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Verklaring over dechristelijke opvoeding
Grawssi'mumEducationis

Deverklaringoverdechristelijke opvoeding, Gravissimum Educationfs, heeftindepostconciliairetijdgeengrotereceptiesporennagelaten.Detekstwas,voorzijnpresentatie

tijdensdederdesessievanhotconcilie,minstens7 keergereviseerd binnendecommissievoordeseminariesen universiteiten, maarzouin desessiesvan17tot 19november
slechts kort besproken warden. Had het voorbereidende schema in 1962 nogOver katholieke scholen als titel, dan was het stuk nu herleid tot een reeks proposities over de
katholiekeopvoeding. De grote verscheidenheidin schoolsystemen maakte het trouwensonmogelijkom een samenhangendevisieover katholiekescholenin een conciliairdocument uit te werken. In sommige landen bestonden er geen katholieke scholen.
Inandere landen studeerden katholieken samen met protestanten in staatsscholen. In

velelandenin dezuidelijkehemisfeerwasonderwijsvaakgeen mogelijkheidin detijd
van het concilie. Om al deze redenen was de tekst herwerkt tot een document over de

christelijke opvoeding, een document dattijdens een niet druk bijgewoonde stemming
indederdesessiewerdgoedgekeurdmet1457stemmenvoor,419tegen.
Datdetekst niet Ron rekenen opveel enthousiasme magook blijken uit hetfeit dat nog
tijdensdevierdesessiegevraagdwerdom,ondanksdeprincipielegoedkeuringindevorigesessie, de tekst opnieuw te bespreken. Een aantal concilievaders was immers van

oordeeldatdetekst niet echteen antwoord bood op de uitdagingenvan de moderne
tijd,gekenmerktals dezewas dooreen groeiend pluralisms. Devraagom heropening
vanhet debat kwam vanuit verschillende continenten, maarwerd, omwille van tijdsdruk, afgewezen.

Welwerdbeloofddatin de postconciliaireperiodeeen reflectieover ditonderwerpop
gangzou warden gebracht. Die belofte verklaart wellicht waarom het document op
28oktober1965toch zouwardengoedgekeurdmet 2290 pro-stemmers en slechts35
tegenstemmen.Het documentkende in de postconciliairetijd geenechte receptiegeschiedenis en men Ran zich dan ook terecht ah/ragen of en hoe de beloofde reflectie
overde katholiekeopvoedinggebeurdis.

Degoedgekeurdeverklaringbevat12paragrafen.Deverklaringspreektzeeralgemeen
overdechristelijkeopvoeding(GE2),wijstophetbelangvanscholenin hetalgemeen
(GE5)endekatholiekescholeninhetbijzonder.Vankatholiekescholenwordtverwacht

datzezichopenstellen voor de ontwikkelingen in desamenleving maardatzetegelijk
aandacht besteden aan de voorbereiding van de leerlingen in dienst van de versprei-

dingvanhetrijkvan God. Derolvan hetkatholieke lerarenkorps in hetvormingsproces
krijgtevident de nodige aandacht(GE 8). Detekst erkent de diversiteit in katholieke

schoolprofielen.Deverklaringis eenvandeweinigedocumentenwaarinThomasvan
Aquino(1225-1274)nogeen plaatskrijgt(in hetstukoverdekatholiekeuniversiteiten
enfaculteitenfGEtO]).
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GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

VOORWOORD
Gravissimum educationis momentum in vita hominis eiusque influxum s
maiorem in socialem huius aetatis progressum sancta oecumenica synodus attente

perpendit. ' Re quidem vera iuvenum educatio, immo adultorum quoque continua
quaedam institutio, cum facilior turn urgentior redditur temporis nostri adiunctis.
Homines enim propriae dignitatis et officiiplenius conscii,vitam socialemacpraesertim oeconomicam et politicam actuosius in dies participare praeoptant;2mirabiles artis technicaeet inquisitionisscientificaeprogressus, nova communicationis
socialis subsidia opportunitatem praebent hominibus, maiore interdum temporis
spatio ab occupationibus liberi fruentibus, facilius ad patrimonium mentis animique culturae accedendi atque arctiore turn coetuum turn ipsorum populorum ne-

Ditheiligoecumenischecondlieoverweegtmetaandachthoebuitengewoonbelangrijk
opvoedingisinhetlevenvandemensenhoezeermaatschappelijkevooruitgangdaardoorinsteedstoenemendematewordtbepaald.1 Dehuidigetijdsomstandighedenmaken
opvoeding van jongeren en zelfsvoortdurende scholing van volwassenen feitelijk zowel

gemakkelijker alsdringendervereist. Mensenwordenzichsterkerbewustvanhuneigen

waardigheidenverantwoordelijkheid enzij willen danookelke dagactiever deelnemen
aanhetsocialeenvooraleconomischeenpolitiekeleven.Zijbeschikkensomsookinruimere

mate over vrije

tijd2

en

mede door de indrukwekkende

ontwikkelingen

in techniek

enwetenschappelijkonderzoekendankzijdenieuwemassamediahebbenzijgemakkelijkertoegangtothetcultureleengeestelijkeerfgoed.Nauwerebetrekkingentussengroe-

cessitudine mutuo se complendi.

penenzelfsvolkerenbiedenhundemogelijkheidelkaarwederzijdsaantevullen.

Proinde ubique conatus fiunt ad opus educationis magis magisque promovendum; hominum, et peculiariter puerorum atque parentum, iura primaria educa-

Vandaardat overal pogingen warden ondernomen het opvoedingswerk meer en meer
testimuleren. Elementaire opvoedingsrechten vanmensen, in hetbijzonder kinderen en
ouders,warden afgekondigd en in openbare documenten vastgelegd. 3 Gezien de snelle

tionem respicientia declarantur et publicis documentis consignantur;3 alumnorum numero celeriter crescente, late multiplicantur et perficiuntur scholae atque

alia educationisinstituta conduntur;novis experimentisexcoluntureducationiset
instructionis methodi; magni quidem ponderis peraguntur nisus ad eas omnibus

toenamevanhetaantalleeriingenvindt alomuitbreidingenverbeteringvanscholen
plaats enkomen er ook nieuwe onderwijsinstellingen op. Nieuwe experimenten leiden

verfijning van de methoden voor opvoeding en scholing en er warden belangrijke

Interplurimadocumentamomentum educationisillustrantiacf.imprimis:
BenedictusXV,EpistulaApostolicaCommunesLitteras,10Aprilis1919:MS11(1919)172.
PiusXl, LitteraeEncyclicaeDivinfflh'usMagistri,31 Decembris1929:MS22(1930)49-86.

Vgl.onderdezeerveledocumentendiehetbelangvandeopvoedingaantonenvooral:

PiusXII. AIIocutioad iuvenes Actionis Catholicae ltalianae, 20Aprilisl946:Discorsie

dejongerenvandeItaliaanse'KatholiekeActie',20april1946:Discorsiefiadiomessagi'VIII,'
^n5-7'! -espl"^ktotdeF.r.a.ns?Sezinshoofden,18September1951:Dfecorsie Radiomessagi
^ll'-2.4.1-245;JohannesXXNI'BoodschapdertigjaarnahetverschijnenvandeencyciiekDiv/nf

RadiomessaggiVIII, 53-57. Allocutio ad patres familias Galliae, 18Septembris 1951:Di'scorsi
e RadiomessaggiXIII, 241-245. loannes XXIII, Nuntius tricesimo exacto anno ex quo Litterae
Encyclicae Divini flh'us Magfetri editae sunt, 30 Decembris 1959:AAS52 (1960) 57-59.
PaulusVI,Allocutio adsodalesF. I.D.A. E.(FederazioneIstituti Dipendentidall'Autorita
Ecclesiastical 30 Decembris 1963: Encich'che e Discorsi cfiS. S. Paolo VI, I Roma, 1964, 601-603.

InsuperconferanturActaetDocumentaConcilioOecumenicoVatfcano(Iapparando,seriesI,

BenedictusXV,Apostolische briefCommunes Litteras,10april1919:AASn (1919)172;PiusXl,

EncycliekDivinillliusMagistri,31december1929:AAS22(1930)49-86;PiusXlI,Toespraaktot

lllwMagistri,30decemben959:AAS52(1960)'57-59;PaulusVI,foespraakVotde'ledenvan
F.I.D.A.E.(FederazioneInstitutiDipendentidall'AutoritaEcclesiastica),'3odecembei:l'963':''
Encicffchee DiscorsidiS.S.PaofoVI,I,Rome,1964,601-603.Vgl.verderActaetDocumenta
ConcdioOecumenicoVaticanoIIapparando,serie1,Anteproeparatoria, volumes,363-^64;

Antepraeparatona, vol. Ill, 363-364, 370-371, 373-374.

370-371, 373-374.

Cfr.loannesXXIII,LitteraeEncyclicaeMateretMagistra,15Maii1961:AAS53(1961)413,415-417,

VglJohannesXXIII,EncycliekMateretMagistra,15mei1961:AAS53(1961)413, 415-417, 424;

424. Litterae Encyclicae Pacem in tern's, 11 Aprilis 1963: AAS 55 (1963) 278 s.

Cf. ProfessioUniversalisiurium humanorum(Declarationdesdroitsde I'homme)die

10Decembris1948a FoederatarumNationumCoetugeneral!ratahabita;etcf.Declaration

desdroitsdeI'enfant,20Novembris1959;Protocoleadditionnela laconventiondesauvegarde
des droits de I'homme et des libertes fondamentales, Parisiis, 20 Martii 1952; circa illam
ProfessionemUniversalemiuriumhumanorum;cf. loannes XXIII, LitteraeEncyclicaePacem in
tern's, 11 Aprilis 1963: AAS 55 (1963) 295 s.
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EncycliekPaceminterns,n april1963:AAS55(1963)278v.

Vgl.deUniverseleverklaringvan derechtenvandemens,op10december1948doorde
AlgemeneVergaderingvandeVNvastgelegd;envgl.deVerklaringvanderechtenvanhetkind
wn2onovember 1959;Aanvullend protocol bijhetVerdragtotbeschermingvan derechtenvan
den, Parijs, 20maart 1952;vgl. omtrent deVerklaring van de
II,Encycliek Pacem interns, n april 1963:AAS55(1963)

OVERDECHRISTELUKEOPVOEDING

hominibus procurandas, licet permulti pueri et iuvenes institutione etiam fundamentali adhuc priventur et tot alii apta educatione, in qua simul veritas et caritas
excoluntur, careant.

inspanninge"geleverddezetengoedetelatenkomenaanallemensen.Nietteminblijven
zeerveel kinderen en jongeren ook tegenwoordig verstoken van zelfs basale scholing en

laijgental vananderengeenpassendeopvoedingwaarinwaarheiden liefdein samenhangwardenontwikkeld.

Cum vero sancta mater Ecclesia ad mandatum implendum a divino suo conditore acceptum, mysterium nempe salutis omnibus hominibus nuntiandi et omnia
instaurandi in Christo, integram hominis vitam etiam terrenam quatenus cum
vocatione coelesti connexam curare debeat, 4 in educationis progressu atque amplificatione partes suas habet. Proinde sacra synodus de educatione Christiana
praesertim in scholis fundamentalia quaedam principia declarat, quae a speciali
post concilium commissione fusius evolvenda erunt atque ab episcoporum conferentiis ad diversas regionum condiciones applicanda.

Onzeheilige moeder de Kerk heeft van haar goddelijke stichter een duidelijke opdracht

gekregen.ZijmoethetheilsmysterieverkondigenaanallemenseneninChristusallesvernieuwen.Daarbijdientzijzorgte dragenvoorhethelelevenvandemens,ookhetaardse,
voorzover datverbonden is met zijnhemelse roeping. " Zodoende vervult zij een eigen rol
bij deontwikkeling en uitbouw van deopvoeding.
Omdieredenkondigthet heilig condlie hierbij enigebasisprincipesaf inzakede christelijke opvoeding, met name in scholen. Die principes dienen nadere invulling te krijgen
dooreenspedalecommissienaafloopvanhet concilie,waarnabisschoppenconferenties
eenenandermoetentoepassenin decontextvanlokaleomstandigheden.

i. Omnibus hominibus cuiusvis stirpis, condicionis et aetatis utpote dignitate

personaepollentibus,iusestinalienabileadeducationem,5 propriofinirespon-

i. Alle mensen, ongeacht afkomst, positie en leeftijd bezitten een onvervreemdbaar

dentem, 6 propriae indoli, sexus differentiae, culturae patriisque traditionibus

recht op opvoeding krachtens hun waardigheid als individu. 5 Die opvoeding moet

accommodatam et simul fraternae cum aliis populis consortioni apertam ad

in functie staan

veram unitatem et pacemin terns fovendam.Veraautem educatioprosequitur

enbij decultuurentraditieswaarinzij staan.Tegelijkmoetdieopvoedingookopen

formationem personae humanae in ordine ad finem eius ultimum et simul

ad bonum societatum, quarum homo membrum exstat et in quarum officiis,

zijnvoor debroederlijke gemeenschap met andere volkeren terbevordering vanware
eenheid en vrede op aarde. Ware opvoeding beoogt de vorming van de menselijke

adultus effectus, partem habebit.

persoonlijkheid,gerichtop haaruiteindelijkedoel en tegelijkop hetbelangvande

Pueri igitur et adolescentes, ratione habita progressus scientiae psychologicae,paedagogicaeet didacticaeadiuventuroportet addotesphysicas,morales
et intellectuales harmonice evolvendas, ad gradatim acquirendum perfectio-

sen geworden, de taken deelt.

rem sensum responsabilitatis in propria vita continuo nisu recte excolenda et

in psychologie, pedagogiek en didactiek ondersteuning te krijgen voor de harmoni-

in vera libertate prosequenda, obstaculis magno et constant! animo superatis. Positiva et prudent! educatione sexuali progrediente aetate instituantur.

scheontwikkelingvanhunfysieke,morele en intellectuele gaven.Zoverkrijgenzij
geleidelijkaaneenmeervolkomenverantwoordelijkheidsbesef,waardoorzijgestaag

Praeterea ad vitam socialem participandam ita conformentur ut, instrumentis
necessariis et opportunis rite instructi, in varios humanae communitatis coe-

van

hun

eigen doel6

en

aansluiten

bij

hun

eigen

karakter

en

sekse

gemeenschappen waarvan de mens deel uitmaakt en waarvan hij, eenmaal volwasKinderenen adolescenten dienendaaromin het licht van de nieuwsteinzichten

moeite doen hun eigen leven op dejuiste wijze gestalte te geven en deware vrijheid

tus actuose sese inserere valeant, colloquio cum aliis aperianturcommunique

na te streven. Hindernissen komen zij daarbij dan moedig en vastberaden te boven.
Naarmate zij ouder warden moeten zeop een positieve enbehoedzame manier seksu-

bono provehendo operam libenter navent.
Similiter sancta synodus declarat pueris ac adolescentibus ius esse ut in
valoribus moralibus recta conscientia aestimandis et adhaesione personali am-

hetsodaleleven.Daartoewardenzijopcorrectewijzeuitgerustmetdenoodzakelijke

plectendis necnon in Dec perfectius cognoscendo et diligendo instimulentur.
Ideoque enixe rogat omnes qui vel populorum regimen tenent vel educationi
praesunt, ut curent ne umquam iuventus hoc sacro iure privetur. Filios autem
Ecclesiae exhortatur ut generoso animo operam praestent in universo educationis campo, praesertim hunc in finem ut congrua educationis et instructio-

nis beneficiaad omnes ubique terrarum citius extendipossint.

elevooriichtingkrijgen.Bovendiendienenzij tewardengevormdvoordeelnameaan
enpassende middelen, zodat zij zich actief kunnen integreren in diverse maatschap-

pelijkegeledingen,zichopenstellenvoordialoogengraaginspanningenwillenleveren ten behoeve van het algemeen belang.

Evenzoverklaart hetheilig concilie datkinderen enadolescenten errecht ophebben dat men hen stimuleert om morele normen met een juist geweten naar waarde
te schatten en in persoonlijke instemmingte omarmen, alsookom God meervolkomen te leren kennen en lief te hebben. Daarom vraagt het concilie met nadruk aan

alleleiders vanvolkeren enverantwoordelijken voor opvoeding ervoor te zorgendat
de jeugd dit heilige recht nooit wordt onthouden. De zonen van de Kerk evenwel

moedigtzij aanop heelhetterreinvandeopvoedingedelmoedighunbijdragente
4

Cf. loannes XXIII, Litterae Encyclicae Mater et Magistra, 15 Mail 1961:AAS53 (1961) 402. Concilium
VaticanumII,Constitutio dogmaticade Ecclesia, Lumen Gentium, n. 17:AAS57 (1965) 21.

5

Pius XII, Nuntius radiophonicus datus 24 Decembris 1942:MS 35 (1943) 12, 19.loannes XXIII,
Litterae Encyclicae Pacem in tern's, 11 Aprilis 1963: AAS 55 (1963) 259 s. Et cf. Declarationes
iurium hominis laudatas in nota 3.

6
7

Cf. PiusXl, LitteraeEncyclicaeDi'vinifllius Magistri,31 Decembris1929:AAS22(1930)50s.
Cf. loannesXXIII,LitteraeEncyclicaeMateretMagistra,15 Mail1961:AAS53(1961)441s.
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4 Vgl.JohannesXXIII,Encycliek Materet Magistra, 15mei1961:AAS53(1961)402,-Tweede

VaticaansConcilie,DogmatischeconstitutieoverdeKerkLumenGentium,n.17:MS57(1965)21.
5 PiusXII Radioboodschap, 24december1942:MS35(1943)12, 19;JohannesXXIII,Encycliek
Paceminterns, 11april1963:AAS55(1963)259v.;vgl.ookdeinnoot3 aangehaalde
Verklaringen van de rechten van de mens.

Vgl.PiusXl, Encycliek Divinilllius Magistri, 31december 1929:AAS22(1930) sov.
VERKLARINGOVEPDF,CHRISTELUKEOPVOEDING

2. Omnibus christianis, quippe qui, per regenerationem ex aqua et Spiritu

leveren. Hetvoornaamstedoel daarbijis datde passendeweldadenvan opvoedingen

c-

onderwijs sneller kunnen warden verbreid over alle mensen ter wereld.7

to nova creatura effect!,8 filii Dei nominentur et sint, ius est ad educationem
christianam. Quae quidem non solum maturitatem humanae personae modo

Alle christenen zijn door hun hergeboorte uit water en de Heilige Geest nieuwe schep-

descriptamprosequitur, sedeo principaliterspectatut baptizatidum in cog-

selengeworden:8zij warden'kinderenvan God' genoemden zijn dat ook. Daardoor

nitionem mysterii salutis gradatim introducuntur, accept! fidei doni in dies
magisconsciifiant;DeumPatreminspirituetveritateadorare(cf.lo 4,23)praeprimisin actioneliturgicaaddiscant,adpropriamvitamsecundumnovumho-

hebben zij recht op een christelijke opvoeding. Het einddoel daarvan is meer dan
alleen volwassenheid van de menselijke persoon, zoals zoeven beschreven. Christelijke opvoedingis er in het bijzonderop gericht dat gedoopten, die geleidelijkwarden
ingeleid in de kennis van het heilsmysterie, zich elke dag bewuster warden van de

minem in iustitia et sanctitateveritatis (Eph4,22-24) gerendamconformentur:

ita quidem occurrant in virum perfectum, in aetatem plenitudinis Christi (cf.
Eph4,13) et augmento corporis mystici operam praestent. lidem insupersuae

gavevan het geloofdie ze hebbenontvangen;verder dat zij leren God de Vaderte
vereren in geest en waarheid (vgl. Joh 4,23), bovenal in de liturgische praktijk, en
vorming krijgen om hun eigen leven te leiden volgens de nieuwe mens (Ef 4,24) in
gerechtigheid en waarheid (Ef4, 22-24). Zokomen zij namelijk tot devolmaakte Mens
(vgl. Ef 4, "i3), de tot wasdom geraakte volheid van Christus (Ef 4,13), en leveren zij
hun aandeel aan de uitbreidingvan het mystiek lichaam. Bovendienmoeten zij zich
bewust warden van hun roeping en zo de gewoonte ontwikkelen te getuigen van de
hoop die in hen is (vgl. i Pe 3, 15) en mee te werken aan de christelijke vorming van
dewereld. Daarbinnenwardende natuurlijke waardenopgenomen in een complete
beschouwing van de door Christus verloste mens en dragen die waarden bij aan het

vocationis conscii turn spei quae in eis est (cf. i Ft 3,15), testimonium exhibere
turn christianam mundi conformationem adiuvare consuescant, qua natura-

les valores in completa hominis a Christo redempti consideratione assumpti,
ad totius societatis bonum conferant.9 Quare haec sacra synodus animarum

pastoribus gravissimum recolit offidum omnia disponendi ut hac educatione
Christiana omnes fideles fruantur, praeprimis iuvenes qui spes sunt Ecclesiae. 10

3. Parentes,cum vitam filiis contulerint, prolem educandigravissimaobligatione
tenentur et idea primi et praecipui eorum educatores agnoscendi sunt. " Quod
munus educationis tanti ponderis est ut, ubi desit, aegre suppleri possit. Paren-

welzijnvandehelemaatschappij.9 Daaromherinnerthetheiligconciliebisschoppen
aanhun opgavealles zo te regelendat alle gelovigenprofljt hebbenvan dezechristelijke opvoeding. Speciaal geldt dat voor jongeren, die de hoop van de Kerk zijn. 10

turn enim est talem familiae ambitum amore, pietate erga Deum et homines

animatum creare qui integrae filiomm educationi personali et sociali faveat.

Familia proinde est prima schola virtutum socialium quibus indigentomnes
Het zijn de ouders die het leven aan hun kinderen hebben overgedragen en op hen
rust de zware plicht hun nakomelingen op te voeden. Om die redenen moeten zij
gelden als hun eerste en voornaamste opvoeders. " Deze opvoedingstaak is zo belangrijk dat als het daaraanontbreekt het tekort zich nauwelijks laat aanvullen. Ouders
moeten namelijk eengezinssituatiecreerendie geinspireerdis doorliefde en eerbied
jegens God en de mensen en die zo een positieve omgeving vormt voor de hele persoonlijkeensocialeopvoedingvanhunkinderen.Hetgezinisdusdeeersteschoolvan
socialedeugden,dievanwezenlijkbelangzijnvoor allesamenlevingen.Maarbovenal
in het christelijke gezin dat verrijkt is met de genade en verplichting van het huwelijkssacrament, dienenkinderen te leren besefte krijgen van God en hem te vereren
en de naaste lief te hebben. Dat moet dan al van jongs af aan en volgens het geloof
dat zij hebben ontvangen in het doopsel. Het is ook in het christelijke gezin dat zij
voor het eerst ervaring opdoen met een gezondemenselijke samenleving en met de
Kerk. Ten slotte warden zij daar geleidelijk ingeleid in de burgerlijke maatschappij en
het volk van God. Ouders moeten zich er dus van bewust zijn hoe belangrijk het echt
christelijke gezin is voor het leven en devoortgang van het volk van God als zodanig."

societates. Maxime vero in Christiana familia, matrimonii sacramenti gratia et

officio ditata, filii iam a prima aetate secundum fidem in baptismo receptam

Deumpercipereet colere atqueproximum diligeredoceanturoportet; ibidem
primam inveniuntexperientiamet sanaesocietatishumanaeet Ecclesiae;per
familiam denique in civilem hominum consortionem et in populum Dei sensim introducuntur. Persentiant igitur parentes quanti momenti sit familia vere

Christianaprovita et progressuipsiuspopuli Dei."

8
9

Cf.PiusXl,LitteraeEncyclicaeDiviniHfiusMagistri,31Decembris1929:AAS22(1930)83.
Cf.Concilium Vaticanum II,Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium, n.36:AAS57

Vgl.JohannesXXIII,EncycliekMateret Magistra,15 mei1961:MS53 (1961)441 v.
Vgl. Pius Xl, Encycliek Divini Iffius Magistri, 31 december 1929: AAS 22 (1930) 83.
Vgl.TweedeVaticaansConcilie, Dogmatischeconstitutieoverde KerkLumenGentium, n.36:
MS 57 (1965) 41V.

(1965)41 S.

10 Cf.ConciliumVaticanumII,Decretumdepastoraliepiscoporummunerein EcclesiaChristus

10 Vgl. TweedeVaticaansConcilie.DecreetoverhetherderlijkambtvandebisschoppenindeKerk
Chn'stusDominus, nn. 12-14.

Domi'nus, nn. 12-14.

11 Cf. PiusXl, Litterae Encyclicae DiviniWh'usMagistri, 31 Decembris 1929:AAS22(1930)59s.;

LitteraeEncyclicaeMitbrennenderSorge,14Martii1937:AAS29(1937)164s.PiusXII,Allocutio

ad primum congressum nationalem Consociationis Italicae Magistrorum Catholicorum
(A.I.M.C.), 8 Septembris1946:Discorsie RadfomessaggiVIII,218.

12 Cf.ConciliumVaticanumII,ConstitutiodogmaticadeEcclesiaLumenGentium,nn.11et35:

Vgl.PiusXl,EncycliekDiviniHfi'usMagistri,31december1929:AAS22(1930),59v.; Encycliek
MitbrennenderSorge,14maart1937:AAS29(1937)164v.; PiusXII,Toespraaktot heteerste
Rationale congres van de Italiaanse Bond van Katholieke Leerkrachten (A. I. M. C.), 8 September
l946:D('scorsieRadiomessaggi'VIII,218.

Vgl.TweedeVaticaansConcilie,DogmatischeconstitutieoverdeKerkLumenGentium,n.n en
35:MS 57 (1965) 16 en 40V.

MS 57 (1965) 16 et 40 s.
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WRKLARINGOVERDECHRISTEUJKEOPVOEDING

De taakom opvoedingte gevenkomt in de eerste plaats toe aanhet gezin, maar
heeft ook steun nodig van heel de maatschappij. Afgezien van de rechten van ouders en anderen die van hen een deel van de opvoedingstaak krijgen toevertrouwd,
komen dus ook bepaalde plichten en rechten toe aan de burgermaatschappij. Dat

Educationis impertiendae munus primario familiae competens totius

cietatisauxiliisindiget.Praeterigituriuraparentumceterorumquequibusipsi
partem in munere educationisconcredunt, certa quidem officiaet iura competuntsocietaticivili, quatenuseiusesteaordinarequaeadbonumcommune
temporale requiruntur. Ad eius munera pertinet educationem iuventutis pluribusmodisprovehere:parentumscilicetaliorumquequiin educationepartes
habentofficiaet iuratueri eisqueadiumentapraebere;iuxtasubsidiariiofficii

geldtin zoverrehethaarfunctieis denoodzakelijkeregelingente treffenin hettijdelijk algemeen belang. " Het behoort tot haar taken de opvoeding van de jeugd op
verschillende manieren te bevorderen. Dit betreft de bescherming van plichten en
rechten van ouders en anderen met een aandeel in de opvoeding, en het verlenen
van ondersteuning daarbij; het completeren van de opvoeding, volgens het principe

principium, deficientibus parentum aliarumque societatum incoeptis, educationis opus, attentis quidem parentum votis, perficere; insuper, quatenus bonum commune postulat, scholas et instituta propria condere."
Singular! demum ratione officium educandi ad Ecclesiam spectat, non solum quia humana quoque societas educationis tradendae capax agnoscenda
est, sedmaximequiamunushabetviamsalutisomnibushominibusannuntiandi, credentibusvitam Christicommunicandieosquecontinuasollicitudineadiu-

vanplaatsvervangendeplicht,wanneerdeinitiatievenvanoudersenanderegemeenschappenniet afdoendezijn; en bovendiende oprichtingvan scholen en instituten
voor zover het algemeen belang dat vereist.

Op een spedale manier gaat de opvoedingsplicht de Kerk aan. Dat is alleen al het

gevalomdatzij moetgeldenalseenmenselijkegemeenschapmethetvermogenopvoeding te bieden. Maar vooral komt dit doordat zij tot taak heeft de weg van het heil
te verkondigen aan alle mensen, het leven van Christus mee te delen aan alle gelovi-

vandi ut ad huius vitae plenitudinem pervenire valeant.14 His igitur filiis suis
tanquam mater earn praestare Ecclesia tenetur educationem, qua tota eorum
vita spiritu Christi imbuatur, simul autem omnibus populis suam operam praebet ad promovendam integram personae humanae perfectionem, ad bonum

gen en hen met aanhoudende zorgte helpen, zodatzij in staat zijn devolheid van dit
leven te bereiken." Voordezemensen moet de Kerk dus zijn als een moedervoor haar
kinderen: zij is gehoudenhun een opvoedingte biedenwaarinheel hun leven wordt
doordrongenvan de geestvan Christus. Tegelijkertijd biedt zij alle volkeren haarhulp
aanter bevorderingvan de volledigevervolmakingvan de menselijke persoonlijkheid,
tot welzijn van de aardsesamenleving en voor de opbouwvan de aarde op een meer
menselijke wijze. 15

quoque societatisterrestris atque adaedificationemmundihumaniusconfigurandi. 15

4. In munere suo educationis explendo Ecclesia de omnibus aptis subsidiis sollicita, praecipue de eis curat quae ipsi sunt propria, quorum primum est in-

stitutio catechetica'6quae fidem illuminat et roborat, vitam secundumspiriconducit1 7 atque ad actionem apostolicam excitat. Ecclesia magni facit et suo

Bij het vervullen van haar opvoedingstaak wil de Kerk alle geschikte hulpmiddelen
inzetten. Daarbij gaat haar zorg speciaal uit naar de middelen die van haarzelfzijn,

turn Christi nutrit, ad mysterii liturgici consciamet actuosamparticipationem
spiritu penetrare et elevare quaerit cetera quoque auxilia, quae ad commu-

waaronderindeeersteplaatshetgodsdienstonderricht.16Datheefttotdoelhetgeloof

ne hominum patrimonium pertinent quaeque ad animos excolendos hominesque formandos magnopere conferunt, uti sunt communicationis sodalis

te verlichten en te versterken en het leven te voeden volgens de geest van Christus.

instmmenta, '8 multiplices animi corporisque exercitationum coetus, iuvenum

zet aan tot apostolisch handelen. De Kerk hecht ook veel belang aan andere hulpmiddelenen streeft ernaardie met haargeestte vervullen en op een hogerplan te brengen. Bedoeld zijn hier de middelen die horen bij het gemeenschappelijk menselijk
erfgoed en die in hoge mate bijdragen tot geestelijke ontwikkeling en vorming van

Hetwijst dewegnaarbewusteen actievedeelnameaanhet Uturgischmysterie"en

consociationes atque praesertim scholae.

13

Cf. Pius Xl, Litterae Encyclicae Divini lllius Magistri, 31 Decembris 1929: AAS 22 (1930) 63 s.
Pius XII, Nuntius radiophonicus datus 1 lunii 1941:AAS33 (1941) 200; Allocutio ad primum
Congressum nationatem Consociationis Italicae Magistrorum Catholicorum, 8 Septembris
1946: Discorsie Radiomessaggi'VIII, 218. Circa principium subsidiaritatis, cf. loannes XXIII,
Litterae Encyclicae Pacem in fern's, 11 Aprilis 1963: AAS 55 (1963)294.
14 Cf. Pius Xl, Litterae Encyclicae Divini Iffius Magistri, 31 Decembrisl929:MS22(l930)53s.,
56s. LitteraeEncyclicaeNonabbiamobisogno, 29luniil93l:AAS23(l93l)3ns. PiusXII,
LiUerae Secretariae Status ad XXVIII Hebdomadam Socialem Italianam 20 Septembris 1955:
L'Ossen/atoreRomano, 29 Septembris 1955.
15 Ecclesia laudat illas auctoritates civiles, locales, nationales et Internationales quae,

13 Vgl. Pius Xl, Encycliek Divini Hfius Magistri, 31 december 1929: AAS 22 (1930), 63 v. ; Pius XII,

Radioboodschap,1 juni 1941:AAS33(1941) 200;Toespraaktot heteerste nationalecongresvan
de Italiaanse Bond van Katholieke Leerkrachten, 8 September 1946: Discorsi e Radiomessaggi
VIII, 218. Betreffende het subsidiariteitsbeginsel vgl. Johannes XXIII, Encycliek Pacem in tern's,
11 april 1963: AAS 55 (1963) 294.
14 Vgl. Pius Xl, Encycliek Divini lllius Magistri, 31 december 1929: AAS 22 (1930), 53 v., 56 v.;

EncycliekNonabbiamobisogno,29juni 1931:AAS23 (1931)311v.; PiusXII,Briefvan het
Staatssecretariaat aan de 288te Italiaanse sociale week, 20 September 1955: L'Osservatore
Romano, 29 September 1955.

urgentiorum huiusaetatisnecessitatumconsciae,omnesvires impendunt, ut omnes populi

16

plenioris educationis et cultus humani participes fieri valeant. Cf. Paulus VI, Allocutio in
Consilio Nationum Unitarum, 40ctobris 1965:AAS57 (1965) 877-885.
Cf. Pius Xl, Motu proprio Orbem cathoficum, 29 lunii 1923: AAS 15 (1923) 327-329. Decretum"
Provide sane, 12 lanuarii 1935: MS 27 (1935) 145-152. Concilium Vaticanum II, Decretum de
pastorali episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus, nn. 13 et 14.

17 Cf.ConciliumVaticanumII,ConstitutiodeSacraLiturgiaSacrosanctumConcilium,n.14:AAS56
(1964)104.

18 Cf.ConciliumVaticanumII. Decretum de instrumentiscommunicationissocialisInterMiripca,
nn. 13 et 14:AAS56 (1964) 149 s.
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15 Dekerk prijst die burgerlijke, plaatselijke, nationaleen Internationalegezagsorganendie,in het
bewustzijnvan de dringendenodenvan dezetijd, al hun krachtengevenom allevolkerente
latendelen in meervolledigeopvoedingenmenselijkecultuur. Vgl. PaulusVI. Toespraaktotde
AlgemeneVergaderingvandeVerenigdeNaties,4 oktober1965:AAS57(1965)877-885.
16 Vgl.PiusXl, Motu proprioOrbemcatholfcum,29juni1923:AAS15(1923)327-329;Decreet
Proi/idosane,l2januari 1935:AAS27 (1935)145-152;TweedeVaticaansConcilie, Decreetover
het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk Chn'stus Dominus, n. 13 en 14.
V

Vgl. Tweede Vaticaans Concilie, Constitutie over de heilige liturgie Sacrosanctum Concilium,
n. 14:A/tS56(l964)104.

VERKLARIMGOVERDECHRISTELUKEOPVOEDING

5. Inter omnia educationis instrumenta peculiare momentum habet schola,
quae vi suae missionis dum facultates intellectuales assidua cura excolit, recte
iudicandicapacitatemevolvit, in patrimoniumculturae a generationibuspraeteritis acquisitumintroducit, sensumvalorumpromovet, vitamprofessionalem
praeparat, inter alumnos diversae indolis et condicionis amicalem consortionem pariens mutuam se comprehendendi dispositionem fovet; insuper velut
quoddamcentrum constituit cuius operositatem et profectumunaparticipare
debent familiae, magistri, varii generis consodationesvitam culturalem, civicam, religiosam promoventes, societas civilis, et tota communitas humana.
Pulchra igitur et gravis quidem ponderis estvocatio illorum omnium qui
parentes in eorundem officio implendo iuvantes et communitatis humanae

mensen, zoals de massamedia, 18allerlei organisaties voor geestelijke en lichamelijke
training,jongerengroeperingenen in hetbijzonderscholen.

vices gerentes, munus educandi in scholis suscipiunt; quae vocatio peculiares

vormt de school een soort centrum: in haar activiteiten en vooruitgang moet warden

mentis et cordis dotes, diligentissimam praeparationem, continuam renovatio-

gepartidpeerd door gezinnen en docenten, door allerlei soorten groeperingen ter

nis et adaptationis promptitudinem expostulat.

bevorderingvan het culturele, burgerlijke en religieuzeleven, verder door de burger-

Onderalle hulpmiddelenvoor de opvoedingneemt de school eenbuitengewoonbe-

langrijke plaats in.19Uit de kracht van haar missie besteedt zij onophoudelijk zorg
aan de ontwikkeling van intellectuele vermogens. Daarmee laat zij leerlingen een

goed oordeelsvermogen ontplooien, wijst zij hun de weg naar het cultureel erfgoed
dat door voorgaandegeneraties is verworven, versterkt zij hun gevoel voor waarden
en normen en bereidt zij hen voor op het beroepsleven. Doordat zij vriendschappe-

lijke omgangtot standbrengt tussenscholierenmet verschillende talenten en sociale achtergrond,bevordert zij daarbij een houdingvan wederzijdsbegrip. Bovendien

maatschappij en de menselijke gemeenschap als geheel.

est civium libertates tueri et defendere, iustitiae distributivae consulens curare

Mooienookheelbelangrijkisderoepingvanaldiegenendieoudershelpenin het
vervullen van hun opgave en die als vertegenwoordigersvan de menselijke gemeenschap de opvoedingstaak in scholen op zich nemen. Het is een roeping die vraagt om

debet, ut subsidia publica ita erogentur ut parentes pro filiis suis scholas, se-

spedalegeestelijkeen emotionele gaven,en ookom eenuiterst zorgvuldigevoorbe-

cundumconscientiamsuam,vere libereselegerevaleant.20
Ceterum rei publicae est providere ut omnes cives ad congruamculturae
participationem accedere valeant atque ad offlcia et iura civilia exercenda debite praeparentur.Ipsaigiturrespublicsius puerorumad adaequatameduca-

reidingenvoortdurendebereidheidtot vernieuwingen aanpassing.

6. Parentes quibus primum et inalienabileofficium et ius est filios educandi,in
scholiseligendisveralibertate gaudeantoportet. Potestaspublicaigiturcuius

tionem scholarem tutari, magistrorum capacitati studiorumque praestantiae

vigilare, alumnorum sanitati consulere atque in genere integrum scholarum
opus promovere debet, principio subsidiariiofficii prae oculis habito et ideo
quovisexclusoscholarummonopolio,quodnativishumanaepersonaeiuribus,
ipsius quoque culturae profectui et divulgationi,pacificaecivium consortioni

necnonpluralismoinpermultissocietatibushodievigentiadversatur.21

6. Ouders, met hun primaire en onvervreemdbare plicht en recht hun kinderen op te
voeden, moeten werkelijke vrijheid genieten bij de schoolkeuze. Het is de overheid
die tot taakheeft de vrijhedenvan burgers te beschermenen te verdedigen.Daarom
moetzij vanuit het oogpuntvanverdelenderechtvaardigheidervoor zorg dragendat
publieke gelden op zo'n manier warden besteed dat ouders conform hun geweten en

werkelijkvrij scholenvoorhunkinderenkunnenuitkiezen.20
Overigensishetdetaakvandestaatvoorwaardente scheppenwaardoorvoor alle
burgers passendeculturele participatiebereikbaarwordt en zij naarbehorenwarden
voorbereid op de uitoefening van hun burgerlijke plichten en rechten. De staat moet
derhalve het recht van kinderen op een adequate opvoeding beschermen, waken over

debekwaamheidvan docenten en de kwaliteitvan de opleiding, voorzieningentreffen voor de gezondheid van de leerlingen en in algemene zin de activiteiten van
scholen bevorderen. Hierbij dient zij het principe van plaatsvervangende plicht voor

ogen te houden en dus ieder monopolie van scholen uit te sluiten. Zo'n monopolie
staat haaks op de aangeboren rechten van het menselijk individu, op de vooruitgang

en verbreidingvan de cultuur, op het vreedzaamsamengaanvan burgers en op het
pluralisme dat vandaag de dag in zeer veel samenlevingen heerst. 21

18 Vgl. Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over de sociale communicatiekanalen Inter Mirifica,
n. 13en 14:AAS56 (1964) 149V.

19 Cf.PiusXl,LitteraeEncyclicaeDivinillliusMagistri,31Decembris1929:AAS22(1930)76;
PiusXII,AllocutioadAssociationemMagistrorumCatholicorumBavariae,31 Decembrisi956:

19 Vgl.PiusXl, EncycliekDivinilllius Magistri,31december1929:AAS22 (1930),76;PiusXII,
Toespraak tot de katholieke lerarenbond van Beieren, 31 december 1956: Discorsi e

RadiomessaggiXVIII,746.

Discorsi e Radiomessaggi XVIII, 746.

20 Cf.ConciliumprovincialeCincinnatenseIII,anno1861:CollectioLacensis,III,1240,c/d;PiusXl,
Litterae Encyclicae Divini Hhus Magistri, 31 Decembris 1929: AAS22 (1930)60, 63 s.

21 Cf.PiusXl,LltteraeEncyclicaeDivinillliusMagistri,31Decembris1929:AAS22(1930)63;Litterae
EncyclicaeNonabbiamobisogno,29lunii1931:AAS23(1931)305;PiusXII,LitteraeSecretanae^
StatusadXXVIIIHebdomadamSocialemItalianam,20Septembris1955:L'OsservatoreRomano.

29Septembris 1955;PaulusVI,Allocutio adAssociationem Christianam Operariorum Italiae
(A. C. L.I.) 6 Octobris 1963: Encicliche e Discorsi di PaoloVI, I, Roma, 1964, 230.
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20 Vgl. Derde Provinciaal concilie van Cincinatti (1861): Collectio Lacensis III, 1240, c/d; Pius Xl,
Encycliek Divini Iffius Magistri, 31 december 1929:AAS 22 (1930) 60, 63 v.

Vgl.PiusXl, EncycliekDivinilllius Magistri,31 december1929:AAS22 (1930),63;EncycliekNon
abbiamobisogno,29juni 1931:AAS23(1931)305;PiusXII,Briefvan hetStaatssecretariaataan
de28steItaliaansesocialeweek,20 September1955:'Ossen/atoreRomano,29September1955;
PaulusVI,Toespraaktot het Italiaanschristelijkvakverbond (A.C. L.I.), 6 oktober1963:Encicliche
e Discorsidi Paofo Vf, I, Rome, 1964, 230.

VERKLARINGOVERDECHRISTELUKEOPVOEDING

Christifideles vero sacra synodus hortatur ut sive ad aptas educationis

methodos studiorumque rationem inveniendas, siveadmagistros efformandos

quiiuvenesrecteeducarevaleant, auxiliatricem operamultra praestent atque,
parentumpraesertim consociationibus, universum scholaemunusetpraedpue

Christengelovigenroept het heilig concilie op hierbij ondersteunende initiatie-

yen aande dagte leggen. Datis niet alleen gewenstvoor het vinden van geschikte
opvoedingsmethoden en leerplannen, maar ook voor de vorming van docenten die
juiste manierkunnenopvoeden.Vooralvia ouderverenigingenmoe-

educationem moralem in eatradendam suis adiumentis prosequantur. 22

ten'zij hetgehele werkvan deschool enin hetbijzonder dedaarinte geven morele

7. Gravissimum praeterea officiumpersentiens moralem etreligiosam educatio-

DaarnaastheeftdeKerkeendiepbesefvanhaarzwaarwegendeplichtgoedtezorgen

nem omnium suorum filiorum sedulo curandi,Ecclesiapeculiar!suo affectu

etadiutoriopraesenssitoportetiisplurimisquiinscholisnoncatholicisinstituuntur; turn pertestimonium vitae eorum quieosdocent etmoderantur, turn

per condiscipulorum apostolicam actionem, 23turn maxime per ministerium
sacerdotum et laicorum qui eis doctrinam salutis tradunt, ratlone aetati et
adiunctis accommodata et spirituale auxilium praebent opportums incoeptis
pro rerum temporumque condicione.

Parentibusautem grave recolit officiumquod eis competit omniadisponendiveletiamexigendiutfiliisuiillisauxiliisfruipossintetformationechris-

tiana harmonicagressucum profanaprogrediantur.ProptereaEcclesiaillas
auctoritates et societates civiles dilaudat, quae pluralismi hodiernae societatis

rationehabitaet debitaelibertatireligiosaeconsulentes,familiasadiuvantut
educatio filiorum in omnibus scholis secundum propria familiamm principia

moraliaetreligiosaimpertiripossit.24

opvoeding,methunsteunbegeleiden.22
voor demorele en religieuze opvoeding vanal haarkinderen. Opgrandhiervan dient

zijmetbijzonderegenegenheidenhulpaanwezigtezijnbij develendieonderwijs
volgeninniet-katholieke scholen. Ditgebeurtdoorhetlevensgetuigenis vandegenen
diehendoceren enleiden, hetapostolisch handelenvanmedeleeriingen, 23maarbovenal in de dienst vanpriesters enleken. Diemaken deleerlingen bekend met deleer
vanhetheilop eenmanierdieaansluitbij leeftijdensituatieenverlenengeestelijke
steundoorpassendeinitiatievenal naargelangomstandighedenentijd.

Bij oudersroept de Kerkdehuntoekomende, zwareplicht in herinneringalles
zote regelen, ja, zelfs te eisen dat hun kinderen kunnen profiteren van deze vormen
vanhulp: zemoeten persoonlijke voortgang kunnen boeken door eenchristelijke vor-

mingdiehandinhandgaatmethunwereldsevorming. GezienditallesheeftdeKerk

grotelofvoorautoriteitenenburgermaatschappijendierekeninghoudenmet het
pluralismeindemodernesamenlevingenrechtwillendoenaandevereistevrijheid

vangodsdienst.Zijverienendanactievesteunaangezinnen,waardoorkinderenop

8. Ecclesiae praesentia in scholarum campo ostenditur peculiari ratione per

scholam catholicam. Eaquidem non minus quam aliae scholaefinesculturalesethumanamiuvenumformationemprosequitur.PropriumautemUlius
est communitatis scholaris ambitum, spiritu evangelico libertatis et cantatis

animatum creare, adolescentes adiuvare ut in propria persona evolvenda una
simul crescant secundum novam creaturam quae perbaptismum effectisunt,

atque universam culturam humanam ad nuntium salutis postremo ordmare
ita'ut cognitioquamalumnidemundo,vitaet hominegradatimacquirunt,
fide Uluminetur. 25

alle scholen een opvoeding kunnen krijgen volgens de eigen morele en religieuze

prindpesvandiegezinnen.24
De aanwezigheid van de Kerk in het domein van de scholen is op bijzondere wijze
zichtbaarin de katholieke school.

Niet minder dan andere scholen beoogt de katholieke school culturele doelen en

demenselijkevormingvanjongeren,maarzij heeftookspecifiekeeigenschappen.Zo
schept zij voor deschoolgemeenschap eenmilieu datis geinspireerd door deevangelische geest van vrijheid en liefde. Ookhelpt zij adolescenten om bij de ontwikkeling
vanhunpersoonlijkheidtegelijk ookte groeienvolgens denieuwescheppingdiezij
zijn gewordendoor het doopsel. Enheel de menselijke cultuur orienteert zij uiteindelijk op de heilsboodschap, op zo'n manier dat de kennis die leeriingen geleidelijk

opdoenvandewereld,hetlevenendemenswordtveriichtdoorhetgeloof.25

22 Cf.loannesXXIII,NuntiustricesimoexactoannoexquoLitteraeEncyclicaeDiviniIIKusMagistri
editaesunt, 30Decembrisl959:MS52(l96o)57.
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23 Ecclesiamagnifacitactionem apostolicam, quametiam inillisscholismagis
catholiciexercerevalent. .....

24 Cf.PiusXII,AllocutioadAssociationemMagistrorumCatholic
l956:DiscorsieRadiomessaggiXVIII,745s.

" .. __"-r>^^^hr;=
_

_^ __^ _^^

25 Cf.ConciliumprovincialeWestmonasterienseI,anno.1852:CollectioLacensls"u3a4'a^u^

PiusXI, LitteraeEncyclicaeDivinillliusMagistri,31Decembris1929:AAS22^930\7_7^ws^'
Alfocutio adAssociationem Magistrorum Catholicorum Bavariae,31Decembrisl956^Ki

e"RadiomessaggiXV111^746;PauFusVI,AllocutioadsodalesF.I.D.A^E.^FederazioneJstt^

Dipendenti dail'Autorita Ecclesiastica), 30Decembris1963:Encichchee Uiscorsiairou. u . ".,

22 Vgl.JohannesXXIII,Boodschapdertigj'aarnahetverschijnenvandeencycliekDiviniHh'us
Magistri,30 december1959: AAS52 (i960)57.

23 De kerk heeft zeerveel achting voor de apostolische activiteiten die katholieke leraren en
leerlingenook in dezescholenverrichten.
24 Vgl. Pius XII,Toespraak tot de katholieke lerarenbond van Beieren, 31 december 1956: Discorsi e
RadiomessaggiXVIII,745v.
25 Vgl. Eerste Provinciaal concilie van Westminster (1852): Collectio Lacensis III,1334, a/b; PiusXl,
Encycliek Divini lllius Magistri, 31 december 1929:AAS 22 (1930), 77v.; Pius XII,Toespraak tot
de katholieke lerarenbond van Beieren, 31 december 1956:Discorsie RadiomessaggiXVIII,746;

PaulusVI,Toespraaktot deledenvanF.I.D.A.E.(FederazioneInstitutiDipendentidall'Autorita
Ecclesiastica),30december1963:Enciclichee DiscorsidiPaoloVI,I , Rome,1964, 602v.

Roma, 1964, 602 s.
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VERKLARING OVER DE CIIRISTELUKE OPVOEDING

Ita quidem schola catholica, dum progredientis aetatis condicionibus
cut oportet se aperit, suos alumnos ad civitatis terrestris bonum efficaciter
provehendum educat et ad servitium pro regno Dei dilatando praeparat, ut
exemplaris et apostolicae vitae exercitio salutare veluti fermentum humanae
communitatis efficiantur.

ScholacatholicaigiturcumadpopuliDeimissionemexplendamtantopere

Terwijl de katholieke school zich daarbij openstelt voor de hedendaagse omstan-

digheden, zoals dat ook moet, voedt zij haar leerlingen op om het welzijn van de
aardse gemeenschap doelmatig te bevorderen, en bereidt zij hen voor dienstbaar te

zijnaande uitbreiding van het rijk van God. Zoleiden deleerlingen eenvoorbeeldig,
apostolisch leven en warden daardoor tot een soort heilzame zuurdesem binnen de
menselijke maatschappij.

conferre et dialogo inter Ecclesiam et hominum communitatem, in ipsorum
mutuum beneficium, inservire valeat, nostris quoque rerum adiunctis suum

De katholieke school kan dus in hoge mate bijdragen aan de vervulling van de
missie van het volk van God, en ook de dialoog dienen tussen de Kerk en de gemeen-

gravissimumretinetmomentum.QuarehaecsacrasynodusiusEcclesiaescho-

schap van mensen, tot hun wederzijds voordeel. Zodoende behoudt zij ook in onze

las cuiusvis ordinis et gradus libere condendi atque regendi, in plurimis magi.

tijdsomstandighedenhaar buitengewoon grote belang. Om die reden verklaart dit

sterii documentis iam declaratum,26denuo proclamat, in memoriam revocans

heilig concilie opnieuw dat de Kerk het recht heeft scholen van ieder type en niveau

huiusmodi iuris exercitium libertati quoque conscientiae et parentum iuribus

opte richtenente leiden,eenrechtdatreedsin diversedocumentenvanhetleergezagisafgekondigd. 26Het concilie roept daarbij in herinnering dat deuitoefening van

tuendis necnon ipsius culturae profectui summopere conferre.

lica sua proposita et incoeptaad rem deducerevaleat.27Peculiariergo iidem

dit recht ook in de hoogste mate bijdraagt aan de bescherming van de gewetensvrijheid en de rechten van ouders, alsook aan de voortgang van de cultuur als zodanig.

praeparentur sollicitudine ut scientia turn profana turn religiosa idoneis titulis
comprobata sint praediti et arte educandi progredientis aetatis inventis congmente ditati.Caritatesibivicissimet discipulisdevinctiatquespirituapostoli-

dienen zij uiterst zorgvuldig te warden voorbereid op hun taken. Zij moeten beschik-

Meminerintautemmagistrisequammaximeesseauctoresut scholacatho-

Docentendienenhierbij te bedenkendathet vooralvan henafhangtof de katholieke school haar doelstellingen en programma feitelijk kan realiseren. 27 Daarom ook

co imbuti, tarn vita quam doctrina testimonium exhibeant unico magistro Chris-

kenoverzowelwereldsealsreligieuzekennis,metaantoonbarekwalificatiesdaarvoor

to. Sociam,imprimis cumparentibuspraestentoperam;unacumipsisdebitam

en over didactische vaardigheden die in de lijn liggen van moderne inzichten. Met

in universa educatione habeant rationem discriminis sexus et finis proprii utri-

que sexuiin familiaet in societatea divinaprovidentiapraestituti;personalem
ipsorum alumnorum actionem excitare satagant eosque, absolute curricula
scholar!, consilio, amicitia, peculiaribus quoque conditis associationibus vero

spiritu ecclesiali ditatis prosequi pergant. Horum magistromm minlsterium
veri nominis apostolatum, nostris quoque temporibus maxime congruentem et
necessarium sacra synodus declarat, simulque verum servitium societati praestitum. Parentibus vero catholicis officium memorat liberos suos concredendi,

quando et ubi possunt, scholis catholicis, eas pro viribus sustinendi et cum eis
in bonum filiorum suorum collaborandi. 28

elkaarenmet deleeriingenverbondenin liefdeen doordrongenvan eenapostolische
geest leggen zij zowel in hun leven als in hun onderwijs getuigenis af voor de enige
leermeester, Christus. Zij werken samen, vooral met ouders, en houden in combinatie
met hen rekening met het sekseverschil, zoals in de hele opvoeding is vereist, en met

het eigen doel van beide seksen in gezin en maatschappij, dat door de goddelijke
voorzienigheidvooraf is bepaald. Zij spannen zich in de leerlingen aan te zetten tot
persoonlijke activiteitenenblijvenhenookna afsluitingvan de schooltijdbegeleiden
met raad en vriendschap en ook door de oprichting van speciale verenigingen die zijn
vervuld van een echt kerkelijke geest. Het dienstwerk van deze docenten, zo verklaart
het heilig concilie, is een apostolaat in de ware zin van het woord. Het is ook in onze

tijd in hoogstemate passenden noodzakelijken docentenbewijzendaarmeetegelijk
g. Huic scholae catholicae imagini omnes scholae ab Ecclesia quavis ratione

dependentes pro viribus conformentur oportet, licet schola catholica pro locorum adiunctis varias formas induere possint.29 Carissimas sane sibi habet
Ecclesiaetiam scholascatholicasquaein novarum ecclesiarumpraesertm territoriis ab alumnis quoque non catholicisfrequentantur.

een werkelijke dienst aan de samenleving. Katholieke ouders herinnert het heilig concilie aan hun plicht hun kinderen waar en wanneer mogelijk toe te vertrouwen aan
katholieke scholen. Daarbij moeten zij die scholen naar vermogen ondersteunen en

ermee samenwerken tot welzijn van hun kinderen. 28
9. Alle scholen die op enigeriei wijze van de Kerk afhankelijk zijn moeten zich zoveel
mogelijk richten naar dit concept van de katholieke school. Dat laat onveriet dat de

katholiekeschoolverschillendevormen Ranaannemen,al naargelang de lokale om-

26 Cf. Imprimis documenta in nota I laudata; insuper hoc Ecclesiae ius proclamatur a multis
Conciliisprovincialibusnecnonin recentissimisDeclarationibuspluriumConferentiarum
Episcoporum.

27 Cf.PiusXl,LitteraeEncyclicaeDivinillliusMagistri,31 Decembris1929:AAS22(1930)80s.;
XII.AllocutioadConsociationemCatholicamItalicamMagistrorumscholarumsecundariarum

(U.C. I.I.M.),5 lanuarii1954:Discorsie RadiomessaggiXV,551-556;loannesXXIII,Allocutio-adVI
Congressum Associationis Italicae Magistrorum Catholicorum (A. I. M.C.),5 Septembris 1959:
Discorsi,Messaggi,Coffoqui,I, Roma,1960, 427-431.
28 Cf. Pius XII.Allocutio ad Consociationem Catholicam Italicam Magistrorum scholarum
secundariarum(U.C. I.I.M.), 5 lanuarii1954,Discorsie RadiomessaggiXV555.

29 Cf.PaulusVI,AllocutioadOfficiumInternationaleEducationisCatholicae(o. l. E.C.),25Februani
1964: Enciclichee Discorsi di PaoloVI, II, Roma, 1964, 232.
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26 Vgl. vooraldeinnootlgeprezendocumenten;bovendienwordtditrechtvandekerkdoor
vele provincialeconciliesverklaard eneveneensin dezeerrecenteverklaringenvan meerdere
bisschoppenconferenties.
27 Vgl.PiusXl, EncycliekDiviniIffiusMagistri,31 december1929:AAS22 (1930),80v.; Pius
XII,Toespraaktot de katholiekebondvan Italiaanseleerkrachtenaan middelbarescholen
(U.C. I.I. M.), sjanuari1954:Discorsie RadiomessaggiXV,551-556;JohannesXXIII,Toespraaktot
het zesde congres van de Italiaanse bond van katholieke leerkrachten (A. I. M.C.), 5 September
1959: Discorsi, Messaggi, Colloqui I, Rome, 1960, 427-431.

28 Vgl. PiusXII. Toespraaktotde Italiaanse katholieke bond van leerkrachten aan middelbare
scholen (U. C. I.I. M.), sjanuari 1954: Discorsi e Radiomessaggi XV, 555.
"ERKLARING OVER DECHRISTELUKE OPVOEDING

Ceterum in scholis catholicis constituendis et ordinandis progredientis

tatis necessitatibusconsulendum est. Propterea, dum fovendaemanentscho.

laequaeinferiorisetmediiordinissuntatqueeducationisfundamentumconstituunt, magni quoque faciendae sunt illae quae abhodiemis condicionibus
peculiar!

ratione

requiruntur,

ut sunt scholae quae

professionales3

0

et techni.

cae nuncupantur, instituta erudiendis adultis, sodalibus auxiliis provehendis
necnoniis, qui ob naturaedefectumpeculiaricuraindigent,destinataatque
scholaein quibusmagistriturnpro institutionereligiosaturn pro aliiseducationis formis praeparantur.

Sancta synodus Ecclesiae pastores necnon omnes christifideles vehementer hortatur ut, nullis praetermissis sacrificiis, scholas catholicas adiuvent in
earundemmunereindiesperfectiusexplendoetpraeprimisincurandisneces-

sitatibuseorumquibonistemporalibussuntpauperesvelfamiliaeadiutorioet
affectuprivanturvel a donofideisuntalieni.

10. Altioris ordinispariterscholas,praesertimuniversitateset facultatesEcclesia
sedula prosequitur cura. Quin etiam in iis quae ab ipsa dependent, organica
ratione intendit ut singulae disciplinae propriis principiis, propria methodo

atquepropriainquisitionisscientificaelibertateita excolantur,ut profundior
in dies earum intelligentia obtineatur et, novis progredientis aetatis quaestionibus ac investigationibus accuratissime consideratis, altius perspiciatur quomodo fides et ratio in unum verum conspirent, Ecclesiae doctorum, praesertim

sancti Thomae Aquinatis vestigia premendo. 31Ita quidem veluti publica, stabills atque universalis praesentia efficiatur mentis christianae in toto cultu-

raealtioris promovendae studio at^uehorum institutorum alumni formentur

hominesdoctrinavere praestantes, gravioribusofficiisin societate obeundis
parati atque fideiin mundo testes. 32
Inuniversitatibus catholicis in quibus nulla facultas sacratheologiae exstet,
institutum habeatur vel cathedra sacrae theologiae, in qualectiones laicis quoque alumnis accommodataetradantur.

Cum sdentiae per investigationes peculiares altioris scientifici momenti
praecipue profidant, in universitatibus et facultatibus catholicis Instituta maxime foveantur, quae primario investigationi sdentificae promovendae inserviant.

standigheden. 29 Bijzonder waardevol vindt de Kerk bijvoorbeeld katholieke scholen
die ook door niet-katholiekeleeriingenwardenbezocht, zoalsmet name gebeurtin
degebiedenvandenieuwekerken.
Overigens moet bij de stichting en inrichting van katholieke scholen rekening
warden gehouden met de eisen van de moderne tijd. Zo vragen de huidige omstan-

digheden om diverse scholen met een speciale functie (waarbij scholen in het basis- en voortgezet onderwijs onverminderd grote aandacht verdienen: zij vormen het
fundament van de opvoeding). Te denken is hier aan beroepsscholen3 en technische
scholen, aan instituten voor volwassenenonderwijs en de bevordering van sociale
diensten, alsook aan scholen voor mensen die speciale zorg behoeven vanwege een
lichamelijkeof geestelijkehandicap;verder aanscholenwaardocentenwardenvoorbereidop het gevenvan godsdienstonderwijsen anderevormenvan opvoeding.
Het heilig concilie doet hierbij een dringend beroep op de herders van de Kerk
alsook op alle christengelovigen. Zij mogen geen offer schuwen om de katholieke
scholente helpen, zodatdie hun taak elke dag volmaakter kunnenvervullen. In het
0

bijzonder is zulke hulp geboden bij het voorzien in de noden van mensen die arm
zijnaanwereldlijke goederen ofdiedeondersteuning en genegenheid van een gezin
moeten niissenof voor wie de gavevan het geloofvreemd is.
10. DenadrukkelijkezorgvandeKerkgaatevenzouit naarscholenvanhogerniveau,met
name universiteiten en faculteiten. Ja,voor zoverdievan haarafhankelijkzijn streeft

zijersystematischnaardatdeafzonderlijkedisciplinesvolgenseigenuitgangspunten
en methoden en volgens de eigen vrijheid van wetenschappelijk onderzoekworden
beoefend, op zo'n manier dat het begrip ervan elke dag verder wordt verdiept. Na
zorgvuldige bestudering van hedendaagse problemen en onderzoeken is dan in diepere zininzichtelijk hoe geloof en rede samenwerken voor een waarheid. Hierbij dient
men te treden in de voetsporen van de leraren van de Kerk, met name de heilige Tho-

masvanAquino. Ditresulteert danin eenzogezegdpublieke, stabieleen universele
aanwezigheidvan de christelijke geest in alle vormen van gerichte bevorderingvan
hogere cultuur. Studenten aan deze instellingen warden er zo gevormd tot mensen
die werkelijk uitmunten in kennis en die bereid zijn de zwaardere taken in de maat-

schappij op zich te nemen. Zij zijn dan in de wereld getuigen van het geloof.
Katholieke universiteiten zander faculteit voor heilige theologie dienen te beschikkenover een instituut of leerstoel voor heilige theologie en colleges aan te bieden die ook geschikt zijn voor leken-studenten.

Vooruitgang in de wetenschappen wordt bovenal geboekt door speciale onderzoekenvan hoogwetenschappelijkbelang.Omdieredenmoetaankatholiekeuniversiteiten en faculteiten de grootste aandachtuitgaannaar instituten die in hoofdzaak
ertoe dienenhetwetenschappelijkonderzoekverdervooruit te helpen.

29 Vgl. Paulus VI, Toespraak tot het Internationale bureau van het katholiek onderwijs (O. I. E.C.), 25
februari 1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Rome, 1964, 232.

30 Cf.PaulusVI,AllocutioadAssociationem ChristianamOperariorum Italiae(A.C. L.I.),6 Octobris
1963:Encich'chee Discorsidi PaoloVI,I, Roma,1964,229.

31 Cf.PaulusVI,AllocutiocoramVIcongressuthomisticointernationali,10Septembris1965:
AAS57 (1965) 788-792.

^

_ ^ ..

^'_,^

32 Cf.PiusXII,AllocutioadmagistrosetalumnosInstitutorumSuperiorumCatholicorumuaiuae,

21Septembris1950:Discorsfe Radiomessaggi,Xl1, 219-221;EpistulaadXXII conSressur", pa)<i
Romans, 12August!1952:Discorsie Radiomessaggi, XIV,567-569;loannesXXIII^
Foederationem Universitatum Catholicarum, 1 Aprilis1959:Discorsi,Messaggi,Coltoqui, I,

Roma,1960, 226-229;PaulusVI,AllocutioadSenatumAcademicumUniversitatisCatholicae
Mediolanensis, s Aprilis 1964:Encich'che e Discorsi diPaofoVI,II,Roma, 1964, 438-443.
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30 Vgl.PaulusVI,Toespraaktot het Italiaanschristelijkvakverbond(A.C.L.I.), 6 oktober1963:
Encicfichee Discorsi di Paolo VI, 1, Rome, 1964, 229.
31 Vgl. Paulus VI, Toespraak tot hetzesdeinternationaalthomistischcongres,
AAS57 (1965) 788-792.

10 September 1965:

32 Vgl.PiusXII,Toespraaktot docentenenstudentenvan de katholieke hogereinstituten in
Frankrijk,21September1950:Discorsie RadfomessaggiXII,219-221;Brieftot het228tecongres
vanPaxRomana,12augustus1952:Discorsie RadiomessaggiXIV,567-569;JohannesXXIII, .
Toespraaktot defederatievan katholiekeuniversiteiten, 1 april 1959:Discorsi,Messaggi,
ColloquiI (Rome, 1960)226-229;PaulusVI,Toespraaktot de academischesenaatvan de
universiteitvan Milaan, 5 april 1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Rome, 1964, 438-443.

VERKLARING OVER DECHRISTELUKE OPVOKOING

Sanctasynodusvalde commendatut universitateset facultatescathc
in diversisterrae partibus convenienter distributae, promoveantur, ita tamen
ut non numero, sed doctrinae studio eniteant; eorumque aditus facile pateat
alumnis maioris spei, etsi tenuioris fortunae, iis praesertim qui e novis adveniant nationibus.

Quandoquidemsors societatis et ipsius Ecclesiaecum mvenum altiora
studiaexcolentiumprofectuintimeconnectitur,33Ecclesiaepastoresnontanturn impensam habeant curam de vita spirituali alumnorum qui umversitates

catholicasfrequentant;sedde formatione spiritual!omniumfiliorumsuorum
solliciti, inter episcopos consiliis opportune collatis, provideant ut etiam apud
universitatesnoncatholicasconvictusetcentrauniversitariacatholicahabean-

tur, in quibussacerdotes,religiosietlaici,accurateselectiet praeparati,iuventutiuniversitariaespiritualeetintellectualeadiutoriumpraebeantpermanens.
luvenes autem melioris ingenii sive catholicarumsive aliarum universitatum,

quiaddocendumetinvestigandumaptivideantur,peculiaricuraexcolanturet
ad magisteria suscipienda promoveantur.

u. A scientiarumsacrarumfacultatumoperositateplurimumexspectatEcclesia.34

Ipsisenim concredit gravissimum officium proprios alumnos praeparandinon
solum ad ministerium sacerdotale sedmaxime sive ad docendumin superio-

Het heilig condlie doet de volgende, krachtige aanbevelingen ten aanzien van

katholieke universiteiten en faculteiten. Zij moeten over alle werelddelen passend
warden gespreid en aldus warden bevorderd, maar dan zo dat zij niet getalsmatig
uitblinken maar door hun geleerdheiden kennis. Veelbelovende studenten moeten

gemakkelijk toegang ertoe hebben, ook al zijn hun financiele middelen beperkt. Dit
geldt in het bijzonder voor studenten uit dejonge naties.
Het lot van de maatschappij en de Kerk zelf is nauw verbonden met de voortgang

vanjongeren diehogere studies volgen. 33Daarom moeten deherdersvandeKerkniet
alleenterdege zorgdragenvoor het geestelijklevenvan de studentenaankatholieke
universiteiten en faculteiten, maar de geestelijke vorming van al haar kinderen ter
hartenemen. Opgranddaarvanzorgenzij ervoor, napassendeconsultatievan debisschoppen, dat er ook aan niet-katholieke universiteiten speciale woongemeenschap-

pen en centra komen. Daarbinnen bieden priesters, religieuzen en leken, daartoe
zorgvuldig geselecteerd en opgeleid, aan de universitaire jeugd op permanente basis

geestelijke en intellectuele hulp. Jongerendie beschikkenover grote talenten, of dit
nu aankatholiekeof andereuniversiteitenis, en die geschiktlijken voor onderwijsen
onderzoek, moeten met speciale zorg worden opgeleid, waarbij men hen stimuleert
het docentschap op zich te nemen.
ii. Grote verwachtingen heeft de Kerk van werkzaamheden binnen de faculteiten van

rum studiorum ecclesiasticomm sedibus sive ad disciplinas propna ope pro-

deheiligewetenschappen.34Daaraanvertrouwtzij namelijkdebijzonderbelangrijke

movendassive admagisarduaapostolatusintellectualis munerasuscipienda.

taak toe haar eigen leeriingen voor te bereiden op hun dienst als priester. Daarnaast
leiden deze faculteiten vooral ook studenten op om te gaan doceren op leerstoelen
van hogere kerkelijke studies, om disciplines op eigen kracht verder te brengen en om
de lastigere taken te aanvaarden van het intellectueel apostolaat. Tot de opdracht van
deze faculteiten behoort ook het grondiger onderzoeken van de heilige disciplines

Ipsarum facultatum item est varias sacrarum disciplinarum regiones altius

pervestigareitautprofundiorindiessacraerevelationisintellectusobtineatur,
patrimonium sapientiae christianae a maioribus traditum plenius aperiatur,
dialogus cum fratribus seiunctis et cum non christianis promoveatur atque

quaestionibus a doctrinarum progressu exortisrespondeatur. 35

Quareecclesiasticae facultates, propriis ipsarum legibus opportune recognitis. scientias sacras et cum sacris connexas impense promoveant et recentiori-

bus quoque methodis et auxiliis adhibitis, adaltiores investigationes auditores
instituant.

12. Cumcooperatio,quaein ordinedioecesano,nationalietinternationalialtius
in dies urgetur et invalescit, etiam in re scholastica maxime sit necessana,

omniopecurandumestutinterscholascatholicasaptafoveaturcoordinatio,
atqueintereasdemceterasquescholasprovehaturcollaboratio,quamumversaehominumcommunitatisbonumrequirit.36

op hun diverse gebieden. Zo wordt elke dag dieper begrip verkregen van de heilige
openbaring en krijgt men meer ten voile toegang tot het erfgoed van christelijke wijsheid, dat is overgeleverd door voorgaande generaties. Ook bevordert dit onderzoek
de dialoog met afgescheiden broeders en zusters en met niet-christenen en levert het

antwoorden op vragen die zijn gerezen door de vooruitgang in de wetenschappen. 35
Op grand hiervan dienen de kerkelijke faculteiten hun eigen reglementen op
passende wijze te herzien, om de heilige en de daarmee verbonden wetenschappen
nadrukkelijk te bevorderen. Zij moeten hun studenten aanzetten tot grondiger onder-

zoek,met inzetvan ookde meer recente methodenen hulpmiddelen.
12. Samenwerkingis op diocesaan,nationaalen internationaalvlak elke dag dringender
geboden en van toenemend belang, en is ook op onderwijsgebied absoluut nodig.
Daarommoet uit alle macht warden gezorgdvoor een passende afstemming tussen
katholieke scholen onderling en voor verdere samenwerking tussen katholieke en anderescholen, zoalshet welzijnvan de hele mensheidvereist.36

33 Cf.PiusXII,Allocutio adSenatum Academicum etalumnos Universitatis Romanae,15lunii

l952:DiscorsieRadiomessaggi,XIV,208:"Ladirezionedellasocietadidomanie principalmente
ripostanellamentee nelcuoredegliuniversitaridioggi".

34 Cf.PiusXl,ConstitutioApostolicaDeusScientiarumDominus,24Mail1931:AAS23(1931)
245-247.

35 Cf. PiusXII,Litterae Encyclicae Humani Generis, 12August! 1950:AAS42 (1950) 568s.,!

PaulusVI,LitteraeEncydicaeEcclesiamsuam,ParsIII,6 August!1964:AAS56(1964)637-659;

Concilium Vaticanum II,Decretum deoecumenismo Unitatis Redintegratio:AAS57(1965)
90-107.

36 Cf. loannes XXIII, Litterae Encyclicae Pacem in tern's, 11Aprilis 1963: passim.
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Vgl. PiusXII. Toespraaktotdeacademischesenaatendestudentenvandeuniversiteitvan
Rome,isjuni 1952:Discorsie RadiomessaggiXIV,208:"Deleidingoverdesamenlevingvan
morgen hangtallereerstafvandegeesten

het hart van de universitairenvanvandaag."

34 Vgl.PiusXl,Apostolischeconstitutie DeusScientiarumDominus,24 mei 1931:AAS23 (1931)
245-247.
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Ex maiore coordinatione sociaque opera praecipue in institutorum
demicomm ambitu uberiores fructus percipientur. In omni igitur universita.
te variae facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operain.
Ipsae quoque universitates mutua inter sese operae coniunctione conspirent

conventus internationales una simul promovendo, scientificas pervestigationes inter sese distribuendo, inventa vicissim communicando ac magistros ad

tempus permutando inter se ceteraque quae ad maiorem adiutricem operam
conferunt provehendo.

Grotere onderiinge afstemming en gezamenlijke activiteit zullen vooral in het
academisch milieu rijkere vruchten afwerpen. Op elke universiteit moeten de verschillende faculteiten elkaar dus over en weervan dienst zijn, voor zoverhun onderzoeksterreinen dat toelaten. En ook universiteiten als geheel moeten met elkaar samenwerkendoor eenbundelingvan krachten. Dit Randoor gezamenlijkeorganisatie
van Internationale congressen, onderiinge coordinatie van wetenschappelijke specialismen, het delen van onderzoeksresultaten, tijdelijke uitwisseling van docenten en
anderemaatregelenom de dienstverieninguit te breiden.

CONCLUSIO

SLOT

Sacra synodus ipsos iuvenes enixe hortatur ut praestantiae muneris educandi consdi,
illud suscipiendum generoso animo sint parati, in illis praesertim regionibus in quibus ob
magistrorum inopiamiuventutis educatioin discrimineest.
Eademsacrasynodus,dum gratissimamseprofitetur ergasacerdotes,religiosos,religiosas
et laicos, qui evangelica sui deditione in praecellens educationis et scholarum cuiusvis
generis et gradus opus incumbunt, eos hortatur ut in suscepto munere generose perseverent atque in alumnis spiritu Christi imbuendis, in paedagogicaarte et in scientiarum

Het heilig concilie dringt er bij jongeren nadrukkelijk op aan dat zij zich bewust warden
vanhet grote belangvan de opvoedingstaaken zichedelmoedigbereidbetonen die taak

op zich te nemen. Dat is vooral nodig in gebieden waar de opvoeding van jongeren in
gevaarkomt bij gebrek aandocenten.

studio ita excellere nitantur ut non solum internam Ecdesiaerenovationem promoveant,

Ditzelfde heilig concilie betuigt haar speciale dank aan priesters, religieuze mannen en
vrouwen en leken, die zichmet evangelischeovergave buigen over het prachtige opvoedingswerk op scholen van ieder type en ieder niveau, en moedigt hen aan edelmoedig te
volhardenin de aangevattetaak. Bij het doordringenvan de leeriingenmet de geestvan

sed eius beneficam praesentiam in mundo hodierno praesertim intellectuali servent

Christus moeten zij in de kunst van het onderricht en de studie van de academische dis-

augeant.

ciplines zo uitblinken dat ze niet alleen de interne vernieuwing van de kerk bevorderen,
maarook zorgen dat haar heilbrengende aanwezigheidin de hedendaagsewereld, met
name de intellectuele wereld, blijft gehandhaafd en wordt versterkt.

Haec omnia et singula quae in hac dedaratione edicta sunt, placuemnt sacrosancti
condliipatribus. Etnos, apostolicaa Christonobistraditapotestate, ilia, unacumvenerabilibuspatribus, in Spiritu Sanctoapprobamus, decernimus ac statuimus etquae ita
synodaliter statuta sunt ad Deigloriam promulgari iubemus.

ZoweJhetgeheel als deindividuele punten die in dezeverklaring zijn uitgevaardigd, hebben goedkeuring gevonden bij de voders. Ook wij keuren deze besluiten goed krachtens

hetapostolische gezag dat ons door Christus verleend is, samen met de eerbiedwaardige
voders, in de Heilige Geest enwij bepalen en beslissen dat de besluiten die zo in gemeenschappelijkoverleg genomenzijn, totglorie van Godwardenbekendgemaakt.

Romae, apud S. Petrum
Rome, bij Sint Pieter,
28 oktober 1965

die XXVIII mensis Octobris anno MCMLXV.

Ego PAULUS Catholicae Ecclesiae episcopus
Sequiintur patrum subsignationes.

Ik, PAULUS, bisschop van de Katholieke Kerk

Volgendeondertekeningenvan devoders.
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