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P A T E R  L U C  V E R S T E Y L E N EN LEVENSGEZELLIN 

MIEKE VAN HOOF NIET VERVOLGD VOOR SEKSUEEL MISBRUIK
«We zijn blij dat het achter de rug is, maar hebben altijd geweten dat de beschuldigingen vals  waren.»
Zo reageren pater Luc Versteylen (83) en zijn gezellin Mieke Van Hoof (75) op het nieuws dat ze niet
worden vervolgd wegens  seksueel misbruik, waarvan ze door drie  vermeende slachtoffers waren be-
schuldigd. Het Antwerpse parket acht de feiten — die voor 1995 plaatsvonden in de Brouwerij van
Viersel —  verjaard en zegt ook dat Versteylen niet thuishoort in het klassieke rijtje van pedopriesters.
«Het was opgezet spel», aldus de pater in zijn eerste interview sinds de betichtingen.

Pater Versteylen — stichter van de groene
beweging Agalev — kwam twee maan-
den geleden serieus in nauwe schoen-
tjes. Het Antwerpse parket was een
 onderzoek tegen hem gestart na twee
klachten van aanranding van de eer-
baarheid van een minderjarige. Het ging
om feiten die zich hadden afgespeeld
tussen ’85 en ’95, in de Brouwerij van
Viersel, Versteylens veelbesproken
 bezinningsoord. Niet veel later barstte er
nog een andere bom, toen Versteylens
«compagnon de route» Mieke Van Hoof
in een klacht werd beticht van verkrach-
ting van een 15-jarig meisje, 25 jaar
 geleden, eveneens in de Vierselse
 Brouwerij.
Al die tijd hield «het koppel» de lippen
stijf op elkaar. Maar nu het parket hun
dossiers definitief heeft geseponeerd en
met zoveel woorden zegt dat «Verstey-
len geen pedofiel is», doorbreken de
 pater en zijn gezellin het stilzwijgen. Zij
het na zeer lang aandringen omdat hij
 eigenlijk niet mag praten van de
 jezuïeten, de orde waartoe hij behoort.

Geschaamd
«Er is een grote last van ons afgevallen»,
zegt Versteylen, die het verlossende
nieuws met Mieke Van Hoof zit te vieren
op café bij een porto. «Want het is niet
niks, als je publiekelijk moet doorgaan
voor aanrander en verkrachter. De dag
nadat ik op het televisie-journaal was
geweest, hebben Mieke en ik ons echt
geschaamd. We wilden ’s middags gaan
eten in de GB en toen Mieke in het
 restaurant al dat volk zag zitten, zei ze:
‘Kom Luc, laat ons thuis maar gewoon
boterhammen gaan eten.’»
«Iedereen keek naar ons», pikt Mieke in.
«Dat werd mij te veel. Want ik dacht:
‘Seffesdenken die mensen nog dat het al-
lemaal wáár is, dat wij echt viezeriken
zijn.’ Daarom zijn we daar weggegaan.»
«Maar sinds die dag hebben we alle
schaamte laten varen», vervolgt de
 pater. «We hebben onszelf tot de orde
geroepen en tegen elkaar gezegd: wij
hoeven ons niet te schamen, want wij
wéten dat de beschuldigingen vals zijn.
Sindsdien hebben wij ons leven voortge-
zet zoals altijd en zijn we ook onder de

mensen blijven komen. Ik heb altijd ver-
trouwen gehad in het gerecht en altijd
gedacht dat het goed zou aflopen», zegt
Versteylen terwijl hij nog een portootje
achteroverslaat. «Want er is ook nooit
iets gebeurd! De feiten zijn niet alleen
verjaard, ze zijn nooit gepleegd.»
Hoe Versteylen dan aankijkt tegen de
klachten? Het parket zegt weliswaar dat
de onderzochte handelingen in de

 Brouwerij gebeurden in het kader van de
seksuele ontplooiing, en op vrijwillige
basis, maar het zegt ook «geloof te hech-
ten aan de oprechtheid van de vermeen-
de slachtoffers, die de feiten ánders
 ervaarden, als een aantasting van hun
persoonlijke en seksuele integriteit».

Dopen
«We kennen de klagers en menen ook te
weten waarom ze ons valselijk hebben
aangeklaagd: om de Brouwerij over
te nemen, zonder ons. Kijk, de
vrouw die nu zegt dat Mieke haar
25 jaar geleden intiem heeft be-
tast, heeft 2 jaar geleden haar
dochtertje laten dopen door
mij. De man die ik 20 jaar gele-
den seksueel zou hebben mis-
bruikt, heeft de voorbije jaren
zijn drié kinderen door mij la-
ten dopen. En de derde klager
was aanwezig toen ik zijn neefje heb ge-
doopt.»
«Als ik dan echt zo’n schurk zou zijn en
zo’n lelijke, vieze dingen met mijn han-
den zou hebben gedaan: dan wil je als
slachtoffer toch niet dat diezelfde

 handen je eigen kinderen dopen?! Dat
laat je dan toch niet toe? Dus zeg ik: het is
allemaal opgezet spel geweest, bedoeld
om ons te beschadigen. Om de Brouwerij
te kunnen krijgen, om ons uit de
 Brouwerij te krijgen.»
«In die 40 jaar dat ik in de Brouwerij
 bezinning heb gegeven, zijn daar tot
12.000 bezoekers over de vloer geweest.
Allemaal mensen die er op belangrijke
momenten in hun leven iets moois heb-
ben beleefd. Nooit is er één probleem
geweest. En plots staan 17, 20, 25
jaar na datum drie men-
sen recht die mij de
voorbije jaren dan
ook nog eens heb-
ben betrokken bij
hun doopfeesten.
Daar stel ik mij
toch heel veel
vragen bij, ja.»
«En akkoord,

wij deden in de Brouwerij grensverleg-
gende dingen», vervolgt de pater. «Ik heb
daar de familiebaden geïntroduceerd
voor jonge gezinnen. Die familiebaden
waren de sauna’s avant la lettre. Ouders
konden er gezellig in keuvelen terwijl
hun kinderen bij hen in het water dre-
ven. Ik heb ooit meegemaakt dat  ouders
het 7-jarige vriendje van hun zoontje
hadden meegenomen naar het familie-
bad en dat de vader van dat vriendje mij
twee dagen later heeft beschuldigd van
pedofilie. Die klacht is weliswaar inge-
trokken, maar wat ik wil zeggen: wat wij
grensverleggend  vonden, kwam bij

sommigen als grensoverschrijdend
over. Maar dat maakt van mij nog

altijd geen  pedofiel, hé. En
elke bezoeker in Viersel is

daar uit  eigen vrije wil
naartoe  gekomen.»

Moed houden
«Ik voel geen rancune
 tegenover de klagers, ik
heb er compassie mee»,
besluit Versteylen. «We
hebben ons hard opge-
trokken aan de steun van
de mensen. Drie tot vier
steunbrieven per dág
hebben Mieke en ik ge-
had. Van mensen die
niet geloofden van wat
ons werd aangewreven
en die ons vroegen moed
te houden. Peter
 Adriaenssens, Rik
Torfs, advocaat Paul
Quirynen en de
 Antwerpse  bisschop

Bonny hebben ons ook
heel erg gesteund.»
«Ik heb het als zeer pijn-
lijk ervaren dat Mieke
en ik door al die betich-
tingen niet meer wel-

kom zijn geweest in de
Brouwerij», besluit de

 pater. «Ik mis de Brouwe-
rij. Heel erg. En ik vond het
ook vreselijk dat Mieke —
mijn nauwst verbondene,

mijn geliefde maar dan zon-
der lichamelijkheid — is aan-
gevallen door een vrouw met
blijkbaar veel fantastie. Maar
goed, de waarheid heeft ge-
zegevierd. Dat telt.»

Ex-woordvoerder Léonard schrijft boek over toekomst Kerk
Jürgen Mettepenningen, de
oud-woordvoerder van aarts-
bisschop Léonard, heeft giste-
ren onder grote belangstelling
zijn boek Welke Kerk? Vandaag
en Morgen voorgesteld in de ab-
dij van Grimbergen. Onder de
aanwezigen CD&V-partijvoor-

zitter en koninklijk onderhan-
delaar Wouter Beke. In zijn
boek onderzoekt Mettepennin-
gen waar de toekomst ligt van
de katholieke Kerk. Aan de pu-
blicatie gaat een turbulent jaar
vooraf. In februari 2010 tekende
de jonge theoloog een contract

met uitgever Davidsfonds, twee
maanden later brak de affaire-
Vangheluwe uit. In november
gaf hij, wegens de controversië-
le uitspraken van de aartsbis-
schop, de brui aan zijn woord-
voerderschap. Hij pende zijn
boek in een maand neer. (BVu)

KARDINAAL DANNEELS WINT WEER VAN GERECHT
Het Hof van Cassatie heeft de gerechtelijke inbe-
slagnames in het aartsbisschoppelijk paleis in
 Mechelen en het huis van kardinaal Danneels van
vorig jaar ongegrond verklaard. Er waren volgens
het hoogste rechtscollege onvoldoende aanwij-
zingen van schuld om binnen te vallen bij de top
van de Belgische Kerk. 
De beelden van de spectaculaire inval gingen de
wereld rond. Speurders zochten naar bewijzen
van schuldig verzuim in hoofde van Danneels, die

seksueel misbruik door priesters toegedekt zou
hebben. De kardinaal wil zijn documenten terug
en haalt voorlopig gelijk. Het arrest van Cassatie is
echter nog niet de laatste stap. 
Nu moet de Brusselse kamer van inbeschuldi-
gingstelling nog beslissen of de inbeslagnames
effectief teruggegeven moeten worden. Het
 Brusselse gerecht moet die definitieve beslissing
afwachten. Het onderzoek naar Danneels ligt stil.

(JM)

6 op 10 middelbare
scholen gebuisd

60% van de 145 middelbare scholen
die vorig schooljaar werden gecon-
troleerd kreeg een onvoldoende. Dat
blijkt uit het jaarlijkse rapport van de
onderwijsinspectie. In totaal volde-
den 88 middelbare scholen niet he-
lemaal, 3 kregen een ongunstig ad-
vies. Van de basisscholen is iets meer
dan een kwart gebuisd, vooral om-
dat de vakken wereldoriëntatie en
muzische vorming niet voldoen. Van
de 333 gecontroleerde basisscholen
kregen er 89 een onvoldoende, of
een «beperkt gunstig advies» in het
jargon. Dat wil zeggen dat ze moe-
ten bijsturen om aan de eisen te vol-
doen.  
De inspectie lichtte ook de 141
Vlaamse internaten door. Bijna de
helft daarvan is gebuisd voor hygië-
ne of brandveiligheid. (PGL)

ANNICK GROBBEN

«HET WAS OPGEZET SPEL»

POLITIE TIJDENS ONDERVRAGING

«Niet afkomen met ‘juichen’ en ‘hemelen’»
Tijdens zijn ondervraging heeft de politie pater Versteylen hoogst geamuseerd
 gevraagd om alstublieft Nederlands te spreken. En om niet af te komen met woorden
als ‘juichen’ en ‘hemelen’, eigen taalgebruik dat Versteylen in de Brouwerij van
 Viersel bezigde als hij daar seksuele voorlichting gaf.
«Ik begon het tijdens mijn verhoor uit te leggen in mijn ‘wonderwoorden’, ja», zegt
Versteylen. «De agenten moesten daar erg mee lachen. Maar ze lieten me toch
 verstaan dat ze dat geen bruikbare taal vonden en dat ik in gewone taal moest
 spreken. En dus heb ik de politie letterlijk het volgende gezegd: ‘Ik heb nooit
 oneerbiedige of ongewenste aanrakingen gedaan, ik heb nooit gepenetreerd, nooit
gemasturbeerd en nooit gecoïteerd.’ Met die ene zin was de hele waarheid gezegd.
Die waarheid is nu ook bevestigd en daar ben ik blij om.» (AG)

Vlamingen maken gezicht voor computerstem

Mieke Van Hoof en Luc Versteylen na de vrijspraak.
Foto’s PN

Ingenieurs van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben een systeem
ontwikkeld waarbij een computerstem een gezicht krijgt. «Communica-
tie verloopt veel vlotter als mensen een gezicht op een stem kunnen
 plakken», zegt ingenieur Wesley Mattheyses. De vorsers hebben een
 gegevensbank samengesteld die bij elke klank een passend beeld kan
 genereren. «Wij zijn de eerste die audio en video samen verwerken, zodat
het geheel veel realistischer wordt. Er zijn veel toepassingen mogelijk.  
E-learning komt zo een hele stap dichterbij. Zo moet je niet langer naar
een bandje luisteren, maar geeft een virtuele leraar je uitleg.»

PETER ADRIAENSSENS,
RIK TORFS, ADVOCAAT
PAUL QUIRYNEN EN 
DE ANTWERPSE
BISSCHOP BONNY
HEBBEN ONS 
GESTEUND
Luc Versteylen

IK VOEL GEEN RANCUNE
TEGENOVER DE KLAGERS, 
IK HEB ER 
COMPASSIE MEE
Luc Versteylen

N o o r d z e e
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Kanaal Seine - Noord-Europa

Rouen

Duinkerke

Le Havre

Amsterdam

Na jarenlange geschillen over de
 financiering is het licht toch op
groen gezet voor een 106 kilo meter
lang kanaal dat de Seine verbindt
met de Benelux en de rest van
 Europa. Het project ‘Seine-Nord
 Europe’ zal ongeveer 4,5 miljard
euro kosten en zeven belangrijke

havens met elkaar verbinden: Le
Havre, Rouen en Duinkerke in

Frankrijk, Gent, Zeebrug-
ge en Antwerpen in  België,

en Rotterdam in
Neder-

land. «Het is fantastisch. Frankrijk
heeft sinds het einde van de Tweede
 Wereldoorlog geen grote kanalen
meer aangelegd», zegt de  Franse
president Nicolas Sarkozy. Volgend
jaar valt de beslissing welk bedrijf
het kanaal mag aanleggen. Tegen
2017 moeten de werkzaamheden
afgerond zijn. Het kanaal zal 4.000
directe en 28.500 indirecte banen
scheppen. Bovendien zal het ook

goed zijn voor de luchtkwaliteit,
omdat veel minder  goederen

over de weg moeten. 
Vlaams minister van

 Mobiliteit Crevits is op-
getogen. «De verbin-
ding Seine-Schelde is

heel belangrijk voor
Vlaanderen. Zo

kunnen we meer
goederen met
grotere vaartui-
gen naar en 

van Parijs 
voeren.»
(KS)

www.xyladecor.be           0800-32.000

NIEUW ÉÉN REFERENTIE VOOR 
ALLE HOUTBESCHERMING

TUIN HUIS BUITEN HUIS BINNEN
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KUNSTENCENTRUM VERKOOPT GESPREKKEN MET TOPSPECIALISTEN

Levende bib 
beantwoordt

elke vraag

Het is een ongeziene kans.
Morgenavond kan eender wie

in het Antwerpse  kunsten -
centrum Monty een persoon-

lijk gesprek bestellen met
meer dan 60 topspecialisten

uit elke denkbare branche. Van
een  forensisch expert over een

beiaardier tot een  meester -
vervalser. «In deze tijden van
internetwijsheid willen we de

mondelinge kennisoverdracht
opwaarderen», aldus  David

Cornille, woordvoerder van de
eenmalige ‘levende bib’. 

BARBARA VUYLSTEKE

Kan je maag ontploffen als je te veel eet?
Hoe vervals je een Picasso? Wat doet de
Raad van State? Waarom spreken we
 Nederlands? Waarom stinkt hondenkak
harder dan olifantenpoep? Wat deed er
‘bang’ bij de Big Bang? Hoe train je een spits
met evenveel kapsones als talent? 
Al wie met een vraag zit waarop hij nog
nooit een bevredigend antwoord vond:
donderdag 7 april is hét moment. Kunsten-
centrum Monty biedt elke tweevoeter —
naar eigen zeggen — toegang tot alle kennis
van de wereld.  ‘Kennis is macht’, luidt de
passende naam van het originele project.

Teloorgang
«De mondelinge kennisoverdracht is stilaan
teloor aan het gaan», aldus David Cornille
van Monty. «Dat is jammer, en daar wilden
we toch even de aandacht op vestigen. Wie
tegenwoordig iets wil weten, zet zijn
 computer aan en surft. Maar vindt vervol-
gens vaak niet het verfijnde antwoord dat
hij zoekt. »
En daarom voedert Monty morgenavond
zestig bollebozen aan het gewone volk. «Het
enthousiasme bij de experts was alleszins

groot», zegt Cornille. «We kregen erg veel
ronkende namen bereid. Eva Brems, lief-
desprofessor Bo Coolsaet, Karel De Gucht ,
Patrick Janssens... Al bieden we ook een
 indrukwekkende verzameling minder
 bekende toppers aan. Een toekomst -
verkenner, een SM-specialiste, een land-
bouwer, een reclameman, een beiaardier,
een drugskenner, een visserijbioloog, een
Afghanistan-oorlogsveteraan... Te veel en
te gek om op te noemen. De selectiecriteria
waren streng: de gouden 60 moesten niet
alleen absolute top zijn in hun vakgebied,

maar het ook vlot en helder kunnen uitleg-
gen aan een leek.»

Koptelefoon
Opmerkelijk is ook dat reserveren voor deze
aparte vertoning onmogelijk is. En dat ie-
dereen dus een eerlijke kans krijgt op een
tête-à-tête met één van de super intellecten.
Op de avond zelf koop je gewoon een ticket
voor een persoonlijk gesprek naar keuze. Je
kiest zelf met wie je spreekt, je maakt
 desnoods een top 3 op, al is de beschik -
baarheid beperkt. Elke ‘topspecialist’ gaat
twee keer in gesprek. Eén babbel duurt
slechts 25 minuten. «Speeddaten zou ik dat
niet noemen», zegt Cornille. «Je zou versteld
staan van wat zulke slimmeriken kunnen
vertellen in een halfuur.»
De gesprekken vinden plaats aan een
 tafeltje voor twee op het podium van de
theaterzaal. Wie naast zijn droomgesprek
grijpt of wie gewoon geen grote prater is,
kan het ‘feest van de parate kennis’ aan-
schouwen vanop een publiekstribune. Met
een hoofdtelefoon kan je dan een achttal
gesprekken live volgen. 
Meer info bij kunstencentrum Monty op
03/238.91.81. Tickets: 5 euro inkom + 10 euro
per gesprek.

60 BOLLEBOZEN
• Liefdesprofessor Bo Coolsaet
• Beiaardier Carl Van Eyndhoven
• Mensenrechtenexpert Eva Brems
• AA Gent-coach Francky Dury
• Meestervervalser Geert-Jan Jansen
• Regisseur Guy Cassiers
• Reclameman Jens Mortier
• Seismoloog Manuel Sintubin
• Burgemeester Patrick Janssens
• Vrijmetselaar Ronald Commers
• En nog 50 andere experts

Enorme 
transporten
van containers
per boot zullen
zorgen voor
minder vracht-
wagens op de
weg. Foto Belga

NIEUW KANAAL VERBINDT SEINE 
MET ALLE HAVENS VAN EUROPA


