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In het klaagschrift beschrijft de heer ... wat hem als leerling op het 
Kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel in de jaren 1957-1959 is 
overkomen: vele malen is hij door aangeklaagde, destijds geestelijk directeur en 
onder meer godsdienstleraar op het Kleinseminarie, seksueel misbruikt. De heer 
... moest in verband met tegenvallende studieresultaten wekelijks bij 
aangeklaagde op gesprek.  

Het seksueel misbruik begon met bekijken en lichte aanrakingen, ook van het 
geslachtsdeel, doch ging in de loop der tijd steeds verder, tot verkrachting toe, 
welk laatste uiteindelijk vele malen heeft plaatsgevonden en pas ophield door 



het vertrek van de heer .... van het Kleinseminarie in 1959. Later contact van 

klagers vader met aangeklaagde heeft niets opgeleverd. 

De gevolgen van het misbruik ondervindt de heer ... tot op de dag van vandaag: 

seks en/of intimiteit is een probleem, hij kwam in een isolement, heeft moeite 

met gezag en autoriteit (werk), hem ontbreekt het aan zelfrespect en 

zelfvertrouwen en heeft een sterke argwaan ten aanzien van de R.K. Kerk. 

De heer ... wil met zijn klacht de Kerk laten inzien hoe schadelijk verwerpelijke 

daden als in het klaagschrift omschreven zijn. Daders dienen gestraft te worden, 

en slachtoffers in de toekomst voorkomen. Tevens hoopt hij met het doorlopen 

van de procedure zijn traumatische ervaringen te kunnen verwerken. Bij 

gegrondverklaring wenst hij zo mogelijk een schadevergoeding.  

Met ontstentenis* heb ik kennis genomen van het klaagschrift. Het omschreven 

misbruik heeft mij in hoge mate geschokt: het betreft gebeurtenissen die 

verwerpelijk zijn, in hoogste mate te betreuren en waarvoor wij ons als Kerk 

diep moeten schamen.  

Medeleven en excuses zijn hier op zijn plaats, doch bovenal dient aan een 

slachtoffer recht te worden gedaan en zo nodig hulp worden geboden. Het is 

daartoe dan ook van groot belang dat ook de klacht van de heer ... grondig en 

objectief wordt onderzocht, waartoe het bisdom uiteraard volledige 

medewerking verleent. 

Het klaagschrift is gericht tegen de Mgr. J. Bluyssen, die in de betreffende 

periode geestelijk directeur was van het Kleinseminarie tot aan zijn wijding als 

hulpbisschop in 1961.  



Naar aanleiding van de klacht van de heer ... heeft het bisdom uiteraard 
onderzoek verricht in de archieven van het bisdom, hetgeen echter geen 
informatie over mogelijk seksueel misbruik door aangeklaagde heeft 
opgeleverd. Ook de bisdomstafleden uit die tijd zijn niet meer in leven, zodat 
van deze kant helaas geen informatie verkregen kan worden. In de rapportage 
van de Commissie Deetman komt aangeklaagde niet voor als vermoedelijk 
dader. Vanuit deze hoek kan ik het misbruik derhalve ontkennen noch 
bevestigen, waarmee ik nadrukkelijk de klacht van de heer .... niet wil 
bagatelliseren. Integendeel: zijn relaas, nog versterkt door de correspondentie 
met aangeklaagde, komt mij zeer oprecht over. 

 

Op voorhand wil ik dan ook aangeven dat ik mij in mijn beslissing aan het 
oordeel van de Klachtencommissie zal conformeren. 

Persoonlijke excuses van de kant van Mgr. Bluyssen en strafmaatregelen zijn 
gezien zijn overlijden uiteraard niet meer mogelijk. Indien de 
Klachtencommissie tot het oordeel komt dat een spijtbetuiging van mijn kant bij 
kan dragen aan de verwerking van de gebeurtenis door klager dan ben ik daartoe 
uiteraard bereid. 

Voor wat betreft een eventuele schadevergoeding moet ik verwijzen naar de 
daartoe getroffen compensatieregeling, waarvan de uitvoering berust bij de 
Compensatiecommissie. 

Vanzelfsprekend ben ik van harte bereid persoonlijk met de heer ... in gesprek te 
gaan mocht hij daartoe de wens hebben. 

 



Drs. A.L.M. Hurkmans 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

* Hurkmans bedoelt hier: ‘Met ontsteltenis’  

 


