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Verjaring
‘Ik ben mijn vader en moeder 

dankbaar dat zij zich niet hebben 

bezondigd aan het lidmaatschap 

van de rooms-katholieke crimi-

nele organisatie’ (...). Mijn 

nieuwjaarswens voor 2012: Achter 

de tralies met dat rooms-katho-

lieke gebroed!’ Aldus columnist 

Jan Mulder in het voormalig 

rooms-katholieke dagblad de 

Volkskrant. Mulder belichaamt de 

aversie en agressie tegen de 

‘parochiegriezels’ en de roomse 

‘bendeleden’, zoals die na de 

presentatie van het rapport van 

de commissie-Deetman overal in 

Nederland is losgebarsten.

De feiten liggen onverbloemd op 

tafel. Op de eerste persconfentie 

na reageert de leiding van de 

Rooms-Katholieke Kerk niet 

invoelend genoeg. Tegelijk zoeken 

jarenlang opgekropte ellende en 

onrecht zich een weg naar buiten. 

Slachtoffers hunkeren ernaar te 

worden gehoord. Columnisten 

slaan van zich af. En alom heerst 

het gevoel dat nog levende 

daders alsnog moeten worden 

gestraft. Dat vinden niet alleen de 

Tweede Kamerfracties van CDA, 

VVD, SP, PvdA en PVV - ook premier 

Mark Rutte komt er graag aan 

tegemoet, zo zei hij in het 

programma College Tour.

Door ‘als mens’ te spreken, lijkt 

Rutte het medeleven te tonen 

waaraan het de kerk ontbreekt. 

De vraag is echter of hij de 

slachtoffers met zijn uitspraken 

wel echt dient. Rutte blijft immers 

premier, wat hij ook zegt. Kan hij 

de nu gewekte verwachtingen 

waarmaken?

De juridische problemen rond het 

aanpakken van de bejaarde 

priesters zijn enorm. In de Kamer 

ligt al een wetsvoorstel dat de 

verjaringstermijn voor ernstige 

delicten aanpast, net zoals eerder 

is gebeurd bij moord. Het punt is 

alleen dat dit niet helpt. Reeds 

verjaarde feiten mogen niet 

alsnog worden vervolgd, zegt het 

Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens. Het kan alleen als 

het misbruik wordt getypeerd als 

een oorlogsmisdaad, een ver-

krachting die ‘stelselmatig’ en ‘op 

grote schaal’ plaatsvond. En dat 

was meestal niet zo. Laat staan 

dat de kerk over de hele linie kan 

worden getypeerd als criminele 

organisatie. Maar zelfs als dat wel 

zou lukken, is het de vraag of het 

tot veroordeling komt. Van de 

niet-verjaarde misbruikzaken die 

werden aangebracht bij het 

Openbaar Ministerie, leidde nog 

niet één tot een veroordeling. Bij 

misbruik is het vaak heel moeilijk 

sluitend bewijs te leveren.

Er is veel reden zeer begaan te 

zijn met de slachtoffers van 

seksueel misbruik in de kerkelijke 

en andere jeugdinstellingen. 

Maar juist daarom geeft het geen 

pas valse hoop te wekken. Zeker 

niet als dit gebeurt in een 

meedeinen met emoties die zelf 

ook deels het product zijn van 

selectieve verontwaardiging. Want 

hoezeer de boosheid van Mulder 

navoelbaar is, de (seksuele) 

moraal waar hij voor staat, eist 

eveneens tienduizenden slachtof-

fers. De normen van de Rooms-

Katholieke Kerk zijn minder 

achterhaald dan menigeen op dit 

moment waar wil hebben.

 …Het rapport van de commissie-Deet-

man heeft ons veel inzichten verschaft, 

maar wat we nu over deze materie 

weten, roept ook indringende vragen 

op die gaan over pastoraat, theologie 

en de leer van de kerk. Dat zijn vragen 

die vanzelfsprekend buiten de 

opdracht van de commissie-Deetman 

vallen, maar die de Rooms-Katholieke 

Kerk niet uit de weg mag gaan. 

Allereerst zijn er vanzelfsprekend vra-
gen rond het kerkelijke ambt. De com-
missie-Deetman heeft op een heldere 
en evenwichtige wijze beschreven dat 
het ‘verplichte celibaat’ voor priesters 
en bisschoppen niet eenvoudigweg als 
dé oorzaak van seksueel misbruik kan 
worden aangewezen (hoewel men te-
gelijkertijd de problematiek rond deze 
kwestie ook niet simpelweg kan ont-
kennen). We weten inmiddels dat sek-
sueel misbruik in eerste instantie altijd 
machtsmisbruik is. Te snel en te exclu-
sief focussen op de relatie tussen mis-
bruik en seks laat de eigenlijke proble-
matiek – de relatie tussen misbruik en 
macht – links liggen. 
Juist binnen deze misbruik/macht-rela-
tie dient de rooms-katholieke ambts-
theologie een aantal zaken te herover-
denken. Zo is er het problematische 
gebruik van gezinsmetaforen binnen 
kerkelijke en pastorale relaties. Voor de 
relatie tussen een bisschop en zijn 
priesters wordt de vader-zoonmetafoor 
gebruikt, die volgens Mgr. De Kok in het 
Deetmanrapport een oorzaak kan zijn 
van een te coulante houding van bis-
schoppen ten aanzien van misbruiken-
de priesters. Tegelijkertijd wordt de 

priester op zijn beurt door gelovigen als 
vaderfiguur gekenmerkt en in bijvoor-
beeld Engels- en Franstalige landen 
zelfs zo aangeduid (Father, Père).
Deze onderschikking van de gelovige 
aan de priester wordt versterkt door de 
wijze waarop het celibaat nog steeds 
als uitmuntender, want heiliger, dan 
het huwelijksleven wordt gezien. Zo 
wordt dus de priester boven de gelovi-
gen geplaatst, die een zekere autoriteit 
en dus macht met zich meebrengt.
Het eigene van het priester- en bis-
schopsambt moet herontdekt worden 
binnen relaties van gewijde bedienaren 
en leken die elkaar eerst en vooral als 
broeders en zusters waarnemen en 
waarderen. De aartsbisschop van Du-
blin, Diarmid Martin, waarschuwde in 
het licht van de misbruikaffaire voor 
een ‘nieuwe klerikale cultuur’, en pleit-
te voor de vorming van priesters, diake-
nen en leken in gezamenlijke opleidin-
gen en instituten. 

uiterst complex
Ten tweede zijn er vragen over wat de 
commissie-Deetman de ‘gefragmen-
teerde bestuursstructuur’ noemt. De 
organisatie van de Rooms-Katholieke 
Kerk is door de eeuwen heen tot een 
uiterst complex geheel gegroeid. Zelfs 
als rooms-katholiek is daar nauwelijks 
een weg in te vinden. 
Deze complexiteit levert vaak para-
doxale beelden op: zo kan de Rooms-
Katholieke Kerk zich enerzijds beroe-
pen op de autonomie van de 
afzonderlijke bisdommen en hun bis-
schoppen, en anderzijds wijzen op ver-
plichtende richtlijnen uit ‘Rome’. De 

dubbelheid van het Vaticaan als kerk-
leiding en tegelijkertijd als souvereine 
staat, maken het beeld ook niet altijd 
helder. Deze tegenstrijdigheden wor-
den door de buitenwereld niet begre-
pen – en leveren ook binnen de kerk 
onbegrip op. 
Wanneer dan ook nog ‘geheime 
 Romeinse instructies’ boven tafel ko-
men – die zo geheim waren dat zelfs 
een flink aantal bisschoppen er niet of 
nauwelijks weet van hadden – dan le-
vert dat een verre van transparant 
beeld op. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat slachtoffers van misbruik 
het gevoel krijgen dat de Rooms-Katho-
lieke Kerk zo poogt haar verantwoorde-
lijkheid te ontlopen.

geen centralisatie
De commissie-Deetman dringt in haar 
aanbevelingen aan op eendrachtig han-
delen van bisschoppen en oversten en 
op een open communicatie tussen hen. 
Dit is dus geen oproep tot het nog ver-
der centraliseren van de kerkelijke or-
ganisatie, met bijvoorbeeld nog meer 
macht voor de aartsbisschop of voor de 
Romeinse curie. Het moet een uitda-
ging zijn om ons te bezinnen op de con-
sequenties van de communio- 
ecclesiologie, de leer van de kerk die de 
gemeenschap en het gemeenschappe-
lijke centraal stelt. 
Deze heeft niet alleen oecumenisch een 
grote toekomst, maar kan ook binnen 
de Rooms-Katholieke Kerk een waar-
borg zijn voor waarachtige eenheid in 
broederlijke verscheidenheid. Zo kun-
nen de (positieve en negatieve) ervarin-
gen binnen afzonderlijke delen van de 

kerk hun vruchten dragen binnen de 
kerk als geheel.
Wat ten derde aandacht verdient, is de 
verhouding tussen de Rooms-Katholie-
ke Kerk en de buitenwereld. Het over-
grote deel van het misbruik heeft 
plaatsgevonden in een tijd waarin de 
Rooms-Katholieke Kerk een sterke en 
veelal gesloten zuil binnen de Neder-
landse samenleving vertegenwoordig-
de. Na het verdwijnen van de zuilen 
vanaf de jaren zestig, bestaat er in onze 
tijd, waarin religie en geloof sterk on-
der druk staan, binnen de Rooms-Ka-
tholieke Kerk een zekere neiging om 
het onderscheid tussen ‘ons’ en ‘hen’ 
weer te onderstrepen. Dit is niet slechts 
een terechte reactie op het te onzicht-
baar geworden katholicisme in Neder-
land, maar soms (of vaker) ook een 
vlucht om de confrontatie met kritische 
vragen van buitenaf niet serieus te hoe-
ven nemen. Deze kritische vragen ko-
men niet in de laatste plaats vanuit de 
menswetenschappen (sociologie, psy-
chologie, e.d.), waar kerkelijke verant-
woordelijken te vaak niet de plaats aan 
willen geven die deze verdienen.

Luther
Zoals elke christen (van wie Luther zei 
dat hij ‘tegelijkertijd zondaar en ge-
rechtvaardigd is’), is ook de kerk als ge-
heel ‘heilig en tot voortdurende uitzui-
vering opgeroepen’ (Tweede Vaticaans 
Concilie). De misbruikcrisis brengt niet 
slechts de noodzaak van een cultuur-
omslag binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk aan het licht, maar kan misschien 
ook meehelpen bij het nadenken over 
de nodige hervormingen. <
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