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Klabbers: mijn rol niet bepalend bij afzien enquete.

Voorzitter Guido Klabbers van Stichting Klokk ontkent dat hij
binnen zijn organisatie een bepalende rol heeft gespeeld bij het
laten vallen van de eis voor het houden van een parlementaire
enquete over het misbruik binnen de katholieke kerk.
Volgens het radioprogramma Argos (VPRO) is de
belangenorganisatie voor slachtoffers door Wim Deetman,
voorzitter van de onafhankelijke commissie die onderzoek deed
naar het misbruik, onder zware druk gezet om af te zien van zo’n
parlementair onderzoek. Dat kwam er uiteindelijk niet, mede omdat
KLOKK de eis liet vallen.
Klabbers erkent dat KLOKK is geïntimideerd door Deetman. De
CDA-politicus dreigde met opstappen als KLOKK zou vasthouden
aan de eis voor een parlementaire enquete. Dat Klabbers
vervolgens een “cruciale” rol zou hebben gespeeld bij het door de
knieën gaan van zijn organisatie, ontkent hij tegenover deze krant
met klem. “Natuurlijk was ik de spreekbuis van KLOKK, maar bij
het door Argos aangehaalde gesprek met Deetman waren nog drie
andere bestuursleden aanwezig. Het besluit om af te zien van de
parlementaire enquete heb ik zeker niet op eigen houtje genomen.
Ik ben wel degene geweest die het besluit naar buiten heeft
gebracht.”
Volgens Klabbers stond het belang van de slachtoffers destijds
centraal bij het nemen van de beslissing. Met de kennis van nu
had KLOKK wellicht een andere weg gekozen, zegt Klabbers. “We
waren destijds tamelijk onervaren en zijn gezwicht voor de druk.
Achteraf hadden we toch wel getuigen onder ede willen horen
tijdens een parlementaire enquete, al geeft dat natuurlijk geen
garantie dat mensen dan de waarheid spreken.”
In het NPO programma kwam zaterdag ook naar voren dat
Klabbers voor zijn functie als voorzitter van KLOKK maandelijks
een salaris van 6000 euro bruto krijgt van het ministerie van VWS.

Die “riante” beloning zou voor twee bestuursleden reden zijn
geweest om op te stappen. Volgens Klabbers hoort die beloning bij
de functieschaal waarin hij is ingedeeld. Hij betreurt naar eigen
zeggen dat mensen daar moeite mee hebben, maar vindt dat de
beloning blijkbaar passend wordt geacht bij het werk dat hij doet.
Klabbers gaat ook na de aantijgingen in Argos door met zijn werk
bij KLOKK, liet hij gisteren weten. “Er is nog zoveel werk te doen
voor de slachtoffers, ik ga het bijltje er echt niet bij neergooien.”
De woordvoerder van Wim Deetman liet overigens in het Argosprogramma weten dat de bewindsman ontkent druk te hebben
uitgeoefend op KLOKK om af te zien van een parlementaire
enquete.	
  

