Verklaring namens het CB bij het in ontvangst nemen van het onderzoeksrapport
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Namens het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar
bisschoppen – aartsbisschop Joris Vercammen en mijzelf – in het bijzonder, spreek ik mijn
dank uit voor het onderzoekrapport dat de commissie-Stevens onze kerk heeft aangeboden.
Wij zijn opnieuw geschokt en velen zullen dat met ons zijn, nu seksueel misbruik in onze kerk
met meerdere slachtoffers en zeven daders zó onontkoombaar duidelijk in kaart is gebracht.
Wij zijn nog meer geschokt omdat deze gevallen niet alleen lang geleden onder onze
voorgangers hebben plaatsgevonden, maar ook in het recente verleden waarvan wij zelf
deel uitmaken.
Het bekend worden van seksueel misbruik in andere kerken en maatschappelijke
organisaties heeft er bij ons niet of onvoldoende toe geleid, dat wij tijdig maatregelen
namen om misbruik binnen de eigen kerk te voorkomen, te erkennen en adequaat te
bestrijden. Wij zijn blind geweest of hebben bewust weggekeken, we hebben daardoor
fouten gemaakt en de pijn en het verdriet van slachtoffers versterkt. Waar zij terecht in onze
kerk gehoor voor hun verhaal hadden verwacht, hebben wij hen teleurgesteld en in de kou
laten staan.
Wij betuigen onze diepe spijt ten aanzien van de slachtoffers. Wij hopen dat het rapport
bijdraagt aan de erkenning die hun toekomt, ook al kan het leed niet ongedaan worden
gemaakt. Daarnaast zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om onze kerk tot een
veilige plaats te maken voor iedereen.
Wij beseffen dat het misbruik bij alle gelovigen en de geestelijkheid tot woede, schaamte en
verdriet leidt. Met name ouders in onze kerk zullen zich de vreselijke vraag stellen of hun
kinderen wel veilig waren en zijn. Wij onderkennen dat het vertrouwen in de kerk en haar
leiding is geschaad.
Dit rapport zal vragen oproepen bij de beslissingen en maatregelen die wij als bisschoppen in
het verleden hebben genomen, soms zelfs zeer recent. Over alles wat in dit rapport aan de
orde komt willen wij een open dialoog voeren. Wij sluiten daarbij geen enkele consequentie
uit, inclusief het beraad op onze eigen positie als bisschop en leider van de kerk.
Wij nemen de aanbevelingen van de commissie-Stevens integraal over als bouwstenen voor
een veilige kerk en zijn begonnen met de uitvoering. Wij eisen van geestelijken en andere
kerkelijke werkers een Verklaring omtrent gedrag (VOG). In de opleiding en bij nascholing
krijgen preventie van misbruik en de omgang met slachtoffers nadrukkelijker een plaats. Met
vertrouwenspersonen en een herziene klachtenprocedure verlagen we de drempel voor
slachtoffers om misbruik te melden. Met deze en andere maatregelen willen wij de cultuur
bestrijden die misbruik in onze kerk negeerde, veronachtzaamde en zelfs goedpraatte in
plaats van te bestraffen.

Het rapport van de commissie Stevens reikt verder dan alleen seksueel misbruik. Het
karakteriseert onze kerk als een familiaire, hechte, democratische en liberale
geloofsgemeenschap, maar maakt de keerzijde van die cultuur ook zichtbaar. Daarom willen
we dit moment aangrijpen om kritisch en open in gesprek te gaan over cultuur, organisatie
en bestuur van onze kerk. Dit rapport gaat niet alleen over anderen. Het gaat ook over
onszelf.
Het rapport van de commissie-Stevens is vanaf dit moment online voor iedereen
beschikbaar. Zondag wordt er in al onze kerken een boodschap van de bisschoppen
voorgelezen, waarmee alle parochianen op het rapport worden geattendeerd. In de
komende weken worden er regionale bijeenkomsten gehouden om met elkaar over het
rapport in gesprek te gaan. Op de landelijke synode van onze kerk in november zal de zaak
aan de orde komen en zullen vervolgacties worden besproken.
We hopen dat het rapport-Stevens allereerst de slachtoffers van het geconstateerde
misbruik en vervolgens ook onze kerk helpt om door de duisternis van het verleden heen
naar de helderheid van een nieuwe dag te komen.

