Standpunt KNR inzake publiciteit en mediation
Inzake de heikele problematiek van het seksueel misbruik in de RK kerk acht de KNR het uit
het oogpunt van zorgvuldigheid en vanwege de privacy van betrokkenen principieel onjuist
om over individuele zaken via de pers te communiceren. Slachtoffers zijn welkom klachten
aan de instituten en de KNR voor te leggen, rechtstreeks, via officiële procedures of
simpelweg en bij voorkeur in individuele gesprekken met hogere oversten. Direct en open
contact biedt de beste waarborgen om te komen tot respect, heling en erkenning; dit geldt
zeker wanneer de daders overleden zijn en de feiten ver in het verleden liggen. Stagnaties of
blokkades in deze contacten kunnen gemeld worden bij de Contactgroep van bisschoppen en
KNR onder leiding van mgr. Hans van den Hende, die alles in het werk zal stellen om de
gesprekken weer vlot te trekken.
Het publiekelijk aanhangig maken van zedenzaken levert spectaculaire berichten op en richt
potentieel veel kwaad aan. Beweringen worden als feiten gepresenteerd en in een bepaalde
context geplaatst. Al te vaak verzandt de berichtgeving op dit terrein in algemeenheden of
krijgt deze een politieke lading, die het individuele geval overstijgt. In hoeverre slachtoffers
gebaat zijn met publiciteit is de vraag. Het herhaaldelijk in de media naar buiten treden over
slechte ervaringen weerhoudt hen in elk geval van het afsluiten van een episode, die zij als
grievend, vernederend en beschamend hebben beleefd.
In de pers zijn de afgelopen weken berichten verschenen die de generaal overste van de
broeders van St. Louis, broeder Cees van Dam, tevens voorzitter van de KNR, onder kritiek
stellen. Ook andere congregaties, waaronder de broeders van Amsterdam zijn ten onrechte in
een negatief daglicht geplaatst, al is de berichtgeving hier minder op de persoon gericht. De
broeders van Amsterdam geven aan zich niet in de kritiek van de landelijke pers te herkennen.
Voor hen is waarheidsvinding van wezenlijk belang. Wanneer niet alle gestelde feiten
vaststaan of onmogelijk plaatsgevonden kunnen hebben, wanneer personen beschuldigd
worden die nooit tot de congregatie hebben behoord, is verweer op die punten noodzakelijk,
zelfs wanneer dat wellicht niet in dank wordt aanvaard.
Broeder van Dam huldigt het principe dat een goede communicatie met slachtoffers niet is
gediend met de pers als intermediair. Juist om die reden heeft hij aangegeven het niet
opportuun te achten in het openbaar te reageren, mede daar hij hoopt dat de slachtoffers
opnieuw persoonlijk met hem in gesprek zullen gaan. In het contact van het Crisisteam
Seksueel Misbruik van de KNR met de pers is medegedeeld dat broeder Van Dam altijd
bereid was, en nog steeds is, om met de lotgenotengroep van de ‘jongens van Saint Louis’ in
gesprek te gaan. Anders dan in de pers wordt gesuggereerd is op deze bereidwilligheid in het
verleden of recentelijk nooit ook maar enige druk uitgeoefend.
Mediation wordt erkend als een doorgaans heilzame weg om het leed en de wonden van
seksueel misbruik te helen en te genezen, voor zover het aan een individu de gelegenheid
biedt om persoonlijk tot heling en verzoening met de dader of diens vertegenwoordiger te
kunnen komen. Het voorstel van ‘groepsmediation’ – waarin een groep van slachtoffers een
collectieve erkenning ontvangt zonder dat er naar bijzondere of individuele omstandigheden
wordt gekeken – is in de ogen van het Crisisteam geen goed alternatief. Broeder van Dam

huldigt hier een standpunt dat het KNR-crisisteam onderschrijft. Geen van de bij de KNR
aangesloten religieuze instituten, ook de broeders van St. Louis niet, sluiten individuele
mediation bij voorbaat uit.
De Stichting Beheer & Toezicht heeft een route voor mediation ontwikkeld. Wanneer de twee
partijen, klager en religieus instituut, aangeven een dergelijke route te willen volgen, dan
zorgt Beheer & Toezicht voor begeleiding van dit traject. Klagers hoeven hiertoe geen
klaagschrift op te stellen en de hogere oversten hoeven slechts aan te geven akkoord te gaan.
Vervolgens wijst Beheer & Toezicht mediators aan die het traject naar een
vaststellingsovereenkomst en eventueel een compensatieregeling voorbereiden. De KNR is
blij dat nu ook de route van mediation wat uitdrukkelijker binnen Beheer & Toezicht
beschikbaar komt. Evenals de meer juridische procedure van de Klachtencommissie biedt
mediation een intensieve en persoonlijke benadering. Beide routes blijven uiteraard open

