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Lambert van Gelder

Ten Geleide

Lambert van Gelder (1933-2017) = Gandulphus OSA
 Lambert van Gelder werd geboren op 16 februari 1933. Zijn jeugd bracht hij door in Eindhoven, waar hij de invloed
ondervond van de Augustijnen. Hij volgde opleidingen in filosofie, de klassieken en theologie en trad in bij de orde der
Augustijnen met de naam Gandulphus. In 1957 werd hij tot priester gewijd. Pastorale taken heeft hij nooit vervuld maar
als kerkelijk journalist was hij zeer betrokken. Hij schreef voor bladen als De Bazuin, Kruispunt, De Nieuwsbrief van de
Mariënburgvereniging en het Bulletin van het Dekenaat Eindhoven. Bij de krant Het Vrije Volk had hij het beheer over de
afdeling Geestelijk Leven. Hij schreef al vroeg over het kerkelijk celibaat. In de jaren ’80 streed hij een ‘privé-oorlogje’
tegen de RK Kerk voor opheffing van het celibaat dat hij zag als schending van de mensenrechten. Het is een zuiver
kerkrechtelijke zaak die niet op bijbelse en theologische argumenten is gebaseerd maar er toe dient de priesters in de
greep van de kerk te houden. Het leidt ook tot het koeieneren van priesters met trouwplannen, die vanaf dat moment
niets meer in te brengen hebben. Zelf was hij overigens niet getrouwd. Het priestertekort ging hem ter harte.
Theologische opleidingen trokken genoeg studenten, maar aan priester worden dacht niemand vanwege het verplichte
celibaat. In 1986 richtte hij de Vereniging voor Gehuwd en Ongehuwd Priesterschap (GOP) op. Deze gaf het
viermaandelijks blad Geroepen uit. In dat jaar lagen er in het Vaticaan 5500 verzoeken om ambtsbeëindiging vanuit de
hele wereld waar niets mee gedaan werd.
 Lambert van Gelder overleed op 5 augustus 2017.
 Bron: KDC-Knipselcollectie
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