
APOSTOLISCHE .CONSTI TUTIE
"EXSUL FAMILIA" van Z.,H.FausXII, door de' Goddelijke Vodrzienigpeid P~us~ ...,:
OVER DE GEESTELIJKE VERZORGI1~G. VAN DE EMIGRA~TElî1 , " .

..". ,'.
Paus Pius XII :', ., '. '

! .-j. '

Dienaar van,.de pien!jl:ren van God. ;: ..!'..". .:. '.
.-.' ..:.Ter eeuwige herinnering. .." ~" ,'r .: .:;:

, .
Over de Directeuren, Emigratiemissionarissen en Aalmoezeniers voo~ de ze:e-,; ,

..are!l~~~.; c. ,: '.' ~:

Par.,. .1. D.e: emig:L'atiemissionarissen en de; aalmoezeniers voor zeeva,renden, al~,~,
,

mede hun directeuren oefenen hun taak uit onder leiding van .de,: H~ Congrega-.:.;
tie van het Consistorie en haar Gedelegeerde voor ,het Emigr.~tie-apo~tolaat~ .."

: .: ~ ,':

." ..
Par. 2. Het ambt van emigratieIilissionaris 'of .aalmoezenie~ voor zee~e,ienden ..:.".

.'.'-..' ..'en de fûnctie van directeur brengt geen ex'cardinatie met ziE;:h~.ede ~ ~oçh .." .,
, , , 'c .

enige exemptie, noch van eigèn Ordinarius of regulier Over~~e, ~oc,4 va~ d:e~',:.
Ordinarius van de plaats, waar zij verblijven. D~ di~ecteure~ va~ de ~roigra~
tiemissionarissen en van de aalmoezeniers voor zeevarenden oefenen krachte'l:1s ,"
hun ambt g~enenkele Jurrsdicti~ uit, m~t uitzondering van hetg~en;h;j.e~onder,

..,vermeld. '- I c; .,:." ~ .,.
Recht en Taak van de directeur zijh vooral: .'; ;" ê" ,'.;, ~ ",-c'-,' ,

1. Overleg plegen met de bisschoppen van het land of het gebièd, waar de' ~i,$-
sionariss~n zi ch mettecrwoon hebben geve sti gd, betreffende al he tgeen 'h-et
geestelijk welzijn van immigranten van eîgen land O.f t,~~l aa:.n~aat; .

2. het bestuur uitoefenen over de missiona.ri ssen, of a.almo~z;e~iers, beh,oude.n-'s
..": ..,de rechten van de OrdJ.narJ.us...:: !..

" "

Par. 1. .Het is derhal've de taak van de d'i.'rect'eur .'tae ,;t~ .z;';i,.en;, ", "
, ..."1. dat. ..de missionarissen of aa1'moezeuiers ~ïch gedragen. voJ.~e~s ,de voo~S9hr,if..

ten van de canortes en hun taak' ijveri:g vervulle:n; ...,': ...:'":'.
2. dat de door de H. C.qngregatie van het .Consistorie: uitg~gev,en d.~9r~t~n; ais,-

, -..
mede die van de plaatselijke..' Ordinarius è ten ui tvo.e~ .,wQrden gebracht; ,::-

, .'., -.,' .,3. dat luister en netheid van kerken, kapellen, plaatsen, w~~~ g~1e:..ge~4eid,:.~~',
gegeven wordt om te bidden en heilige vaten, vooral in zake het bewaren' "
van het Allerhe i1 igst Sacrament en het opdrag'en ;van 4~" H,~lVlis, ~a~~ge ~~t. ".
worden. onderhouden; '.' ,'. ..' c', -',. ,

.,." '..1 ,.
4. dat de heilige Officie' volgens de \Too'rschriften van de~ l:i..t u 1;" gi ~~,h~ ,~e.tt:efi

en de bepalingen van de H. Congregatie van de Riten wo~dt.' gevi'erd~ -,dé ~e,r.--:-.'"
., .'

kelijke goederen naar behoren worden geadministreerd en de daaraanv'erboh'::
den lasten, i~ he t bi j zonder betreffende Heili ge., lllI.is sep nacuwg'.ez;~.t "woZ:.de~,
nagekomen, en d.e parochîe~o~ken, 'waarover onder n.,;. 25pa~.:Jen n. ,:6;::'
par. 2 met zorg worderi bijgehouden en bewaard. :;: :';" ,~' '~.."~" ~

' '," ~

"-
Par. 2. Om zich van het bovenstaande te vergewissen, dient de diiecteu-r dé
missies of schepen dikwj,jls te bezoeken. ;' ;: 'c:! -; ..: c

Par. 3. net is tevens de taak van de directeu'r o~ o~~i!idellijkt nadat hij: in ,~
kennis is gesteld van de èrnstige ziekte van een missiona1;"is.ofa~lmo~zeIiier, .;

, ,:.. c.'-.
zorg te dragen voor diens geestelijke en materiële bijetand, ~ls~,~de V99~
diens eervolle begrafenis, ingeval van overlijden,.Ve;çoder dient hij er 'voor
zorg te dragen, dat tijdens diens ziekte of bij dièns over;Lijden geèn b~èfen, -

documenten, heilige vaten en andere dingen, die het eige~<;lo~ zijn,. van de
missie, verloren gaan of worden weggenomen.
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De directeur kan, om gegronde en door de'H.Congregatie' van bet Consistorie
als zodanig erkënde en goedge.ke,urd~ redenen, alle missionarissen of aalmoe-
ze'niers, waar dit althans mogelijk is, bijee'nrö'e'pen,.'.o-m'..h-u-n de-gel.,e,ge:~he~d c
te geven tot het houden van een gezamenlijke retraite of het bij~onen van

ver'gaderingen," georganiseerd ter bestudering van de geschikte middelen voor
hun apostolaat.
Ten minste eens per jaar zal de dir,ecteur een getrouw verslag uitbrengen
aan de H.bongiegatie van het Cons~~"\iorie over het gedrag van de mis~ionaris-
sen .of aalmoezeniers, alsmede over~de status van de missies. Hij zal. daarbij
ni~~.alleen uiteenzetten, wat in q~ loop van het jaar met goed succe~ werd
ve;r-richt,doch ook de moeilijkheden daarbij ondervonden:en de middelen, aan.-
gewend om deie te ondervangen; ,en verder alles wat zijns inziene ~get ge~
daan worden ter bevordering van de bloei van de missie.
~_e: missionarissen of aalmoezeniers, die zich wijden aan de geestelijke. ver--
zorging van de emigrerende katholieken van eigen taal of land, doen dit onder
de jurisdictie van de plaatselijke Ordinarius en volgens de normen van de

,

H.Congregatie van het Consistorie.

Par. 1. Het is de taak van de aalmoezeniers voor zeevarenden tijdens dereis zorg te dragen voor de zielen -uitgezonderd wat betreft huwelijk~z~"ë .

~en -van degenen, die om welke reden dan ook aan boord van het schip ver:
toeve n -

...,
.,Par. 2. Met handhavîng van het voorschrift van ban. 883 van het Kerk,e;J.ijk'; .

Recht, o?t.'vangen ,de aalmoezeniers bij zondere normen en volmachten v~n de H"
Congregätie van het Consistorie.

'- ,
.' ;

Par. 3. Zij z'ijn .verplicht tot het bijhouden van de doop"", vo:rm- e~ doden-
registers en hiervan aan het einde van elke zeereis, tègelijk met" een, rap-
port over hun activiteit, een copi~,.;aa~ de Directeur ter! ,hand :te stellen..
I.ndien aan boord van he t schip een oft;iciële kapel aan wezi g is, zi~j n de
aalmoezeniers te beschouwen als rector, ên, met'het nodige voorbehoud, aan
deze gelijkgesteld. ::',

..,- :'. ,: , ,:
Par. 1. Het is de aalmoezeniers toegestaan in de kapel van het schip het
heilige ,Officia, ook op plechtige 'tlijze, te vieren met nauwgezet nako:men
van de canonieke en-liturgische voorschriften, terwijl zij er voor zullen
zorgen, dat dit geschiedt op voor de zeevarenden geschikte' uren.

Par. 2. Verder is het hun taak:
1. Aan de ze~varenden feest- en vastendagen bekend te maken;
2. godsdienstonderricht te geven) vooral aan ,de jeugd, en het evarlgelie te

verklaren. :;,

De aalmoezeniers V0o'r zeevarenden hebben de .plicht toe te zj,en:
1. dat in de kapel aan boord van,het ~~hipc ~et goddelijke offici~ wordt ge-

vierd volgens de canonieke bepalingen e'.ri dat, ZO er een priester aanwe-
zig ïs, deze priesters, die er de H.Mis opdragen, in superplie gekleed,
assisteert, opdat elk gevaar voor verloren gaan van het H.Bloed, door
het omvallen van de kelk, worde uitgesloten;

2. dat de heilige vaten veilig worden bewaard en de luiste:,:, van de kapeJ-
wordt gewaarborgd;
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.dat er zich niets voordoet, dat in strijd is met de heiligheid van de
pl~ats en met de eerbied voor het huis van God, voor het altaar of de
kapel; dat de vereiste paramenten niet ter beschikking worden gesteld
aan niet-katholieke secten.

Par. 1. Zonder de -althans veronderstelde -toestemming van de aalmoeze-
nier is het niemand toegestaan aan _boord van het schip in de kapel de H.
Mis op te dragen, ,de H.~acramenten toe te dienen, te preken of andere gods-
dienstoefeningen te houden.

Par. 2. Het geven of weigeren van deze toestemming geschiedt volgens de nor-
men van het algemeen recht.
Het recht van oprichten en inwijden van een kapel aan boord van het schip
is voorbehouden aan de Ordinarius van de plaats van de thuishaven van het
schip.
Het is de missionarissen en de aalmoezeniers toegestaan, met verlof van de
directeur -en zo het Religieusen betreft met verlof van de Overste -ge-
durende 66n maand per jaar van missie of schip afwezig te zijn, indien al-
thans in de behoeften van de emigranten of zeevarenden is voorzien door een
andere priester, daartoe gemachtigd door een rescript van de H.Congregatie
van het Consistorie. Hetzelfde geldt voor de directeuren, met toestemming
van de H.Congregatie van het Consistorie, indien zij althans voor de tijd
een plaatsvervanger aanstellen. eveneens door genoemde Congregatie tot de-
ze taak gemachtigd.

E/3810/JdZ
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R!chtli,inen voor boordaalmoeze.?iers op schepe~

'In verband ~e.:lë y-w a. s. reis als boordaalmoezenier cp het .ss/ms~'»M Áw:z,dat op ~ ~ I cV tP.{' van A.Yl§;..t..e-'r'Iräjm/Ro tterdam ve:t'trekt, treft, hJ.erbJ.J .
en~,ge richtl~jnen aa;n, welke kunnen dienen voor de voorbereid ng op en de , :..
vervuJJ:.ingvan Uw ta!Jlf _als boorda~lmoe,zeni,er. ~.,. a /1 /'

n/L-~"'~{"" ~'Z: t"',.t'I'fl-#1.- .-;) (l/dw~~ ~7 -.I+~ /7-'1 ~/("'t""..-n.~
Dez'ö' ric~iijnen mQet~niet beschouwd worden als regels of 1'1ettenp die op
elk schip en ten ,alle tijde geldën-, of zelfs d\'lingend gehanteel"d kunnen wor...
den, maar \'lerkeiijk ~ls richtlijnen, die"met de nodige soepelheid en tact.
naar g~la?g de omstandj. gheden moe ten gebruikt worden.

Vooropgesteld dient te 1'lorden. dat de boordaalmoe zenie r al-';i j d en in a11 e.
omstandigheden zich zo gedraagt, dat èn de bemarr.ing èn de passagiers inhem de priester zien, die de reis als zielzorger meemaakt. '

In de2:e r,l.chtlijnen wqrdt de taak' van boordaalmoezenîer bezien v66r de .
reis, tijdens, de reis en na de reis.

, , .., , ,';.A. Voor .9:,~ reis.

1.. De boordaalmoe zeniel' dient zich er op voor te berei den:, dat to t de pa s- .'
sagi'ersop de schepen tijdens de heênreis behore~_mensen van allerlei !'ang
en stand, mensen, die een zakenreis maken, die een plezierreis u!aken, die
gaan emigreren en tegenwoordig ook velen die als Ouders en., ~a~j;;!;ieJ~_d.ec~,y;aTh
geëmigreerden hun kinderen in de emigratielanden gaan bezoeken, emigranten,.
die met verlof in Nederland geweest zijn etc.. em op de 'ter'ugreis, em{grante:n,
die -niet v~rlof tijdelijk naar Nederland teruggaan, em~g'ranteIi) di~ ~egens
teleurstelling of tegenslag voor goed terugkeren, oude!'s van geëmigre,er:den,_,
die ofwel enthousiast of gedesilLllsib,neerd t0rugk~ren etc. etc.

-'

Hoe het ook zij: al d~ZG m.ensen .:le:ven gèd:uren,de de'"!'ei3+etter:l~Jk en fi-
, -

guur_lijk tussen twee werelden, als (jen betrekkelijk: kleih-e geme?nsch~p op
een kleine, gebonden ruimte, waardoor he t leven' aan b-ö,ord "~n' _~~,ii schiP:
een geheel andere en een geheel eigen wereld is; meth'Un..bîzon4~r~ en_eJ.gen
probl~me~ en moeiLijkheden, nun v:t'agen en wensen, welke aan depobrda~lmqe-
zenier aLle aandacht vragen, maar ook van hem een gröotaanpa~s~ngsvermóg~n,
een ruim pcgrip voor de omstandigheden, een zeker' souplesse ,~_n veel: tact .:
vereisen. ,- ,

." .
-, "

--'Het is daarom te verwachten, dat veel '"vragen naar voren zullen komen over
he t land van be stemming, of he t land waarvan men -terugke e~t, en U, een oor- -~.

,deel gevraagd wordt. Het is dUB zaak dat U zic-h omtrent de toestand,en in .
dat land (of die landen) kerkel ijlc en so ci aal-e conoT!li sch op' ~.e hco.,gte, .stel t, ;

--'zonder de schi,jn aan te nemen expert te zijn in materiële aangelegenh.eden. ':
ii .

Brochures over het land (de landen) waarheen U reist kunnen llangevrFlagd '-' ,
worden aan de Katholieke Centrale Emigratie Stich"i;ing, Laan~ van Meerder- -c'"~ ~
voort 150, 's-Gravenhage~ / "':;

2. Daar men gewoonlijk op de schepen hetzij op de heen!'eis, hetzij op de
terugreis, hetzij op beiden veel Engels-sprekenden zal aaIJtreffen, j.s ~et ;
van belang er zorg voor te d~agcn, dat U voldoende de Ëngclse taal beheerst~
om ook voor deze de priester t~ kunnen zijn. Bove':1dj,en zult U zelf en/of



::;.. .~:.; ..:_~.~.." ,~,.;, :.;:.;.:,.;:...,..,.._J:..: :~.,.:.~..,..:..,. .:.;.~ , ..:.:-.C--. ~ met behulp van een Engel se lera;3.r e en kort pree~j.\;) .l:Ioe ten Iilal<t;;n, 'waarin U

o.a. het Apostolaat d,er. Zee uitLegt. .

"

3. Zelf dient, U ,te zorge!), yoor een, pasppo:l:;t, geldig voo,r alle "lC?+e:d,delenA

4. Voor.'.een verbli j f langer dan eni ge dagen in he t land. 0 f de la rJ.den.,

waarheen U reist, zal bovendien nog a'en visu!:1 nodig zi:i~., të:;!' -~-t::rY:rijg:Lng

waarvan, U zic;h in yerbinding di~ntte stell~r. met het (de) voor dr:..t :land

of lande',ri bestemde: Consulaat of~ Amba.ssad'3. Inlichting(.,n hiero..re.f' kunnen

ingew'onnen worden bij de Katholieke Centrale Emig!'8"~ie S~i.çhtihg.

5. Ook een ,gtilli internationaal in~ntj,hgsbewijs tegen pokken is verei1'Jt.
,

Voor deze geldigheid is versist, dat de laatste"~,nGTlting nist l~nge:t: dar..

3 jaar geleden is. Is het la;'1ger geleó.en,. da)l,is de nie~;.l;::, i::le~:1:,j.ng tegen

pokken nodig, welke inenting door U"l huis,sr'cs kan geschi~den.".HGt in.~,erna-
, ,,'

tionaal ineiitingsbel'liJs kan verkregen ';o10rderJ. middels elk })a~f)~gf-;;..b:u.reau

of de scheepvàartmaatschappij} \'laartoe het schip behocr~,. Dit beiiijs moet

getekend ~n gelegaliseel'd worden door de arts 7 die de ir.,e~ting vo~richt

heeft. : :":

6. Een bepaald bedrag, afhankelijk van de duur vandü reis~ wordt o.8:l U
overgemaakt door de administratie van de t:atrJ.Jlio~c r()~-:;f:~.l.()._~rlj.~l~~,~.~".e .;~

stichting. '.
7. Indien U deviezen wenst mede te nemen, moeten deze d.oor U ~~J.f, bij ~en
bank aangevraagd eh gefinancierd wö:-c.en. "

'..
B. llidens .c!.LLtlf3_~ .,' ..

, -., -
1.- Het is za~k, dat ü, nadB;t U tijdig aan boOJ:'d be~t ge~omen: d.w.z. tij-

dig op 'de door de scheepvaartmaatscl~appij aangegeven inschep.~ngstjjd .

(liefst, rond twaalf uur), U gaat presenteren al~ boordaaJ.Ilqez~nier bij de
administrateur or de purs~r.. MÇj.ak deze eel~ste kennismaking 'kort} è.aar de

inscheping veel "lerk meebrengt voor de adminis.~:::'ateur of de purser" Bij

deze eerste kennismaking vraagt meI). wel ~an d,e ,'3.dministz'ateur cf de purcer

.om de sleutels van altaar- en/of misko"ffer:1 ,4j.e .U in ",en 'Ter~,~ge_lde enve-

loppe ter hand w.orden gesteld. lillen moet d,an terstond con.t;2~01eren of de

altaarbencdigdheden eanwezig zijn, v;a~rvoor dco!' r,et Ápos,i;,~laat d..e,r Z~e

wordt zorg gedragen. Voo~ een reis !:laar Aust~alië:e~, NieU11 Zeeland <zo 35

dagen) zijn nodig ongev:eer 3000. kJ,ei,I).e ilosties (-welk~:vQorrd.~4 ,men gedu.-

rende die reis in ~en CI,f .andere havenplaats ka;n. aanvullen)"" Voor kortere

reizen naar Amerika en Canac.a (9 dagen)~ijn n~ar ve!'houciinr;; ge..;I;'i-ngere aan-

tallen nodig. Ontbreekt iets, dan ~lende ~.en zier tot de administrateur of

de betrokken st.eward, d,ie e~ alsnog voor, l<;an zo;egdr~:gen.

Vraag bij d~ze eerste kenI1.ismal\:ing mot de:-- administra,te,ur of purse:!;' ook ,de

~aam van de boord-predikant en het numme;I' van zijn r:~'t eD" ~cverJ.è~ien een pas-

.sagierslijst om te }'leten of er nog Ilnde:.~,e pri~steJ:'s ~..arJ. .o:ooJ!c1.. zij::lo ,:%.o ja,
, .vraag deze eerst hoe laat ze de H.l\1is wensen "';;e :ec6!::...

2. Tracht zo spoedig m9g~1:j.jk l~e!rnis te. :r;1alcen, il1et ,d~ bOO1'd~p:-eë.:_k':::'!lt" Een .,

goede verstandhouding, eeJl prettige ondel~).inge o:ne;an,g e!J.' eell royale sanen- "-:-

werking tussen boordaalmoezenier en bocrd-p:'edi~anc is Vç!l." g:'opt be~_.l;:;.g en

oefent een sterke invloed uit op een goede 'feë'.erzi.jdse "'!ers,:;aX),':l.'1o :1.~_:tJ.g met

de Staf, bemanning en passagiers:. ' ,',; .-,.

3. Het' is nodig7 kort na het yer,trelc tozame.n !:let, de b00+'d-,:çrer.:l.?Jct.iî:-I; j:I'- over-

l~g te treden met de administrat~ur of, p,UT$e+ omt.~t':nt Uw ge9st,~.l:Ljk werk,

,
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"... t. w. tij d, uur en plaat s voor het houd en van d,e go dsdienst'o efeningen inde
week en op zon- en feestdagen, en de plaats w~ar en de tijd waarop U spreek-
uur houdt.
Belangrijk is ook, dat alle passagi.ers zo spoedig,JIlogelijk weten, 1'lie de
boordaalmoezenier is en wat het nummer van zijn hut is.
Al .deze gegevens kunnen op een geschikt og~nblik bekend gemaakt worden

'door bekendmakingen op de aankondigingsborden of op het dagprogram.
Bij dit onderhoud verzoekt U de administrateur of' purser op een door hem
te regelen tijdstip U te willen presenteren bij de kapitein.,
De ervaring leert, dat de meeste administrateurs, wannee:- men niet de nodi-
ge souplesse en tact weet op te treden, gaarne bereid zijn hun medewé'rking
tot dit alles te geven.
4. Zeer gewenst is he t 0 olc, zo spo edi g mo g!3li jk lcennis te maken met de me-
dische staf en de sociale verzorgers(sters) en hen al+e van U te vragen
hulp en diensten toe te zeggen. .'
5. Elke morgen dient de U.Mis opgedragen te ",orden op een.geschikt uur.
Wanneer op de kortere ~'ei ze~ ('Amerika, Canada) alsook vo:oral op "de 'lange-

".: re reiz'en(Austrelië, Nie:uw Zeeland} het schip' oS-morgens vroeg een haven
.'aandoet en men op di e morgen de zaal, .,laar dagel i jks 'de H:.~lis gelezéh wordt,

nodig heeft Voor de immigratie- en douan~-autoriteiten,'dà:Ïi is het aan te
raden die morgen niet de H.llis te l.~zen om do stewards de gelegenheid te
ge:ven de zaalruimte in orde te maken voor de betrcffende autoriteiten.'
Treedt hierover telkens tijdig "in overleg met de .steward.

, 6'. Om alle passagiers op zon- en f~,e~td~gen gelegenheid te geven de H.Mis

bij te ",onen, zullene~ meestal' 2 R.Missen zijn. .A.ls officië"el aangestêld
boordaalmoezenier 'hebt U de facultas binandi. De t1'leede H.Mis zou een ge-
zongen H.fllis kunnen zijn, "laartoe U, de boekjes met Gregoriaans'e zang .'
(b.v. Missa de Angelis), 4ie op de Rijndam en l\laasda1Jl aanwezig zijn, maar
die U voor zekerheid zelf k1,l~t meenemen (;:t 50), uitdeelt en vervolgbns
zelf op het altaar de g'~zangen in'zet en meezingt, terwijl U een le'ek of
priester daar'toe bekwaam en bereid vindt.
Op ,alle schepen zijn ook harmonia aanwezig, soJ:ns electrisch: soms met voet-
bediening.' Rebt U een organist g'evonden~ d~n moet tI de steward' apart Ylaar-
schuwen om'het h~rmonium klaar te zetten. Mocht dit niet mögeli'jk :z,ijn,
dan een bandje, waarop v~r'~chiliend~ gezonden H.1Jlissen zijn opgenom~ri,: ,
(li.efst Gregoriaans) middels een bandrecordè~' (die gewo'onlljk aan b:ó'o'rd'
.is) tijdens de H.l'lis wó!rdèn afgedraaid, waarbij decpri'ester'"z'ibh' ti'jde'ns
het lezen der H.Mi~ richt nÇl.ar de "áf te draaien band enwaárbij de gelovi-.

"gen de vaste gezangen kunnen meezingen. -' ,I
" 't Spreekt vanzelf, dat er gedurende de H.l\iissen na. het voorlezeft van het

Epistel en 'Evangêlie cen korte gedegen" preek .'1ordt g~houdbri in ':'h-at 1\fiii!cier-
la?ds. Wanneer er nogal wat ;E)nge,ls-sprelcende. gelovigen aan "boord z2jn, het-
geen maestal het geval zal zijn; dan doet merJ. ditzelfde ook iri,het Engel"s~

.
" .Co

Ook houde men op zon- en feestdagen een cQUecto voor h(3t ADostolaat' "der "-
Zee (of somtijds voor een "ander 9.oe"l),' welke cOllecte."bijzorid"er w'(:irut" aan-
beval.en. De co'llectegeI'den draÇl.gt" men af Ji.~p. de adminis!'tr'à-teur of d'e purser
d"ie voor overm~king aah het A;po'stolaat dor Zec zal zoi"g d~agen.

I
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Voor de gelêzen' H.Mis op :zondag is he,t aa;n te.. bevelen, dat' de aal~oqze~ier

een- aan'tc-al miso'oekjes voor de zondàg (Goo;i, en,Sti,cht) bij z;ich i;1(jeft,. De

kosten hiervan kunnen uit bovongenoemde collecte gefirlanc::.erd worde;i.
", , ,

.',., ,

Daar de bemanning vanwe,ge dè wissolende en ongeregeld~ èiel1s.G'~i,j,d9n vaak

niet in cie" gèl'egenheid zijn in ge, morgen, o.t:! H~l'lis bj.j .-Ge ~Q~0~, v~rdiolit "

het aanbevel'in'g vo"ó'r de bemanning e~.n avondm~~ .t;e.:lezen:, .;'ia~~-\1"I;1'1 natuur- .,~,

li jk ook de passagiers gebI'uil~ kunner~ m'J.:~e~. Op zon- en feî?stde.g;;:n hebt r.;

U dan ook de facultèit om een avondmis te l~zGn. Ook: il1. de avonö.::lis, die,

specia.11 voor de bemanning bsstemd is, verdier:.'t !lei: ten'zeo":;'st'e aanbe"tre-

ling een op h'en afgestemde korte preel:: te hO..Lldsn, ..., ~ '
7. Het mo~t uitgesloten worden geacht het AJ.ler.hej.ligst.fj te; 'bewaren ;r;laa:t:'~ ,"

om vrage men vóór de Offerande hoevelen terII.,Tafel v~nsen t~:gl;1an ~n. .

daartoe de hand op te steken. Uit de hostiebus', die de pri~st~r op hët al-:: ,.~.

taar behoort te hebben, neme hij het aantal ho'3,ties ell '~wee!,! \iar:.:t er zijn"

er altiJd, die de hand niet opsteken of :~ich .la-~er bedenl:enerl rJ.Qs-tie~ -.

breken eiS 'een' zwaaiend schip is niet Zb gemakkeli jk. f'
Bovendien vert.oekemen de aan.iezigen om staai:lde tG çpm~11nic~ren, d~ar er .."

met knielen', vooral bij \-lat 'onrustige zee, 'gcmakokelijk ongolukkell of~ on- .'

eerbiedi-gh~den kunnen gebeuren~ Dit geldt ?;owe11!oor .de ;.H~l~issan j.n 'de .;~~;
., .'.'.

week als op zon~ en feestdagen. ' 0 '.. 0' ;
De ervaring heeft geleerd, dat: het -met he"\:; oog Op onVer1'laC~'lt?:tpcdienin.g..: ..

van he t H" ::>acra~en t der." t..ieken ...:!:'aadzaa~ is dat de a,9.J.!f~o ez~ni e+~.; p,iJ ).'let. .

begin val1 de reis :~e H.Olie,stbol, ."latten. rituale:r~c~ ui.t:"d:~ l!lisk.o.~,fer,

of kast neemt en in t.ijn hut be'wa$.rd~cc wel dieht men 6:i;' ~p te'.,;!.,etten dc;1,t '-,'

deze benodigdheden bij het einde der reis wee;r ir. de miE1.}co~~:er qJok3st ;'.

warde? geplaatst. :... , .'- ",.' .

8. Afl("eu:!:'ehswaardig is, te trachten op ."lelke ma~ior" da~1, o'ck ~ipintenti.~s .

te krijge~, door b.v. m-edec te delen~.'. dat.. men geen. miS~~ltent,i~s" ~o~ft. Dj.t.. 1:

wordt door de' passagiors als onhebbelijk erVz:J;l'en;, .'. .;",

9. Wanneer de mogelijkheid en de gele.geIlcheid daartoe b~st!}.aJG -' Jilaar da.t ..:~
'.., ..

zal °wel zeldzaam zijn -houde men I s-av9Ilcds een .dagsluitirlg" wel~,e,..b.v. i".. ""(.

kan 'b'est'aan in : Rozenhoedje (in het Nederlands ofj,;'1 ;Pet ZTJ.geJ,s oq-f ..gecom~.:~:

bineerd'- -.of om eri om), een korte toe.passelijk~. E..Schri~tlG3.;in,g,.e,en korte !, toespra;ak, een lVIarial'ied, avondgebéd' en Zegen.. Jvfae.k het :109';::,.9:,,1 .ni('J:t, .!,;G,

lang. En veel wordt in dezé aan U,., eigen: initiatief ..o~re:rge.l~.te~..:. 'Óy~rigen:s ,~:.~,
bedenke men wel dat de do"miné I s.:;;.avonds ~een a"trQ~doQf-,<:?ning h:O~çl,t J~n daa~,-, :_,

mee de enigst bes chikbare plaats he eLt. ..,. .

10. Wanneer er katholieke emigran.ten aan boord zijn.", beg~npe men zo ~spoe.,. "
di g Jrtogeli jk me t het inzame len (en event,ueeJ ,invull~-n) .va.n :~q Engelse... for~ 0

mulieren, bestemd voor de geestelijkheid ,in het .il;],JI1.i,g~at;i,'31az:],d (zj.e bij-.,

gaànd voorbeeld). i"'.:

Wanneer er emigranten aan boorq. ~j_jn,: ontvangt:U ~o lT,o'ge1..ijlc V8.n de -Katho-
'" .""lieke Centrale Emigratîe stichting een voorlopige lijst "'Jan kaJcholieke emi- .

granten. Na enige dagen kan de aè.Jilinis:t;ra":.eur U.'(3en al;1n.~vll:;'li~lg go'ven van .:;:.

de namen van katholieke' emigranten" diE) ,,~.o~l1.i,èt op .Çf3 lijst °f,an dG' , .

K;C.E.S.voorkwamen.lndif3n er slech'ts' weinig R.K"emiGranten aan boprd.:., .I",

zijn ..10rdt er doorgaans geen'lijst uitgegeven. TJ:kJlnt dan ~opj; b,~~t de, r,_a-

men van alle katholieke passagiers aan de ad!Ilinistrateur "'rragen.
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vlat he tinzamelen (eventueel )--'Ilvullen) ~n bovengeme e parochi~formulieren
betreft; het gaat nl. om h9-~gedee.ltran het dub e formuli/e'i', waar
"Af te geven aan de boordaalmoezeny6r," op verm d staat" vi neer dit formu-
lier niet is ingeVUI~Of niet ~ of onvol àig ingevu ,dan vermeldt men
op dit formulier d plaatsna z( van het di ees van he omst in Nederland.
Verstrek zoveel ogelijk a vullende g. evens. Ver ld ook de naam van het
schip, aalmo enier en a. lvlen öv~ .andige dez formulieren aan de IlTeder-
landse e .rantenprie ers onmidde ijk na aa omst in het immigratieland.
Men d ke de emi nten op het art om het ndere gedeêite van dit formu-
li~ aan de pas or van hun t komstige p ochie af te geven.
11. Iedere dag houde men spreekuur. Dit kan tevens benut worden als biecht-
gelegenheid. W'e.nneer het emigranten betreft, vraag hen dan vooral te pro-
beren in het Engels te biechten en leer hen dat.
12. Van zeer groot belang is het contact, dat er gelegd wordt I:lidd~:l.s ge-
sprekken in de loop van de dag. Te vermijden is, dat men de kring van zijn
kennissen te klein houdt. Besteedt bijzondere zorg aan de rijpere jeugd.
De boordaalmoezenier moet de priester, de zielzorger voor allen zijn.
13. Veronderstellend, dat U ~risdic~~~ geniet in een van de Nederlandse
bisdommen, worden voor U tijdig faculteiten aangevra~gd bij de Pauselijk
Internuntiatuur in overeenstemming met de Pausclijke Consitutie: "Exsul
Familia", tegelijk met de officiële aanstelling namens de tI.Congregatie van
het Consi storie. lvlen behoeft zich. nimmer hi\?rover i? verbinding te stellen
met een of andere bisschoppelijke comI:lissaris, daa!'alle:s geregeld wordt.
14. Vorgeet bij de geestelijke' verzorging ook niet de bemanningsleden van
het schip. Zij mogen niet de indruk krijgen, dat aan hen gecn aand~~ht ge-
schonken wordt. lvlen moet trachten ~en ongedwongen cont'act .te krijgen met
de bemanningsleden, hetgeen vooral- mogelijk iS door hen in de VQor hen be-
stemde appartementen (m~ssroom, "het vooruit" 'of "het achteruit u) op bepaal-
de tijden ,(b.v. bij het koffic- en theed~inken, in ,de ~vond nEl. 'afloop VE!.n
de werkzaamheden) alsook in hun werktuimten(keukan; machinekamer etc.)
te bezoeken en Uw belangstelling en interesse en I:Iedeleven te tonen. (Het
bezoek in de werkruimten moet echter niet veelvuldig geschiede:n en nog
slechts gebeuren met en toestemming van Àet "betreffende Hoofd van dienst).
De namen van de katholieke bemanningsleden kunt U tijdens do reis opvragen
bij de 2e stuurman. ,
lVien dient er echter rekening mee t~ ..4ouden, dat de moge..lijkheicl .tot geeste-
lijke verzorging qij de bemanning op elk schip ander,'s is, en soms zelfs
niet of nauwelijk5 aanwezig is. Op de lijnschepen ;vande Holland- Amerika
Lijn is vastge~~te~d dat de boordnalmoezenier er is voor de passag~ers.
'l'.a.v. de bemanning luidt de instructie, dat. de bemanninsleden zich in ver-
binding mogen stellen mot de boordaalmoezenier en vice versa indien het be-
manningslid in het scheepshospitaal ligt en verder voor geestelijke zaken,
na toestemming van het betreffende Hoofd van dienst. Zij zullen de H.~Iis
c n andere oe feningen mo gen bij wonen indi en de 'a.i~~nst ~ullcs to olaa t.
Mocht U gegevens betreffende de b~ma~n,ing ,qensen door tc geven, dan kunt U "-

dit doen aan: "Hot Apostolaat der Zee}', wa'ar'van het adres voor de schepen,
welke vanaf Rotterdam varen is: Willemskade 13, Rotterdam en voor de sche-
pen, wclke vanaf Amsterdam varen is: De Ruyter~ade.101, Amsterdam.
15. Een enigszins precair punt is, zekt,r op langere rcizen. de morele ditua-
tie aan boord. Drankmisbruik en "zoutwàterliefde!' zijn dikwijls onverIJlijde-
lijke symptonen van een zeereis. Hier ligt een ernstigc pastorele taak bij
individuele gevallen, waarbij met veel tact en omzichtigheid moet worden
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?. opgetred,en. Ook kan in d;eze' sam~nwerking :ge zb:cht worde-n m'ct d:ö"fue,d,i sche
'. ' ' ,

dienst e~: met de, 'staf van: het schip ~ ',;', ., .,

_:",16", Wl:1nneor,ij daart,oe de gelegenheid he6ft:irlerl deze'is toèh ~el g(;)tuakke-

lij!c te vi"ndon, wijs er darl' de passagicrs zeer erns.~ig, op' zich tijdens'

!;let opon:tho~d in de a.anloophav~ns fatsoenlî.jlc 'Ge i~~;d"..:aGen on niet door'
., , '.

kleding of ~and~.lingcn e:tgern~s te g~ven.. ' ' ",,'

:;. 17. MQn i s B;~!,:!- bQord zeer op de co~um. én scheeps'~~adi 'G1:e 'ges.lvel~ en~ ::!t~n

:v~+'~açht,'yan de med,ero;izende geestelijke ve:,zQrgers: dat zij .'z1C4 hie'rin

.~. .-~~ii~n ~anp~.sse~. Een goede,' vlo'i;te en noffel;ijke v~i'11()ûd;i!lg m6tde s'chQE-pe

0 ff;i eieren '\jq~dtc g~arne ge zien, zo!ld,er dat ::Ien evenwGl ïn slaaiseonder-

..' worpenl;l.eid en te g~Qte ve-rtrouwolijkheid vervalt. ~
" 18~Voor .een r9is ~aar Australië ,ent/of Nieuw Zseiand is het Illoeilijl{ in h3t

tropische gebied in het 7.wart gekleed te l-lijver:.. Het wordt dan meestal

.niet ,geappr~ci:ëerd, dat è"e boordgcestelijken goli,jk dG offici,,""..:en en ste-

wards, in het wit gGkleed. te gaa-:i.

l;ange1;',ade~ ~Q~dt daarom eon mohair -coE.tuum (j.r. .b.v. li~ht..gl'ijs} en een

wits~orth~md -Ij~ d.ragon. -,
De ~oo-rdaáimoëzenier moet: geen sl'lort .dI'a,ger.., eveIl.minals ko'rt-e mbuwon .': ö"

" '!noodzakol.ijk zijn. .c,-, " "

.: ; : ;.: ,':1:, ;, :: ;':

J)aa~, er calti,j,d "IsI iGL1and te :vinden is "onder de passagiers~ dio ~ber'ei-d is

s,tJ;i~t en onde.;r;'goed te. cwaSSG:'l, zodat men i'liet e,angewczerl" i.s io'::f;';~j'êi i~~tindry

-v.an ,het ;~Ghip (duurt, 3 à 4 dagcn)~kan men volstaa~ Jlie't L): "1i~te shil~t~' Ón

.4 à .6 ~stj.e:l, o:nçiergoed. ":"

19. 'Om 'ergerni_s te vo:orkomen, verm::jde men een bezoek aan }1'et '3':embad 'en

zeier c~z,n, hot ~onnedek (lido) .'c ..,~.

20. Men:z,i'j ~ob:e~' :in het geb:ruik van alcohoJ,ische d~'ankS:d: dl:'!dan ni?t ~.an-

.-: der~ ~an 'v:o:pr de maaltijd; ei}, 'Zeker niet' e'lke 'mj.1d,ag en' elke ayo'nd, het-:

-geen door de- passagiers en beraa.nfiinsleden l1~Let àllcen ~'iet. wor'Cl",; ft,cappre-
, .,. , r'

cip.er~, maar, met oen zckere .örgernis, tté',:rd':ü t'e.deges'la'gbn,,:Ö'dk'-traCht,to' món

,pi}:et 9;P 1velk~ wijze dan ook het aaÏl~ie:den ":v.ah' aj"c('.h'oli!;:.ch~ dl'a'r.l:?~ af te",

dwinf!,en.. .-' .,,-;! ,i";.;'".:, .' ",

-21 ~ Qfschoon mei,sjeà, die alle~.n:':'e,izen,' ool~! dè pastoi'eic' zcrg .nódj..~~"hc"b-

ben, Doet Den toch ton opzichte van' dt'ze' d~' nodigE:;' voór~j.chtigh~i:d 'in, .'

ach t namen. .j',' , ..

22. Bezoek,;na kE;!nni$making metdc scheepsarts en:'dc'-;"!órpljegstel-S, 'de'"
, ., .." .

zieken, zowel, die ifi höt hospitaal liggen~ (ar.'3ook- degenen,: ;die i~ hun..

hut lir:.;gen). Probc0r m,i<1.dels do, sëheGpS8rts of de 'Te:,:,pI8eg~te~~tc ~chtër-
., : ..

halen, wat de m6Gs-ç geschikte. tijd voor U ka.rizijn voor een 'öËlzbek áahilë,'".-:zieken.', .; ..
-" : " ,

23. Op ,alle sçh~p~n is een schecpsbibliothocR:., Tracht' dG menS\;)* ,hierj,cfi'
..'.v~eg!lJ.Js te :maken. ., " ~ "

\1enselijk ~s 'd.!;!,.t de aalI!loezenier tijdens 'de i'eis een aantal '!'O'zefik!'~nser-, .,. ,
tot zi"jn beschikki»g heeft voor de verkoop..; , c;.:r, ,,'

24. Laat bij de debarkatie kerkboeken etc. in m:t.'s}-.:off:dr'!of'kas't-'acht~!'~'
, ,", , ,-

We,nneer liien van de K.C.E.S. emigranten-kerkboekjésl1ee'~t toegèzonden"ge-

~re,gen be'stamd vo or de emî granten: kan men iedero emigranti:ln~udi't è'eri :

kerkboekje 'grati~ gc'len. De' andere zal !;jen vorJ-:open en ho.i:; ,geld hiGrv~n ';

dient na de :reis afgedrage!1 te worden aall o.e K..C.J!j,S. : .,
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25. Bij do on t schoping i s ho t gewon st., dat .de...b~er-daalmoe zeniel' bi j de
_.-' ,-

immigratio- cn douape-9.~:to.ri..tei-t(Jn. ä'ssistontie ver1.QGIlt,.aa-n: -de emigranten

en p~_saagie"l's'.(vo:oia.l-ook ouder,~__e~Il:;fàmil-têledeii-..;;~n geëmis:~§ordqn), voor
, " ,,' "

zover !ie~o U~__hul.p nodi-g'hê'bben; alsook, .YQ.or .z-o-v-l!:ir het in Uw vermogen..,,' ,
:.. .l-igt i d'ü- amigranten i~.- coJlta.ót tG .oFë.ngen .fiot .~e vc~togGnwó~rdigers van d:3

'',; kat1}9-1ie:ke---kü-rk'.-rn het on.tvang..enq..Q_.~an:d.'. ' ;-';..;... ...26. He t I:.~J?:-;YP or.kom-ên;-.dat d~e.. st ew~rd, d_~~..~ö-..:ke~k'gu"1ê'gèÏiiieid in orde ma akt:

.:~;_.- vrtlagt..-v-óor hem een collecte::':--to--'iori"1Ion. houdcn. Dit moet ten zeerste wor-

den afgeraden. wol is het noodza!{clijk de betreffende ~tcwardeen "tip"

te goven.. Voor de langer\) roi zen (Austral ië -Nieuw. ~eeland):'.bedrac.gt de-

ze "tip" f 25,=, voor de kort~re :t:eizen kan tien voistàan IilCt f 10,=. Deze

kan uit de collecte, waarover boven gesproken is, worden genor.len, ook de

tafel,.. on de 'hut bediende behoort men hetzelfde bedrag tE) geven, dit te fi-

nancieren uit het boordgeld, dat hlen van de K. C. E .,S. ho oft on.Gvangen.
, 27. In do miskoffer of kast bevindt zich een "priesterboek". Dit moet

door deaalmoe,z~nier cn eventuele andere priesters die de reis meeDaken

worden, ge;tekend.

28. M,opht tijdens de reis het H.Doopsel wörd-3;rl toegediend, dat dient een

,- doop-akte te worden opgemaakt, welke (!;ezonden moet worden aan de bisschop-

pelijk coDmissaris voor de emigratie. Aan de ouders wo~dt hiervan een

bei~ij s meegogoven.

C. Na de reis.

Na de reis dient de boordaalmoezenier een rapport in te zenden aan do Lan-

delijke Bisschoppelijk Commissaris der Katholieke Centralc Emigratie Stich-

ting, Mgr. Jac.van der Hoogte, N.Z.Voorburgwal 373, Amsterdam, botreffende:

1. De gang van zaken bij de verschillende godsdienstoefeningen, spreek-

uren etc.

2. Geestelijke en morele mentaliteit ondcr de euigranten en passagiers en

bei:lanning.
3. Uw werk voor en onder de emigranten, passagiers en bemanning.

4. De verhouding met do officieren, de medische staf en de bemanning van

het schip.

5. Uw werkzaamheden na aankomst in het land van besteL~ming: nl.

a. Voor de emigranten, ouders en familieleden van geëmigreerden cn an-

dere passagiers, die Uw hulp nodig hebben, tijdens de ontschcping

(eventueel ook tijdens de treinreis, als U die meemaakt),

b. U;r contact me t de kerkeli jke vertGgenwo ordi gors en ol'gani sa ti es in

het botreffende land (of de betreffende landen).

'-
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Het is de boordaa...ltloezenier beslist verboden om na ca-

tics te doen zonder vooraf aand overle met do"Lan e-

lijke CoDuissaris. Ook zi.i I;len uiterraate voorzichtif!, iTlOt het toestaan! "

van intervieuws. anti 'di e ortune of niet :U1st weer er?:.ev_~,g,.E~~

blicaties doen meer kwaad dan-goog.

~

Tenslotte wensen wij U Gen behouden vaart, een goedo aankomst en
vruchtbaar 1'lerk onder de el:1igranten, passagiers en belilanning.

DE BISSCHOPPELIJK COMlI'IISSARISVQO~ DE

EMIGRATIE EN DIRECTEUR BOORDAALI,10FlZE-

NIERS,

~lgr. Jac. van der Hoogto. ;
, ..'- .'- ..
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