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Van Rompuy scherp voor Rome: "De tijd dat de paus
alles dicteerde, is voorbij"

Herman Van Rompuy. ©BELGAIMAGE

Lees later   

Herman Van Rompuy heeft zich op Twitter kritisch uitgelaten over het Vaticaan. In een tweet
over het gecontesteerde euthanasiebeleid van de Belgische Broeders van Liefde schrijft hij:
"De tijd van 'Roma locuta causa finita' is lang voorbij".

701 shares

Begin augustus gaf het Vaticaan de
Belgische tak van de Broeders van Liefde
een maand de tijd om haar standpunt over
euthanasie te wijzigen. In maart van dit
jaar had de orde een visietekst
goedgekeurd waarin gesproken werd over
'het respecteren van het verzoek tot
euthanasie'. Sindsdien krijgt de orde de
wind van voren van het Vaticaan. Weigert
ze zich te conformeren, dan dreigt de
uitsluiting.

 
Gewezen Europees president Herman Van
Rompuy (CD&V), die in de raad van
bestuur van de Broeders van Liefde zetelt,
lijkt echter niet van plan zijn voet terug te
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trekken in de discussie. "De tijd van
'Roma locuta causa finita' is lang voorbij",
tweette hij als antwoord op een post van
kerkjurist Kurt Martens. 

 
'Als Rome gesproken heeft, is de zaak
beslist' is een citaat van Sint Augustinus
uit de vijfde eeuw. Het betekent zoveel als:
de paus heeft het laatste woord. Met zijn
bericht lijkt Van Rompuy te impliceren
dat paus Franciscus een Belgische
congregatie niet kan verbieden in haar
ziekenhuizen euthanasie toe te passen.

Lees ook: Vaticaan opent onderzoek
naar Broeders van Liefde na nieuwe
visie over euthanasie
"Moord"
René Stockman, de overste van de
Broeders van Liefde, heeft zich vanaf het
begin verzet tegen de nieuwe lijn van de
Belgische afdeling. De doctrine binnen de
katholieke kerk over leven is zeer
duidelijk, zegt hij aan de katholieke
website Crux. "Ik denk niet dat we op dit
vlak compromissen kunnen sluiten."

Volgens Stockman heeft de Belgische tak
nog niet gereageerd op het verzoek van
het Vaticaan om de beleidslijn bij te
stellen. De Broeders hebben nog tijd tot
het einde van de maand om te overleggen
over de verdere stappen.

De katholieke kerk noemt "elke daad of
nalatigheid die de dood veroorzaakt om
lijden te stoppen een moord, zwaar in
strijd met de waardigheid van de mens en
met het respect voor de levende god".
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