostenrijkse Kerk met alle geheimhouding
en steeds meer stemmen vonden dat ze niet
langer konden zwijgen.

160 blz.). Naar het voorbeeld van het Pfarrer
Initiative waarbij priesters oproepen tot
dringende hervormingen, pleit Krätzl voor
een gelijkaardig Bischofsinitiative dat in
Rome aandringt op oplossingen voor aanslepende kwesties. “Het potentieel van het
Tweede Vaticaans Concilie is nog niet uitgewerkt en het wijst de Kerk nog altijd de weg
die ze nu hoort uit te gaan”, vindt de oudhulpbisschop.

De jonge priester werd in 1956 ceremonaris
van de nieuwe aartsbisschop Franz König.
“Van hem leerde ik de blik op de wereldkerk gericht te houden. Hij kende vele talen
en was een meester in de dialoog. Hij bleef
met iedereen ‘on speaking terms’ en speelde
een grote rol op het Concilie. Ik zag het als
mijn taak zijn erfenis voort te zetten”, vertelt
Krätzl. Als priesterstudent in Rome maakte
hij het Concilie mee van op de eerste rij. Hij
had zich vrijwillig opgegeven als stenograaf.

Ook Krätzl zweeg niet langer over de restauratieve bisschopsbenoemingen en het afremmen van de vernieuwingen die het Tweede
Vaticaans Concilie in gang had gezet. In 1998
publiceerde hij het boek Im Sprung gehemmt.
Was mir nach dem Konzil noch alles fehlt
(Tyrolia, 220 blz.). Niet minder dan 20.000
exemplaren gingen over de toonbank. Die
kritische beschouwing bij de gang van zaken
in de Kerk werd hem niet in dank afgenomen en hij werd op het matje geroepen bij de
Congregatie voor de Bisschoppen en die voor
de Geloofsleer. Hij vreesde een publicatieverbod en consulteerde zijn vriend Karl Josef
Rauber, toen nuntius in Boedapest, later in
ons land. Zover kwam het niet. “Wij zijn
toch oude vrienden. Schrijf nu eens een boek
over iets anders”, reageerde prefect Joseph
Ratzinger. Hij en Krätzl woonden tijdens
het Concilie in Rome onder hetzelfde dak.
Bleek dat het vooral de Oostenrijkse collega’s
waren die Krätzl de mond wilden snoeren.

Aan de zijde van kardinaal König klom
Krätzl na zijn doctoraat in het kerkelijk recht
op in de hiërarchie. Hij werd kanselier van
het aartsbisdom Wenen in 1969 en in 1977
werd hij hulpbisschop. Zijn naam werd ge-

Zwijgen doet hij nog altijd niet en bij de vijftigste verjaardag van het Concilie zorgt hij
mogelijk weer voor vuurwerk met het zopas
verschenen boek Das Konzil – ein Sprung
vorwärts. Ein Zeitzeuge zieht Bilanz (Tyrolia,

In zijn toespraak voor het Europees
Lekenforum zette hij een gedachte van paus
Paulus VI in de verf. Die hanteerde in zijn
encycliek Ecclesiam suam van 1964 als
kernbegrip voor het Concilie niet het ‘aggiornamento’ van Johannes XXIII, maar
de dialoog. “De Kerk maakt zichzelf tot een
woord, een boodschap, een dialoog”, schreef
de paus. “In de Conciliedocumenten komt het
woord ‘dialoog’ 24 keren voor, maar eigenlijk gaat het er voortdurend over”, meende
Krätzl. In een bundel die bij zijn 70ste verjaardag verscheen, Neue Freude an der
Kirche. Ein engagiertes Bekenntnis (Tyrolia,
310 blz.), staat daarover een lezing. Daarin
zegt hij: “Het houden van een Concilie was
zelf een dialoog, tussen de Concilievaders
en hun theologen, met de waarnemers van
andere christelijke Kerken, met de andere
godsdiensten en uiteindelijk met de wereld.
Sinds het Concilie ziet de Kerk zichzelf verplicht tot dialoog omdat ze zichzelf typeert
als ‘communio’ en omdat ze gelooft in een
voortschrijdende openbaring die maar door
de dialoog aan het licht komt.”

Bij zijn tachtigste verjaardag in 2011 maakte
Helmut Krätzl de balans op van zijn leven
in het openhartige boek Mein Leben für eine
Kirche, die den Menschen dient (Tyrolia, 210
blz.). De titel zegt meteen waar het in een
priesterleven volgens de oud-hulpbisschop
op aankomt: het dienen van de mensen. Dat
kerkelijke structuren daarbij wel eens een
hindernis zijn, ondervond Krätzl aan den
lijve, maar het weerhield er hem niet van
hoopvol te blijven.
Van een traditionele seminarist in de jaren
1950 evolueerde hij naar een doelgerichte
kerkhervormer. “Ik werd al snel gevoelig voor
de plaats van de leek in de Kerk en ijverde
ervoor dat ze verantwoordelijkheden konden nemen. Daarnaast zat ik al vroeg in mijn
maag met de houding tegenover hertrouwde
echtgescheidenen. Meer barmhartigheid tegenover hen zou toch moeten kunnen.”
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Emmanuel Van Lierde

