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ROEL VERSCHUEREN, misbruikt door een jezuïet, legt voor
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het eerst uit waarom hij het Vaticaan dagvaardt

‘De kerk moet
schuld bekennen’

DOOR MATTHIAS DECLERCQ

D

e Kouter in Gent. Het
marktplein waar de
‘Mystic Leaves’ weerloos
stilliggen. Grote metalen
bladeren die zijn ingewerkt in de betonnen
tegels. Roel Verschueren
overschouwt de troepen. Zwart hemd
omgord, grijze haren strak achterover, filter tussen de lippen. De rook gaat rustig
op in de ledigheid van het plein. Dikke
wolken pakken samen. Vlaams weer. Hij
komt er niet vaak, op de Kouter, niet vaak
meer in Gent tout court. Verhuisd naar
Wenen, in 2004. Hij gaat het ondenkbare
doen: het Vaticaan dagvaarden. Niet de
staat, maar de kerk.
Verschueren is de formele rechtspartij
en de gevolmachtigde bewindvoerder
van een groep anonieme slachtoffers van
seksueel misbruik binnen de katholieke
kerk, die een groepsvordering heeft ingeleid tegen de Heilige Stoel, de Belgische
bisschoppen en alle hoofden van de congregaties in ons land. Het zijn advocaten
Walter Van Steenbrugge en Christine
Mussche die de vordering inleiden.
Een Europese primeur, in navolging van
de Verenigde Staten. Een vordering die
mondiale gevolgen kan hebben. Het is
een uitdaging voor de advocaten, voor
het Belgische rechtssysteem en dat van
de kerk, het canoniek reglement. Een
Europese primeur, op alle vlakken. Maar
veel vragen blijven onbeantwoord. Wie is
Roel Verschueren eigenlijk?

Zwijgen en werken
Het is wat vreemd voor hem. De Kouter
in Gent, op wandelafstand van zijn oude
school in de Savaanstraat. Verschueren
werd er misbruikt in het zesde leerjaar,
door een jezuïet. Ook in de eerste en tweede Latijnse. Er voorbijgaan lukt nog net,
de straat inwandelen niet meer. Hij wil
kerk noch school ooit nog betreden. De
geur van wierook, het stof van krijt. Het
gaat er niet meer uit. Twee volwassen kinderen heeft hij in Gent, twee kleine kinderen in Wenen met zijn partner uit een
diep christelijk gezin. Ze zijn gedoopt, de
kindjes. Uit respect voor de grootouders.
Verschueren stond meer buiten dan binnen tijdens het doopsel. De kerkdorpel
als te hoge drempel. Het kon niet. Die
geur.
Hij zweeg het lang, Verschueren, het
misbruik. Zijn geest bleef op slot. Verdringen, bewust vergeten. Het was leven
in de schaduw van het verleden. Volle bak
werken. Hij stampte na zijn hogere studie
een communicatiebureau uit de grond,
boekte succes, verpatste zijn bedrijf zelfs
aan een concern uit New York. Leven aan

honderd per uur. Werken om te vergeten.
Maar het borrelde, zijn gemoed werd
onrustig. Ze moest eruit, de kwaal, het
misbruik. Liefst snel. Geen langgerekt
kruisverhoor, maar de waarheid. Kort,
rechttoe rechtaan. In 2004, bij het schrijven aan zijn eerste roman, Zwijg als je
praat, laat hij de protagonist zijn geheim
‘toevallig’ prijsgeven. Drie vrouwen en
drie mannen uit twee generaties botsen
er frontaal. Een verhaal van zwijgen en
verzwegen worden. “Ik vertaalde een
paar hoofdstukken in het Duits voor mijn
vrouw. Maanden voor de publicatie. Die
vraag: ‘Zijn dit feiten of is dit fictie?’ Ik
keek haar aan. Ze wist het. Nu weet iedereen het.”
Zijn eigen dossier kwam eerst bij de
commissie-Adriaenssens terecht, vervolgens bij het gerecht. Hij toonde zijn
schoolrapporten. Zijn slechte punten
voor godsdienst en Latijn. De leraar als
oorzaak. Verschueren raakte bekend, in
beperkte kringen. Hij praatte met de politie, met slachtoffers, met advocaten.
Dezelfde vraag kwam steeds terug: ‘Ik kan
toch niet de enige zijn met dat verleden?’
Maar schrijven of praten, België zweeg.
Tot april vorig jaar. Vangheluwe. De
sneeuwbal. Honderden slachtoffers op
het voorplan.

Actie
De sneeuwbal werd een lawine, met de
vordering als ultieme noodkreet. Een
juridische aanval tegen de kerk. Het is de
culminatie van anderhalf jaar bommen
en granaten voor het altaar. Van de bekentenis van Vangheluwe, tot de commissieAdriaenssens, tot de ramkoers van het
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investeren in de strijd tegen een instituut waar hij niet de minste voeling mee
heeft? Een instituut dat zijn menselijke
waardigheid heeft aangetast. Wat is zijn
finaliteit? Hij praat over de schadevergoedingen, maar de schade is belangrijker dan de vergoeding. Voor hem draait
het in se niet om centen. Hij eist geen
blanco cheque voor pijn en verderf van
de paus. Maar toch. Het recht als leidraad, is dat voldoende? Dik tachtig
slachtoffers scharen zich achter de vorderingen. Tachtig verhalen van menselijk leed, Tachtig andere bedoelingen,
tachtig verschillende verwachtingen.
Wat wil hij zelf?

Ons einddoel:
dat er nooit nog
een kind binnen
de kerk misbruikt
wordt. En dat de
kerk haar nederige
plaats binnen
de samenleving
terugvindt
gerecht, tot de tussenkomst van het parlement, tot de stomp in de maag van een
maatschappij in overdrive. Schijngevechten over vergoedingen, over arbitrages,
over hulpverlening, over het lot van honderden slachtoffers. Veel blabla, weinig
concreets. Het enige wat nu op papier
staat is de naam van Roel Verschueren. De
wijn wordt ingeschonken. Eén vraag en
de sluis gaat open.
“Ik kan toch niet apathisch aan de zijlijn
blijven staan? Er moest iets gebeuren.
2010 was mijn zwartste jaar. De bekentenis van Vangheluwe: amper te beschrijven. De inbeslagname door De Troy, nog
zoiets. Samen met de presentatie van het
rapport-Adriaenssens zijn dat drie blanco
dagen. Witte, lege pagina’s. Ik zat in
Wenen, maar wilde erbij zijn. Deelnemen
aan het beginnende debat hier in België.
Ik had het al eens geschreven in een
column, dat na landen als Ierland en
Oostenrijk ook België niet heiliger kon
zijn dan de paus.
“Er wordt nu nog altijd gewoon gebabbeld. Meer niet. Schadevergoedingen? Al
iets van gemerkt? Je kunt toch niet blijven wachten op actie? In Ierland is de
staat er nadrukkelijk bij betrokken,
omdat het misbruik plaatsvond in onderwijsinstellingen, gerund door congregaties, maar eigendom van de staat. Ierland
betaalt. Nederland? De commissieDeetman heeft schadevergoedingen toegezegd, gaande van 5.000 euro tot
100.000 euro in uitzonderlijke gevallen.
Oostenrijk? Daar speelt de kerk geen politie en kunnen slachtoffers na aanvaarding van een schadevergoeding zelfs nog
altijd een klacht neerleggen. Een snelle,
efficiënte afhandeling van het probleem.
No nonsense. Een grote groep slachtoffers kreeg centen en is intussen in therapie. In de VS worden al járen enorme schadevergoedingen uitbetaald. Tal van congregaties zijn er failliet gegaan.
“En België, hier wordt gewacht, gekeken
en geluisterd naar het buitenland. Resultaat? Niks. Toch niet verwonderlijk dat de
kerk dan wordt gedagvaard? De bisschoppen, de congregaties, de paus, ze hadden
allemaal de verantwoordelijkheid om die
gevallen van misbruik correct in te schatten en te behandelen. Maar ze hebben het
niet gedaan. En ja, het proces zal ongetwijfeld jaren duren. En ja, de afloop is
misschien onzeker. Maar slachtoffers
hebben recht op antwoorden. Er is kritiek
gekomen op deze vordering, dat klopt. De
uitspraken, zonder enige voorkennis, van
Rik Torfs en de druk vanuit de kerk hadden tijdelijk een ontradend effect op het
aantal deelnemers. Nadat bleek dat advocate Christine Mussche ook een pedofiel
verdedigde, zakte dat aantal plots van in
de zeventig naar amper 40. Nu zijn het er
opnieuw bijna 80. Overlevers met een
overtuiging. We willen zelf aan het stuur
zitten.”

Finaliteit
Verschueren vertelt heel rustig, heel
gestructureerd. Geen impulsief gehakketak, geen emotionele stoomtrein. Nu en
dan een sigaret. Een slok wijn. Hij kijkt in
de ogen, verstopt zich niet achter taal en
theorie. Zijn emoties goed onder controle. Hij denkt er vaak over na, over zijn
levensloop. Van succesvol reclameman
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Roel Verschueren (57)
krijgt vaak haatmails.
Van gelovigen godbetert.
Ze pikken het niet dat hij,
samen met tientallen
andere overlevers, de kerk
dagvaardt. Zagen aan de
poten van de Heilige Stoel.
Roel Verschueren, slachtoffer van een jezuïet, maar
vandaag kruisvaarder zonder paternoster: ‘Niemand
wil op zijn palmares een
dagvaarding van het
Vaticaan. Maar geloof me,
het moet.’

Ierland betaalt. In Nederland zijn
schadevergoedingen toegezegd van 5.000
tot 100.000 euro. In de VS worden al jaren
enorme schadevergoedingen uitbetaald.
En in België wordt er gewacht

■ Roel Verschueren: ‘Sinds de uitbraak van de schandalen heeft de kerk zich
bijzonder archaïsch opgesteld. En dat zal ook niet snel veranderen.’
tot schrijver/vertaler/vrij journalist tot
symbolisch gezicht van een groep slachtoffers
van
seksueel
misbruik.
Verschueren heeft een bevlogen pen als
het moet, een scherpe tong als het mag.
Er hangen geen weerhaken aan zijn dis-

cours. Rustige vastheid bijna. Hij is zijn
verleden de baas. De dader is dood, dat las
hij in een jezuïetenkrantje op het internet.
Het lijkt misschien wat vreemd, voor
een ongelovige. Een zelfverklaarde

agnost: “De godsvraag is irrelevant
omdat het antwoord niet verifieerbaar
is. Geloven is al lang geen plicht meer,
maar een recht, iets wat niet geloven
altijd al is geweest. Neen, ik geloof dus
niet.”

Waarom slijpt een niet-gelovige Vlaming dan zijn pen en zijn tong om het
instituut kerk zowel juridisch als verbaal
te steken? Waarom wil iemand met een
warm gezinsleven, met een succesvolle
carrière, nagenoeg al zijn tijd en energie

Verschueren: “De kerk dagvaarden is
een democratisch toegestane stap van
burgers die door het instituut zijn misbruikt en nu het heft in handen willen
nemen, los van de ondemocratische en
autoritaire organisatie. Ik misken de
morele autoriteit van zowel de paus als
de bisschoppen omdat ze zich schuldig
hebben gemaakt aan misdaden tegen
menselijkheid. Klinkt zwaar, maar dat is
het ook. Niemand op deze aardkluit wil
dat op zijn palmares, een dagvaarding
van het Vaticaan. Maar geloof me, het
moet.
“Deze groepsvordering is slechts een
van de vele middelen die wereldwijd
worden ingezet om de kerk, de paus, de
Heilige Stoel te dwingen in te zien dat ze
goed fout zitten. Het minste dat je kunt
verwachten, zelfs als je als gelovige niet
misbruikt werd, is dat de rechtstreekse
verantwoordelijken van het instituut
schuld bekennen. Begrijpen dat macht
geen plaats mag hebben in hun missie.
En die mensen die ze zelf ten gronde
hebben gericht, financieel, moreel en
hulpvaardig bijstaan. Geld is geen drijfveer, maar zoveel slachtoffers zijn er zo
slecht aan toe, zowel financieel als psychisch, dat er dringend hulp nodig is. En
die groep wordt met de dag groter. Elke
dag krijg ik nog mails van nieuwe slachtoffers. Maar ook haatmails van diep
christelijke fanatici die mij schofferen.
Anonieme haatmails, dat ken ik nu ook.
Mensen die mij vreemde landkaarten
van Duitsland mailen. Het noorden is
rood gekleurd. Die kaartjes moeten mij
dan duidelijk maken dat het nazisme is
ontstaan op een plek waar geen katholieken wonen. Pure waanzin. Maar ik laat
me niet afschrikken. ook de anderen
niet. Ik niet alleen.
“Ook Rik Devillé van de werkgroep
Mensenrechten in de Kerk en Lieve
Halsberghe van slachtofferorganisatie
SNAP krijgen die nog altijd. Voor zo’n
indringend en omvangrijk probleem,
mag je toch wel oplossingen verwachten?”
“Wat voor mij minstens even belangrijk is, is dat de kerk haar nederige plaats
moet terugvinden binnen een democratische staat. Alle kerkelijke wetten, elke
stap die de kerk zet en beslissing die ze
neemt, moet onherroepelijk ondergeschikt worden aan de democratische
grondwet van het land dat het katholiek
geloof als godsdienst heeft erkend en
dus tolereert.”
Verschueren hoopt dat de kerk haar
plaats niet alleen op wettelijk, maar
evengoed op maatschappelijk vlak terugvindt.
Die maatschappelijke plek is veranderd sinds het doorbreken van het
taboe. De kleilaag rond seksueel misbruik is gebarsten. Het onderwerp is
bespreekbaar. Alleen familiaal misbruik
blijft onder de radar. Het stoot
Verschueren tegen de borst, de stilstand
van de kerk versus de vooruitgang van
het maatschappelijk debat. “Het taboe is
geëvolueerd, de kerk niet. Na anderhalf
jaar is het probleem ten minste
bespreekbaar, heeft de maatschappij de
ogen geopend, maar de kerk helemaal

niet. Tenminste de kerk als instituut
niet.”
Verschueren maakt hier een onderscheid tussen de ‘bedieners’ van de liturgie, zoals de bisschoppen en de priesters, en het instituut zelf, de Heilige
Stoel.
“Sinds de uitbraak van de schandalen
heeft de kerk zich bijzonder archaïsch
opgesteld. En dat zal ook niet snel veranderen. Wie denkt het Vaticaan en de
heersende paus op andere gedachten te
kunnen brengen, is naïef. De vastgeroeste ideeën en regels, de kerk van de dogma’s, dat krijg je er ook de volgende
generatie nog niet uit. Denk ik. Er heerst
een discrepantie tussen de top en de
basis. Er is een onderstroom op gang
gekomen in de gelovige gemeenschap.
Een onderstroom die het niet eens is met
de leidinggevenden van het instituut.
“In Oostenrijk hebben meer dan driehonderd priesters zich ongehoorzaam
verklaard aan het Vaticaan omdat ze het
niet eens zijn met de huidige standpunten. Zaken als het celibaat, de toegang
van vrouwen tot de liturgie, het verouderde canoniek recht, het uitsluiten van
gescheiden gelovigen van de communie, pikt de basis niet langer. Dat is toch
bijzonder boeiend. Het is een menselijke
evolutie van de geloofsgemeenschap.
Het sociaal-maatschappelijke engagement van de basis tegenover het machtsmechanisme van de top.”

Mislukking
Kan de kerk zich aan het andere verwachtingspatroon van de basis aanpassen? Met andere woorden, kan de ideologie binnen de kerk écht veranderen?
“Met de huidige paus zal het vast niet
lukken. Misschien als er bij de volgende
niet-democratische verkiezing voldoende ruimte is voor de nieuwe generatie
bisschoppen. Zoals Johan Bonny in
Antwerpen. Zij zijn het die de zware lasten dragen, niet de generatie van
Danneels. Als in die laag, bij de Bonny’s
van deze wereld, begrip ontstaat voor de
basis, dán is een omwenteling mogelijk.
“Met Léonard zal het ook niet lukken.
Die man is verloren. Op theologisch vlak
heeft hij zijn verdienste, maar maatschappelijk? Léonard heeft zich dusdanig arrogant gedistantieerd van elke
mogelijke hervorming dat hij buitenspel staat. Danneels net hetzelfde. Oog in
oog met Danneels zou ik zelfs agressief
worden. ‘Zwijg mij over Danneels’, heb
ooit gezegd in een debat. Slip of the tongue. Hij verstopt zich, verslikt zich in
zijn eigen onmacht. Hoe kan hij nog in
het reine komen met zichzelf. Hij wist
álles, dat bevestigen alle bronnen. Maar
hij zweeg. Dat maakt mij kwaad. Ik zou
het hem nochtans willen vragen:
Waarom? Waarom heb je niks gezegd.
De psychologie van de verdringing. Die
kenmerkt niet alleen slachtoffers.”
Maar wat als de kerk niet muteert? Wat
als een jarenlange procesgang op niks
uitdraait. Geen geld, geen excuses, geen
eerherstel. Dan blijft misschien alleen
het stigma over. Hij, Verschueren, die de
kerk voor de rechter sleepte. “Dan zal het
niet aan de argumentatie liggen, noch
aan de juridische onderbouw, noch aan
een gebrek aan bewijsmateriaal. Maar er
zal een uitspraak komen, in welk land
dan ook, voor welk gerecht dan ook, die
er geen twijfel zal laten over bestaan dat
zowel de huidige paus als bepaalde bisschoppen in de wereld flagrante inbreuken hebben gepleegd tegen de fundamentele mensenrechten van tienduizenden slachtoffers. En zelfs als dat nog
lang zal duren, vergeten we ondertussen
de kracht niet van echte gelovigen, die
vandaag al er alles aan doen om de dringende vraag om hervormingen beantwoord te zien, waardoor ze onrechtstreeks meewerken aan ons einddoel: dat
nooit nog een kind binnen de kerk misbruikt wordt.”

Hogeschool en universiteit
brouwen eigen bier
BRUSSEL ● De KU Leuven heeft samen met
de katholieke hogeschool Sint-Lieven uit
Gent een bier gebrouwen. ‘Surplus’ zal
voortaan geserveerd worden op alle evenementen van de Leuvense alma mater en de
geassocieerde hogescholen. David Pinte
van de Associatie KULeuven: “Het is een
pils met 6 procent alcohol.”
Het bier dient onder meer om nieuwe
brouwtechnieken te tonen. Zo ontwikkelende een Leuvens labo een nieuw soort
gist en heeft Sint-Lieven een sneller brouwprocédé uitgedokterd. “Dat is nog niet
gecommercialiseerd, maar als dat wel
gebeurt, zal het de brouwerijen veel geld
opleveren.” Aan de hogeschool is een proefbrouwerij die zich continu bezighoudt
met het verbeteren van het brouwproces.
“Ze zijn er ook in geslaagd de oorzaak te
vinden van het overdreven schuimen van
bier”, zegt Pinte.
Surplus, aangeprezen als het “perfecte
receptiebier”, bestaat voorlopig enkel van
’t vat. “Het kan zijn dat we op termijn flesjes
laten maken”, zegt Pinte, “maar een echte
commercialisering zit er niet in. We willen
de concurrentie niet aangaan. De labo’s die
dit ontwikkelen, werken ook vaak samen
met de grote Belgische brouwerijen.” (KH)

Geslacht ‘X’ mogelijk
op Australisch paspoort
Australiërs
straliërs kunnen voortaan
BRUSSEL ● Au

kiezen uit drie geslachtsvakjes op hun
paspoort: man, vrouw en onbepaald. De
Australische
stralische regering heeft de regel ingeAu
voerd om discriminatie van transgenders
en interseksuelen (die zowel mannelijke
als vrouwelijke geslachtskenmerken hebben) tegen te gaan. Transgenders
Transgenders kunnen
kiezen tussen man of vrouw
vrouw,, al moeten ze
wel over een bevestigende doktersverklaring beschikken.
De Australische
Australische senator Louise Pratt,
wier partner geboren werd als een vrouw
en als man door het leven gaat: “Die ‘X’ is
enorm belangrijk, want tot voor kort kregen tweeslachtige borelingen tegen wil
en dank een geslacht toegewezen.”
Vorig
rig jaar voerden de VS al een vergelijkVo
bare hervorming door.
door. Naar schatting 2
tot 4 procent van de wereldbevolking
heeft interseksuele kenmerken, al zijn die
zich niet altijd bewust van hun chromosoomafwijking. (ADB)

Vroege vogels zijn slanker,
gelukkiger en gezonder
BRUSSEL ● Mensen die vroeg opstaan

zijn slanker, gelukkiger en gezonder dan
slaapkoppen die iets later het bed uitklimmen. Dat blijk uit een studie van
Britse wetenschappers.
Volgens de onderzoekers van Roehampton University kampen mensen die vroeg
uit de veren komen minder tekenen van
depressie of angst. Zij eten ook vaker ontbijt, iets dat gelinkt wordt aan slankheid
volgens de British Psychological Society.
Nachtuilen vertonen de grootste gezondheids- en slaaprisico’s.
“Nachttypes voelen zich niet noodzakelijk miserabel”, vertelt onderzoeker en
auteur Jorge Huber. “De verschillen zijn
klein, maar wel significant.” Tot die conclusie kwam Huber nadat hij 1.100 mannen en vrouwen ondervroeg over hun
gezondheids- en slaapgewoonten. Huber
vermoedt dat een late bedtijd tot een
slechtere nachtrust leidt.
(ADB)

Vorig jaar bijna kwart meer
sms’jes verstuurd in België
BRUSSEL ● We blijven massaal sms’en.

Vorig jaar werden vanop de Belgische netwerken maar liefst 18,2 miljard berichtjes
verstuurd, of 23 procent meer dan in
2009. Dat blijkt uit cijfers die vrijdag op de
website van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
zijn verschenen. Ook het aantal belminuten via mobieltjes ging de hoogte in, met
3,4 procent tot 14,58 miljard.
Tien jaar geleden telden de Belgische
operatoren nog minder dan 2 miljard
berichtjes per jaar. Gemiddeld stuurden
klanten vorig jaar 127 berichtjes per
maand. Dat zijn er 65 meer dan in 2008.
Met de vaste telefonie gaat het ondertussen verder bergaf. Hoewel het aantal aansluitingen in 2010 gelijk bleef, gaat het
aantal belminuten achteruit tot 12,53 miljard minuten. Het tempo van de afname
vertraagde in 2010 wel tot 1,2 procent, vergeleken met 7,2 procent in 2009.
(BELGA)

