
Parlementariërs in de bres voor geestelijken 

 
Enkele Vlaamse parlementsleden betreuren dat 'álle 
geestelijken scheef aangekeken worden' sinds de zaak-
Vangheluwe losbarstte.  

'Actie Scherpenheuvel' eindigt op 21 augustus met een 

dankfeest 

BRUSSEL 

Na de laatste zitting van het Vlaams Parlement voor het 

zomerreces, vorige donderdag, raakten ze toevallig aan de praat 

in de koffieruimte: Johan Sauwens (CD&V) en partijgenoten Jan 

Durnez, Cindy Franssen en Ward Kennes, Kris Van Dijck (N-VA) en Karlos Callens (Open VLD). Het 

gesprek kwam bij pedofilie in de Kerk. Vreselijk, vonden ze allemaal. 'Wij veroordelen kindermisbruik als 

een gruwelijk misdrijf en ook schuldig verzuim is onaanvaardbaar', zei Sauwens gisteren op een 

persconferentie waar het zestal de 'Actie Scherpenheuvel' kwam voorstellen. 'Het is niet omdat iemand in 

een familie een misdrijf pleegt, iedereen scheef aangekeken moet worden', vond Van Dijck. De grootste 

gedupeerden zijn uiteraard de slachtoffers van misbruik, aldus de N-VA'er, maar de geestelijken die niks 

op hun kerfstok hebben 'zijn nu mee slachtoffer'. 

De zes willen het 'opnemen voor die duizenden priesters, zusters, paters, broeders, diakens en 

lekenmedewerkers die geen schuld treft en jaren het beste van zichzelf gaven en nog geven.' 

Sauwens zei dat, lang voor er een ministerie van Welzijn was, 'deze sterke mannen en vrouwen' daklozen, 

verslaafden of psychiatrische patiënten opvingen. 'En als het Vlaamse onderwijs zo goed scoort in Oeso-

rapporten, is dat ook de verdienste van geestelijken', luidde het nog. Zij hebben, kortom, 'Vlaanderen mee 

geboetseerd tot wat het vandaag is: een open en verdraagzame samenleving met veel ruimte voor 

individueel initiatief en grote solidariteit'. 

Zaterdag 21 augustus willen Sauwens en co de 25.000 Belgische geestelijken daarvoor bedanken in de 

Mariahal in Scherpenheuvel. Ze roepen op om per brief of e-mail positieve getuigenissen te bezorgen over 

'persoonlijke ervaringen met geestelijken die bepalend zijn geweest in uw leven'. Sauwens benadrukt dat 

hij 'een absoluut respect' heeft voor de scheiding der machten en in niemands vaarwater wil komen, en 

dat 'de namen van politieke partijen er niet toe doen. Het is een initiatief van mensen voor mensen.' 

De werkgroep Mensenrechten in de Kerk, die sinds 1992 strijdt tegen misbruik, vindt dat al te makkelijk. 

Die dankbetuiging is volgens de groep pas geloofwaardig als de Kerk de slachtoffers erkent en financieel 

tegemoetkomt en er een parlementaire onderzoekscommissie komt. (dsl) 

www.actiescherpenheuvel.be 
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