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PASTOOR ANDRE VANDER LYN
● verkrachtte twee kinderen, 10 en 16 jaar oud
● werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf
● zat het gros van die straf uit in de abdij van Chimay
● kocht een nieuwe auto en trok de wijde wereld in
● Kardinaal Danneels werd gealarmeerd,

Het is niet sinds vandaag dat er magistraten zijn op wie soutanes geen enkele
indruk meer maken. Twaalf jaar geleden
werd kardinaal Godfried Danneels door de
Brusselse correctionele rechtbank als werkgever mee burgerlijk verantwoordelijk
geacht voor de wandaden van André
Vander Lyn, een toen 64-jarige Brusselse
pastoor die twee minderjarige jongens had
misbruikt. Het jongste slachtoffer was tien
jaar. Pastoor Vander Lyn werd veroordeeld
tot zes jaar gevangenisstraf, de door de
ouders als ‘medeverantwoordelijk’ gedagvaarde Danneels werd veroordeeld tot het
mee afbetalen van een schadevergoeding
(12.500 euro) aan de slachtoffers. In beroep
werd het vonnis op 25 september 1998 deels
verbroken. Het hof achtte Danneels dan
toch niet medeverantwoordelijk. Het handhaafde wel de gevangenisstraf tegen
Vander Lyn.
De zaak zorgde twaalf jaar geleden bij herhaling voor nooit eerder vertoonde tv-beelden. Een kardinaal op de beklaagdenbank.
Een eerwaarde met de handboeien om, die
naar de gevangenis moest. Maar niet voor
erg lang. Op 19 december 2000, na goed
twee jaar, bedong de advocaat van Vander
Lyn bij de Commissie voor de
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) een
overeenkomst. De afspraak was simpel: de
pastoor kreeg de toestemming om de rest
van zijn straf uit te zitten in het voor het
publiek afgesloten deel van de abdij van
Scourmont, waar het beroemde
Chimaybier wordt gebrouwen. Hij hoorde
daar te leven als een monnik tussen de
monniken. Een leven van contemplatie,
metten, lauden en vespers. Vander Lyn
moest zich regelmatig laten bezoeken door
een psycholoog en mocht onder geen enkele omstandigheid “in contact komen met
minderjarigen”. Kwam er een jongerenbeweging in de abdij op bezoek voor een
vakantiekamp – wat in de zomer vaak
gebeurt – dan dienden de cisterciënzersbroeders het zo te regelen dat te allen tijde
een muur en een gesloten deur stond tussen de jongelui en de pedofiele pastoor. Dat
waren de afspraken.
Op 13 mei 2002 ontvangt de ICSM een
reeks klachten. Een intern document van
de commissie beschrijft op 19 juni 2002 de
toestand: “Vander Lyn wandelt regelmatig
in het park, vertrekt soms voor twee dagen.
Hij laat zich tweemaal per maand door een
chauffeur van de abdij naar het station voeren, waar hij een jonge man ontmoet, vader
van twee kinderen. Hij gaat bij deze persoon ook aan huis, wandelt vrijuit in het

park en zit dikwijls op café.”
Sinds de zaak-Dutroux zijn VI-commissies
bijzonder krenterig met strafvermindering of andere voordelen voor seksuele
delinquenten. De doorsnee pedofiel zit in
België zijn straf tot de laatste dag uit, en
wordt na het opengaan van de gevangenispoort haast bedolven onder de afspraken
met psychologen en toezichthouders in
justitiehuizen. Maar niet pastoor Vander
Lyn.
Op 27 juni 2002 laat abt Armand Veilleux
de commissie weten dat er geen reden is tot
onrust: “De eerwaarde lijkt niet over veel
geld te beschikken, nu hij een lening aanging om zijn schulden te betalen.” Lees: iets
als een liederlijk leven zit er voor deze arme
man echt niet meer in.
In het dossier zit een brief met de repliek
van ICSM-voorzitster Halsberghe: “Nu blijkt
dat eerwaarde Vander Lyn een aankoop
heeft verricht van een wagen van 200.000
frank en nogal wat afstanden aflegt met
deze wagen. (...) Een van de taken van de
interdiocesane commissie bestaat erin te
waken over de mogelijkheid van recidive.
De commissie is van mening dat ze nog-

en op 26 juni 1993 wordt hij voor de rechtbank gedaagd voor een reeks nieuwe
zedenfeiten met Eskimokinderen. In juni
1995 lijkt hij onmogelijk nog aan een
jarenlange detentie te kunnen ontkomen.
Justitie in Canada kwalificeert hem als een
onverbeterlijke recidivist, en daagt hem
opnieuw voor de rechtbank. Pater Eric
stuurt zijn kat.
Er komt geen reactie op het opsporingsbericht van Interpol. Niemand weet waar
Pater Eric zit, tot de zaak in 2002 onder de
aandacht wordt gebracht van de ICSM. Er
is een nieuwe klacht over pater Eric, deze
keer komende van een jonge Vlaamse die
op bedevaart was in... Lourdes. Maar hoe
belandt een in heel Europa door Interpol
gezochte pedofiel in Lourdes? Simpel.
Pater Eric is in 1995 Canada ontvlucht en
vroeg en kreeg onderdak bij de paters
oblaten in Waregem.
Aangesproken door de ICSM houden de
Vlaamse paters oblaten in eerste instantie
vol dat ze niks afwisten van de tegen hun
broeder geuite klachten in Canada. Maar
als gaandeweg stukken uit de onderlinge
correspondentie boven water komen, lijkt
het gebod ‘Gij zult niet liegen’ bij deze
paters opeens voor interpretatie vatbaar.
Zo is er een brief van de abt in Igloolik, 5
juli 1995, enkele dagen na de vlucht: “Beste
Eric, ik kreeg deze ochtend telefoon van de
RCMP (Canadese politie, red.). Er loopt een
arrestatiebevel tegen je. Dat betekent dat
als je naar Canada zou komen, je bij je aan-

komst zou worden gearresteerd. Ze
vroegen me waar je was en ik zei in
België, maar dat ik niet wist waar.”
De brief is geadresseerd aan de
Paters Oblaten, Processiestraat 1 te
Waregem, België. De abt wist dus
maar al te goed waar pater Eric
ondergedoken zat.
Op 18 april 2001 schrijft ICSM-voorzitster Halsberghe een brief aan
Mark Kemseke, provinciaal bij de
paters oblaten en dus de feitelijke
nummer één van de orde in België.
Halsberghe legt uit dat ze kon achterhalen dat de gezochte pedofiel
een functie heeft gekregen als
“Nederlandstalige coördinator te
Lourdes, die jonge mensen op bedevaart, kinderen en andere pelgrims
ontvangt”. Ze stelt voor om allereerst een ontmoeting te beleggen
met de oversten van de paters oblaten.
Antwoord komt er op 29 juni 2001,
als Pater Kemseke per brief argumenteert dat de pater zijn straf in
Canada al heeft uitgezeten (een leugen) en hij er “van overtuigd was dat
het gevaar was geweken”. De pater zou
dus via gebed en therapie zijn genezen
van zijn appetijt voor kleine Eskimo’s?
Bovendien, schrijft Kemseke, hebben de
paters oblaten in Canada voor een totaal
van 500.000 Canadese dollar (ongeveer
378.800 euro, red.) schadevergoedingen
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maar zag het probleem niet

er gevolg aan te geven. (...) Eerwaarde
Vander Lyn valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van Justitie. Eventuele
klachten dienen te worden gericht aan de
Commissie voor de Voorwaardelijke
Invrijheidstelling.”
Einde verhaal.
Naarmate de jaren vorderen, heeft kardinaal Danneels, en met hem alle Belgische
bisschoppen – ook (dan nog) de Brugse
Roger Vangheluwe – het steeds lastiger met
de Interdiocesane Commissie. Op 23
november 2006 adresseert Danneels in de
hoedanigheid van voorzitter van de
Bisschoppenconferentie van België een
brief aan commissievoorzitster Godelieve
Halsberghe. De bisschoppen zijn bepaald
ontevreden over de wijze waarop de commissie haar taken invult: “Met betrekking
tot de werking van de Interdiocesane
Commissie en de naleving van deze statu-

De doorsnee pedofiel zit in België zijn straf tot
de laatste dag uit, en wordt na het verlaten van de
gevangenis bedolven onder de afspraken met toezichthouders en psychologen. Maar niet pastoor Vander Lyn
maals uw aandacht moet vragen voor dit
onderdeel van haar missie.” Er komt geen
antwoord.
Er volgt een nieuwe brief: “In de feiten lijkt
niets te zijn veranderd, integendeel.
Eerwaarde Vander Lyn eigent zich steeds
meer vrijheid toe dankzij de aankoop van
een auto.” Geen antwoord.
Ten einde raad richt de commissievoorzitster zich tot kardinaal Danneels. Per slot
van rekening is hij de hoogste in rang binnen de kerk en kostte die vervelende zaakVander Lyn hem niet zo lang geleden eens
een vernederende doortocht langs de correctionele rechtbank en het hof van
beroep. Je zou denken dat als iemand zich
zorgen moet maken over dat alles het in de
eerste plaats kardinaal Danneels moet zijn.
Ook van hem krijgt Godelieve Halsberghe
geen antwoord, wel van vicaris-generaal
Etienne Van Billoen, 9 januari 2003:
“Kardinaal Danneels heeft uw brief van 12
december ll. goed ontvangen en vroeg me

ten stellen de Belgische bisschoppen en
Hogere Oversten zich een aantal ernstige
vragen, die – op de eerste plaats met het oog
op de bijstand aan slachtoffers – om een
oplossing vragen. Met alle waardering voor
de zware investering in tijd en energie van
uzelf en de leden van de Commissie, kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat
het de Commissie in een zekere mate ontbreekt aan de noodzakelijke neutraliteit in
haar onderzoek.”
In een interview met L’Osservatore
Romano, het dagblad van het Vaticaan,
kondigde aartsbisschop Léonard gisteren
een “nultolerantie” aan inzake seksueel
misbruik door geestelijken. “Wie zich aan
seksueel misbruik heeft schuldig gemaakt,
kan in geen enkel geval nog een kerkelijk
ambt uitoefenen”, aldus Léonard. “Als
Belgische kerk roepen wij alle slachtoffers
met klem op zich te melden.”
Net als al het voorgaande, waren dit letterlijke citaten.

betaald aan de getroffen ouders.
Halfweg 2001 komen nieuwe elementen
aan het licht. Er lopen in Canada nog meer
aanklachten tegen Dejaegere. Zijn persoonlijke dossier toont dat de Vlaamse
paters oblaten minstens sinds 1999 op de
hoogte zijn gebracht van de redenen van

PATER S.
● misbruikte als therapeut twee patiëntes
● zijn broeders karmelieten betaalden een

schadevergoeding
● vandaag is hij godsdienstleraar
Pater S. werd begin de jaren negentig
als karmeliet tot priester gewijd, maar
weigerde als pastoor aan het werk te
gaan. Als lid van de karmelieten raakte
hij in onmin met zijn eigen orde en koos
hij ervoor om buiten het klooster te
wonen, zelfbedruipend. S. trok in de
jaren negentig de psychosociale sector
in. Hij begon op zichzelf met ‘cliëntgerichte psychotherapie’.
S. nam het uitgangspunt niet te nauw
en hanteerde een nogal bizarre therapie
bij de behandeling van patiënten. S.
palmde zijn patiënte C. psychologisch
helemaal in, maakte haar van hem
afhankelijk en trachtte munt te slaan uit
de vreemde relatie therapeut-patiënt.
Hij vroeg haar hem te knuffelen, wandelingen te maken.
C. zette een punt achter de therapie
om elders hulp te zoeken. Toen S. ondervraagd werd over de klachten van zijn
patiënte deed hij die in eerste instantie
af als leugens: “Zij is het die toenadering
heeft gezocht.”
Hield pater S. het bij C. nog zedig, bij
mevrouw H. ging hij heel wat verder. De
vrouw diende klacht in wegens verkrachting bij de ICSM en bij de deontologische commissie van de Vlaamse
Vereniging
voor
Cliëntgerichte
Psychotherapie. Ze sprak over een penetratie. Ook nu weer was het Godelieve
Halsberghe die vanuit het kantoortje in
haar privéwoning in den treure brieven
bleef schrijven en dossiers aanleggen
om de geleden schade min of meer hersteld te krijgen.
Wat ook in dit geval lukte. De orde van
de karmelieten keerde een schadevergoeding uit aan de slachtoffers. De uit-

de vlucht. Er volgt een nieuwe brief
van ICSM-voorzitster Halsberghe,
30 augustus 2001: “De paters oblaten van Canada hebben dus deze
van België op de hoogte gebracht
van wat er gaande was. En toch
wordt pater Dejaegere als biechtvader naar Lourdes gestuurd! (...) Ik
huiver zo dit verhaal in al zijn componenten publiek zou worden! Het
enige wat te doen staat, is dat pater
Dejaegere zelf contact opneemt
met Interpol. Zo hij dit niet doet,
weegt deze taak op zijn oversten.”
Op 26 februari 2002 volgt het antwoord van pater Mark Kemseke. Hij
wijst erop dat pater Eric ergens in
de jaren zeventig de Canadese nationaliteit heeft verworven: “Voor
zover ik weet, eist de Belgische wetgeving evenmin dat men zich vrijwillig aanbiedt. U kan dit dus niet
vragen. (...) U kan er niet voor zorgen, en niemand trouwens, dat hij
nooit iets kwaads meer zou doen,
tenzij hem voor altijd in de gevangenis te stoppen. En dan nog. U
weet heel zeker dat ook dat het weinigen ‘gegeven’ is beter uit de gevangenis
te komen dan ze er in gingen.”
Om kort te gaan: de paters oblaten zijn
niet van plan hun broeder te verlinken. Er
is hem nu, met ingang van 27 februari
2002 (na het uitlekken van zijn geheim)
een verbod opgelegd om nog pastorale

spattingen van S. kostten hem ook zijn
job, conform het huishoudelijk reglement van het therapeutencentrum
werd hij ontslagen.
Na de problemen van seksueel misbruik gooide S. zijn leven in de jaren
2000 over een heel andere boeg. Op 20
mei 2003 meldde zijn overste, pater
Hoornaert, aan de ICSM dat “S. nog wel
tot de Karmelorde behoort, maar wenst
nochtans sedert geruime tijd deze te
verlaten”.
In november 2002 werden juridische
stappen gezet om duidelijkheid te
scheppen in de troebele relatie tussen S.
en de karmelietenorde. De (ex-?)pater
zette ondertussen de nodige stappen
om als seculiere priester aan het werk te
gaan in het bisdom Antwerpen. De
toenmalige bisschop van Antwerpen,
Paul Van den Berghe, vond een overstap
op dat moment niet vanzelfsprekend.
Maar de bisschop gaf hem wel de toestemming om als godsdienstleraar op
een verpleegstersschool actief te zijn.
In een intern document van de ICSM
staat te lezen: “Een karmeliet, tevens
priester, zondigt zwaar tegen al zijn
beloften, gaat rustig door ‘au vu et au
su van iedereen’, zonder dat de beide
kerkelijke overheden aan dewelke hij
verbonden is, ooit ernstig ingrijpen.
Hij krijgt uiteindelijk nog zelfs een job
en ontstellend genoeg die van godsdienstleraar. Hij moet dus de christelijke moraal aan zijn leerlingen aanleren!”
S. is vandaag nog altijd werkzaam in de
school, maar laat ons in een korte reactie weten: “Ik heb een punt gezet achter
het verleden.”

taken uit te oefenen. Daarnaast is pater
Eric volgens pater Kemseke ook nog eens
zwaar gestraft door Hem hierboven. Een
citaat uit de brief: “Hij wordt beboet door
het verbod nog een pastorale taak uit te
oefenen. Hij staat als priester letterlijk op
non-actief in de bloeiendste jaren van zijn
leven. (...) En daarenboven is hij letterlijk
een gebroken man. Hij is in behandeling
voor twee gebroken ruggenwervels, waarbij een eerste voorzichtige behandeling
helemaal geen baat heeft gebracht, integendeel. Een pen ter hand nemen op zijn
bureau is soms al oorzaak van bijna
ondraaglijke pijnen (...) Wij hebben hem
in ons midden aanvaard. Hij is en blijft
Oblaat en mens, met recht op respect, ook
na al zijn fouten.”
Aan het eind van de brief schrijft de provinciaal nog dat: “... u het recht niet hebt
deze zaak openbaar te maken, waardoor
juist de Kerk zou worden gekwetst en de
Oblaten onrechtvaardig behandeld”.
Op 15 en 16 januari 2005 vond in zaal De
Kiem in Roeselare de tentoonstelling
‘Vrienden van Lourdes’ plaats. Er waren
foto’s, affiches en, zegt het programmaboekje: “Een reportagestand van de voetreis van Waregem naar Lourdes en van
Lourdes naar Compostella van pater Eric
Dejaegere.” Dat is bijna 2.000 kilometer
stappen. Bij verificatie blijkt het te gaan
om dezelfde pater Eric. Die met de tweevoudig gebroken ruggenwervels.

