
Tweede brief van bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch aan de man die bisschop Jan Bluyssen 
van tientallen verkrachtingen beticht 

 

Geachte heer …., 

Bij brief van 11  november 2014 mocht ik het advies ontvangen van de Klachtencommissie 
betreffende uw klacht van seksueel misbruik door wijlen Mgr. J. Bluyssen eind jaren ’50 jegens u 
begaan op het Kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel, alwaar Bluyssen in die tijd geestelijk 
leider van het Kleinseminarie was. Tegen het advies heeft u bezwaar ingediend, waarop de 
Klachtencommissie in beslissing van 27 februari 2015 uitspraak heeft gedaan. 

De afgelopen jaren zijn het bisdom meerdere zaken rond seksueel misbruik van minderjarigen, 
waaronder het uwe, bekend geworden. Met pijn in het hart heb ik moeten constateren dat 
gebeurtenissen als waarover u verhaalt helaas hebben plaatsgevonden en hebben kunnen 
plaatsvinden. Dat jeugdigen dergelijke vernederingen met soms langdurige persoonlijke gevolgen 
hebben moeten ondergaan is onbegrijpelijk. Op een ernstige wijze is misbruik gemaakt van het 
vertrouwen en de afhankelijke positie van kinderen. Dat dit heeft kunnen gebeuren binnen parochies 
en kerkelijke instellingen als het kleinseminarie, waar veiligheid en geborgenheid vanzelfsprekend 
horen te zijn, nota bene door priesters, is verwerpelijk en iets waarvoor ik mij en met mij de kerk zich 
diep schaamt. Helaas is daar toentertijd vanuit de Kerk niet adequaat tegen opgetreden, of 
verhinderden de omstandigheden dat slachtoffers met het misbruik naar buiten kwamen. 

Ik heb alle respect en waardering voor uw moed om, ook na zo lange tijd, met uw verhaal en hetgeen 
u is overkomen naar buiten te treden en aan het Meldpunt voor te leggen. Ik begrijp dat deze stap 
voor u, waarbij diepe en wellicht weggestopte wonden en emoties opnieuw opengereten zijn, 
psychisch niet makkelijk geweest moet zijn. 

Met de Klachtencommissie ben ik van mening dat uw verklaring zeer oprecht overkomt. Helaas is er 
echter, zoals de Klachtencommissie concludeert, onvoldoende steunbewijs dan wel 
aanknopingspunten die uw verklaring voldoende ondersteunen, reden waarom de commissie 
adviseert uw klacht ongegrond te verklaren. Gezien het elementaire rechtsbeginsel, niet enkel in de 
burgermaatschappij doch ook kerkelijk, dat iemand  niet kan worden veroordeeld op grond van één  
enkele verklaring, temeer nu aangeklaagde zich niet kan verweren, kan ik, hoewel ik geen reden heb 
om aan uw verklaring te twijfelen, niet anders dan het advies van de Klachtencommissie volgen en 
uw klacht ongegrond verklaren. 

Ik begrijp terdege dat deze beslissing voor u zeer teleurstellend zal zijn. Ik wil u echte van harte 
toezeggen eventuele nieuwe feiten of meldingen, mochten deze ten aanzien van aangeklaagde naar 
voren komen, direct bij u en bij de Klachtencommissie te melden, teneinde de zaak opnieuw te 
bezien.  

Helaas is een confrontatie niet en excuses en spijt van de kant van de aangeklaagde gezien zijn 
overlijden niet meer mogelijk. Van mijn kant echter wil ik u van harte uitnodigen om naar het 
Bossche te komen voor een gesprek om te bespreken op welke wijze de kerk u thans nog kan 
bijstaan, om te helpen voorkomen dat wat gebeurd is opnieuw kan gebeuren, en wellicht om steun 
te blijven houden in het geloof in God en zijn liefde voor alle mensen. Ik zou dit graag ook persoonlijk  



willen doen, doch ik ben helaas wegens ziekte vooralsnog niet in staat u daartoe persoonlijk te 
ontvangen. Mocht u prijs stellen op een persoonlijk gesprek dan is mijn vicaris-generaal daartoe 
gaarne bereid. 

Ik hoop dat u op mijn uitnodiging wilt ingaan en verzoek u gaarne een afsrpaak te maken via mijn 
secretaresse ….. 

Van harte wens ik u alle goeds en veel sterkte. 

Aldus gegeven te ’s-Hertogenbosch de dato 12 maart 2015, 

Met vriendelijke groet, 

Drs. A.L.M. Hurkmans 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

    

  




