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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DS PAUS

Bij een medisch onderzoek bleek volgens informant
reeds drie jaar geleden, dat de Paus in de noodzaak verkeerde zich. de prostaat te laten wegnemen. De toenmalige
lijfarts, prof. ROCCHI, (enkele weken geleden plotseling
overleden), weigerde resoluut daartoe de verantwoording op
zich te nemen<> Sr had toen een consult plaats, waaraan ook
prof. G-ASBAHRINI deelnam. Men besloot de Paus van de situatie op de hoogte te brengen. Professor ROCCHI deelde hem
mede, dat de operatie inderdaad dringend gewenst was, maar
dat deze evenwel zeer grote risico's meebracht: a. tengevolge van de hoge ouderdom, bo tengevolge van de uitzonderlijke zwaarte van de patiënt, c. tengevolge van diens karakter en aanleg, die een tijdelijk in bed verblijven uiterst
gedemoraliseerd zouden maken» Bovendien achtte EOCCHI het optreden van longontsteking en aanverwante verschijnselen welhaast onvermijdelijk. Op deze gronden nam de Paus persoonlijk het besluit om zich niét te laten opereren, maar vroeg
van de genoemde specialisten (bijna kinderlijk, maar wel karakteristiek) de "garantie", dat hij nog persoonlijk de opening en het begin van het Concilie, zijn hoogste doel, zou
beleven.Die garantie werd hem gegeven, waarbij men er evenwel geen geheim van maakte, dat er tal van complicaties zouden ontstaan en dat hij een zeer moeilijke en pijnlijke "laatste periode" tegemoet zou gaan. Hij heeft dit (tóén) lichtelijk onderschat, "als hij die ene datum maar zou beleven"o
Het is thans zo ver, dat de algemene toestand zich
als volgt laat beschrijven: er heeft zich een tumor aan de
prostaat ontwikkeld en de "uitzaaiing" is nu in een stadium
gekomen, dat zijn dagen letterlijk zijn geteld*
GASBARRINI zei begin december dat de Paus nog maar
vijf maanden te leven had , dat zou derhalve tot april beGEHÈIM
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betekenen, terwijl informant stelt: "reken op tweede helft
februari, hoogstens half maart - langer lijkt mij onmogelijk*1. Daar voegt informant aan toe, dat ook de "levenswil"
voor het grootste deel is komen te ontbreken nu de patiënt
immers dat grote doel inderdaad heeft mogen beleven. Bovendien heeft hij van het eerste begin af op een korte regering gerekend.
Inmiddels zijn de nieren en urinewegen aangetast en
is normaal urineren niet meer mogelijk. Ook de maag-darmverbinding is aangetast. Voorts heeft de Paus .steeds frequenter wordende zeer hevige pijnaanvallen. Hij moet, aldus informant, praktisch continu onder de morfine worden gehoudeno

Tweede helft december 1962*
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