Persbericht 13

Inzake aantal sterfgevallen in toenmalige RK-instelling te Heel

Voormalige commissie Deetman noemt uitkomsten
feitenonderzoek openbaar ministerie indringend
DEN HAAG – 28 juni 2012 - De voormalige onderzoekscommissie naar seksueel
misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) noemt de
uitkomsten van het feitenonderzoek naar ‘Heel’ door het openbaar ministerie
(OM) indringend. Bij haar archiefonderzoek trof de commissie vorig jaar
informatie aan over een aanzienlijk hoger aantal sterfgevallen dan in andere
jaren in de toenmalige RK psychiatrische inrichting Sint Joseph te Heel. Het
OM beschouwt het nu ‘als meer dan waarschijnlijk dat het overlijden van een of
meer jongens’ in deze inrichting ‘het gevolg kan zijn geweest van een misdrijf
en minder waarschijnlijk dat er sprake is geweest van een natuurlijke dood’.
Bij de informatie die de onderzoekscommissie onder voorzitterschap van drs. W.J.
(Wim) Deetman aantrof, ging het om een aantal sterfgevallen van minderjarigen dat
in een bepaalde periode in de eerste helft van de jaren vijftig boven het jaarlijkse
gemiddelde lag. Dit aantal riep vragen op bij de commissie over de oorzaak van het
overlijden. Zij maakte hiervan melding in haar eindrapport dat ze medio december
vorig jaar presenteerde.
Voor nader onderzoek buiten de competentie van de commissie bracht Deetman op
23 mei 2011 het OM op de hoogte van deze informatie. Op 31 mei droeg de
commissie de betreffende documenten na een korte toelichting aan het OM over. De
commissie lichtte over deze informatie tevens het bisdom Roermond in dat van zijn
kant ook aangaf te hechten aan overdracht van de informatie aan het OM. Dat stelde
na ontvangst van de informatie een uitvoerig feitenonderzoek in. De commissie stelt
nu met onthutsing vast dat een aantal van de vermoedens die aanleiding waren om
de documenten over te dragen aan het OM terecht is gebleken.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
De voormalige commissie Deetman beperkt haar reactie tot deze persverklaring. Wellicht ten
overvloede treft u het vorig jaar uitgebrachte persbericht ter zake hieronder aan. Toelichting
van het feitenonderzoek ligt uiteraard op de weg van het OM. Voor eventuele vragen buiten
dit bestek kunt u contact opnemen met Gert Jan Verhoog (g.j.verhoog@gmail.com dan wel
06 – 52 53 98 97). Zie ook de website: www.onderzoekrk.nl. Voor vragen aan het openbaar
ministerie kunt u zich wenden tot Eugène Baak, OM Roermond (e.baak@om.nl dan wel 06 55 74 03 97).
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Persbericht 8, 16 augustus 2011

Openbaar ministerie stelt feitenonderzoek in

Commissie Deetman stuit op aantal sterfgevallen in
toenmalige RK-instelling te Heel dat vragen oproept
DEN HAAG, 16 augustus 2011 - De onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van
minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) trof in haar archiefonderzoek
informatie aan over een aanzienlijk hoger aantal sterfgevallen dan in andere jaren in
de toenmalige RK psychiatrische inrichting Sint Joseph te Heel. Zoals eerder bericht
voert de commissie onder andere onderzoek uit naar archieven van bisdommen, ordes
en congregaties.
Bij de genoemde informatie gaat het om een aantal sterfgevallen van minderjarigen dat in
een bepaalde periode in de jaren 1952, 1953 en 1954 boven het jaarlijkse gemiddelde lag.
Tegen het eind van de jaren vijftig was informatie hierover zowel bekend bij het betrokken
bisdom Roermond als bij de arbeidsinspectie, het toenmalige Katholieke verbond van de
kinderbescherming en vermoedelijk een inspecteur van de volksgezondheid.
Relevante informatie betrekt de commissie uiteraard bij haar rapportage die ze tegen het
eind van dit jaar hoopt te presenteren. Voor nader onderzoek dat buiten de competentie van
de commissie valt informeerde haar voorzitter, drs. W.J. (Wim) Deetman, het openbaar
ministerie (OM) op 23 mei 2011 over deze informatie. Op 31 mei droeg de commissie de
betreffende documenten na een korte toelichting over aan het OM. Dat stelde hierop een
feitenonderzoek in. Hangende dit onderzoek doet de commissie hierover geen verdere
mededelingen. De commissie lichtte over deze informatie tevens het bisdom Roermond in
dat van zijn kant ook aangaf te hechten aan overdracht van de informatie aan het OM.
Met haar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek brengt de commissie aard, omvang en
omstandigheden van, als ook de verantwoordelijkheden voor seksueel misbruik van
minderjarigen in de RKK in Nederland in beeld, evenals de gevolgen hiervan voor
slachtoffers en hun omgeving. Naast een analyse van de meldingen van seksueel misbruik
en/of fysiek geweld en van de verklaringen van plegers voorziet het onderzoek in opdracht
van de RKK bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
onder andere in enquêtes (survey), diepte-interviews, casestudies, een studie naar de
internationale literatuur en het archiefonderzoek. Eerder bracht de commissie het openbaar
ministerie op de hoogte van negen bij de commissie binnengekomen meldingen van
seksueel misbruik waarvan het mogelijk is dat de strafbare feiten niet zijn verjaard.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor eventuele vragen over de commissie Deetman kunt u contact opnemen met Gert Jan Verhoog
(g.j.verhoog@gmail.com dan wel 06 - 52 53 98 97). Zie ook de website van de commissie:
www.onderzoekrk.nl. Voor vragen aan het openbaar ministerie kunt u zich wenden tot Eugène Baak,
OM Roermond (e.baak@om.nl dan wel 06 - 55 74 03 97).
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