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PEDOFILIE IN DE KERK

weekend 30 april, 1 en 2 mei 2010

WEST-VLAAMSE SCHOOL ZET
DIAKEN OP NON-ACTIEF

Roger Vangheluwe (73) heeft nog een tweede slachtoffer gemaakt. Dat
meldde vtm gisteravond. Drie «onafhankelijke bronnen uit de entourage
van de ex-bisschop» en «een vertrouwenspersoon» bevestigden dat aan
de zender. Het misbruik zou in de jaren 80 plaatsgevonden hebben.

In een school in het West-Vlaamse Marke viel men uit de lucht
toen gisteren op de site van een regionale tv-zender stond dat
een leraar jaren geleden opschorting van straf kreeg voor het
meermaals misbruiken van een minderjarige. De man, diaken in Vlamertinge, is momenteel met ziekteverlof. Directrice
Francine Cool van Ter Bruyninghe, een school voor buitengewoon onderwijs, zit verveeld met de zaak. «De leraar werkt
hier al een tijdje en er zijn nooit klachten geweest», zegt ze.
«Hij kwam binnen met een blanco strafregister. Ik vind
het verstandig dat hij nog even thuisblijft.»
In Vlamertinge, waar de man al vijftien
jaar diaken is, zouden al geruchten de
ronde gedaan hebben over het verleden van de leraar. (CMW)

DRIE GETUIGEN BEVESTIGEN AAN VTM
AANRANDING VAN ANDER FAMILIELID

«NOG EEN
NEEFJE
MISBRUIKT»
JOSÉ MASSCHELIN
EN PHILIPPE GHYSENS

De Brugse bisschop biechtte vorige week
op dat hij zijn neef jarenlang seksueel
misbruikte. Hij nam vervolgens ontslag,
onder druk van het aartsbisdom. De kerkleider benadrukte dat hij maar één slachtoffer maakte. Peter Adriaenssens, de voorzitter van de ‘Commissie voor de behandeling van klachten over seksueel misbruik in
een pastorale relatie’, liet vorige week al
uitschijnen dat hij niet gelooft dat de exbisschop enkel zijn neef misbruikte.
«Mannen die op jonge jongens vallen,
misbruiken er doorgaans meerdere. Dat is
wetenschappelijk bewezen», vertelde de
kinderpsychiater.

Crisisberaad
In de nasleep van de affaire Vangheluwe, en
mogelijk ook door de woorden van
Adriaenssens, duikt nu het verhaal van een
tweede slachtoffer op. Drie getuigen
bevestigden tegenover vtm dat Roger
Vangheluwe nog een andere neef misbruik-

HET EERSTE
SLACHTOFFER VRAAGT
ZICH AF OF ER GEEN
TWEEDE IS. DE FAMILIE
ACHT DAT MOGELIJK
Peter Adriaenssens

Een priester-leraar van het
VTI in Roeselare die door
een oud-leerling beschuldigd wordt van aanranding, ontkent ten stelligste dat hij de leerling
seksueel misbruikte.
Hij zal echter geen les
meer geven tot 15 mei.
De schooldirectie bezint
zich over «gepaste maatregelen», maar heeft
voorlopig niets om de
beschuldigingen hard te
maken.
De oud-leerling deed
maandag zijn verhaal in
deze krant. Hij vertelde dat
hij het slachtoffer was van
aanranding tijdens naschoolse pastorale activiteiten. De
man wenste anoniem te blijven, omdat hij vreest dat zijn
getuigenis zich tegen hem zou
keren. Hij zou wel contact opnemen met het meldpunt binnen de Kerk. De schooldirectie
maakte zelf bekend dat het om
het VTI in Roeselare ging. De
raad van bestuur hoorde
intussen de priester, maar hij
ontkent staalhard. (JM/JV)

bisschoppen, zei dat hij
«geen weet heeft van
andere slachtoffers».
Voor de eerste keer sinds
het
schandaal
rond
Vangheluwe losbarstte, zijn de
Belgische bisschoppen gisteren
samengekomen om de crisis in de
Kerk te bespreken. Dat gebeurde in
een bedrukte sfeer. Een keer per

VORIGE WEEK
BENADRUKTE
VANGHELUWE NOG
DAT HIJ MAAR
ÉÉN SLACHTOFFER
MAAKTE

Duitse pedofiele
priester werkte
drie jaar in België

maand vergaderen ze met
de kardinaal in het aartsbisschoppelijk paleis in
Mechelen. Gisteren werd er,
naast de gewone agendapunten, ook gesproken
over de schandalen.
«Uiteraard was de sfeer
beladen en was er veel
verbijstering over het
ontslag van monseigneur
Vangheluwe», zegt Eric de
Beukelaer. «De bisschoppen
hebben de voorbije dagen veel
vragen gekregen van gelovigen
en priesters. De vragen zijn dan ook:
‘Wat zeggen we tegen de gelovigen?’
‘Hoe gaan we met hun reacties om?’
We begrijpen die reacties. Er is
immers een megabom in ons salon
ontploft. We moeten nu zien hoe
we dat salon weer kunnen opbouwen. Dat kost tijd. Toevallig zitten
de bisschoppen vanaf 3 mei voor
vijf dagen in Rome voor hun
vijfjaarlijkse ontmoeting met de
paus. Deze crisis komt zeker op
de agenda en zal met hem
besproken worden.»

Een Duitse priester van 56, die ook
drie jaar in België gewerkt heeft, wordt er
in zijn thuisland van beschuldigd zich aan
jongens vergrepen te hebben. Het Duitse
gerecht heeft een onderzoek ingesteld
tegen de man. Het zou gaan om verschillende gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen, voor en tijdens zijn priesterschap. De
priester werkte van 2004 tot 2007 in ons land
voor het zogeheten katholieke buitenlandsecretariaat van de Duitstalige kerkgemeenschap. (KS)

AARTSBISSCHOP LÉONARD
ZELF IN OPSPRAAK
Joël Devillet (37), een Brusselaar die in zijn tienerjaren
zwaar misbruikt werd door een priester, beweert dat
aartsbisschop André-Joseph Léonard, toen bisschop van
Namen, de zaak toedekte en hem zwijggeld betaalde.
De kerkleider ontkent dat met klem.
Het slachtoffer bracht zijn jeugdjaren door in Aubange in de
Ardennen. «Ik werd vanaf mijn vijftiende misbruikt door de
dorpspastoor, Gilbert Hubermont (50). Het begon met
strelingen, maar het werd vlug echte seks. De feiten vonden
plaats tussen 1987 en 1991. Ik heb er voor het eerst met
monseigneur Léonard over gesproken in 1991. Ik vertelde
hem ook dat ik zelf priester wilde worden. ‘Je zal hard
moeten studeren. Ik zal voor je bidden’, zei hij.»
Joël Devillet liet zich naar eigen zeggen overhalen tot een
interne regeling binnen de Kerk. «Ik wilde geen rechtszaak. Ik had vertrouwen in de bisschop. Ik volgde een
therapie, die voor een derde werd betaald door het
bisdom. In 2001, toen de feiten verjaard waren, hebben
ze me laten vallen.»
Eric de Beukelaer, woordvoerder van de aartsbisschop,
ontkent dat de zaak werd toegedekt. «Het slachtoffer
vroeg uitdrukkelijk om er geen rechtszaak
van te maken. We hebben zijn wensen
nageleefd. De dader werd ook uit zijn
functie gezet.» Opmerkelijk detail:
het slachtoffer werd van het seminarie gestuurd wegens «onbetamelijk gedrag». (JM) Foto ‘Cia Jansen/PN

Excuses voor column
in ‘Kerk & Leven’
Deze week zorgde een column van de ontslagen bisschop
Roger Vangheluwe in het tijdschrift ‘Kerk & Leven’ voor
heel wat opschudding. In het stukje schrijft hij over
de aankomende bisschoppenconferentie in Rome waar
hij wil «bidden voor de aan hem toevertrouwde
gemeenschappen en zijn trouw aan de oorsprong van het
geloof».
Deze woorden krijgen nu een heel andere bijklank. De
redactie van Kerk & Leven biedt dan ook haar verontschuldigingen aan. «Het tijdschrift werd gedrukt voordat
bisschop Vangheluwe bekentenissen aflegde. Daardoor
zijn zijn bijdrages door de actualiteit achterhaald», luidt de
verklaring op de website.
Ook in de werkboeken van communicantjes over heel
Vlaanderen staat een voorwoord van Vangheluwe dat
heel wat verontwaardiging opwekt bij de ouders. (KS)

120 KLACHTEN BIJ
MELDPUNT IN 1 WEEK

Belga

PN

te. Het misdrijf zou ook in de jaren 80 plaatsgevonden hebben, in dezelfde periode als
het eerste slachtoffer.
Het verhaal is bekend bij de commissie die
klachten binnen de Kerk onderzoekt. Voorzitter Peter Adriaenssens: «Het eerste
slachtoffer zelf vraagt zich af of er geen
tweede is. De familie acht dat mogelijk,
maar we hebben geen enkel objectief
element om dat te bewijzen.» Het parket
van Brugge onderzoekt of het misdrijf van
Vangheluwe al dan niet verjaard is. Eric de
Beukelaer, woordvoerder van de Belgische

VTI-leraar
ontkent

Het meldpunt voor seksueel misbruik door priesters
heeft de voorbije week 120 nieuwe klachten gekregen
tegen priesters. Dat is vier keer meer dan alle klachten van
de voorbij 10 jaar samen. De meeste dossiers zijn volgens Eric de Beukelaer van
de Belgische Bisschoppenconferentie «zeer oud en bijgevolg verjaard».
«De meeste daders zijn ook gestorven. Dat neemt niet weg dat we de verhalen
van de slachtoffers ernstig opnemen. We zullen al het nodige doen om die
mensen te helpen. De misdrijven gebeurden járen geleden, maar de slachtoffers
worstelen nog steeds met diepe trauma’s.» De klachten worden bestudeerd
door een commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens.
Alle feiten worden grondig onderzocht en de betrokken partijen worden
gehoord. Feiten die niet verjaard zijn, worden gemeld bij het gerecht. (JM)
**

Joël Devillet (37) beweert dat een
dorpspastoor hem zwaar misbruikte
en dat Léonard de zaak toedekte.

