22 februari 2020

Aan de leden van de Arkgemeenschappen over de hele wereld

Goede vrienden,
In juni vorig jaar brachten we jullie op de hoogte van onze beslissing om "een externe organisatie de
opdracht te geven om een grondig en onafhankelijk onderzoek uit te voeren om ons te helpen om onze
geschiedenis beter te begrijpen, onze inspanningen rond het voorkomen van misbruik nog verder te
verbeteren en dus ons eigen huidige beleid en onze eigen praktijken te verbeteren". Het doel was
voornamelijk om antwoorden te vinden op vragen met betrekking tot "de omgeving rond pater Thomas
Philippe [in de periode waarin hij misbruik beging tegen meerderjarige vrouwen zonder een beperking],
inclusief de rol van Jean Vanier in die omgeving”.
De beslissing om dit onderzoek in te stellen en om de bevindingen ervan vandaag met jullie te delen,
werd goedgekeurd door het leiderschapsteam en de raad van toezicht van De Ark Internationaal. Dit
onderzoek is de verderzetting van het werk dat onze voorgangers, Patrick Fontaine en Eileen Glass, in
2014 reeds begonnen waren, toen ze op de hoogte werden gebracht van getuigenissen ten laste van
pater Thomas Philippe.
Het is met grote droefheid dat wij de resultaten van dit onderzoek met jullie delen. De datum waarop
het onafhankelijk onderzoek gelanceerd werd, ligt zeer dicht bij de sterfdatum van Jean Vanier, maar er
is geen verband tussen het onderzoek en het overlijden van Jean.
De bevindingen die we vandaag met jullie delen, hebben rechtstreeks te maken met Jean Vanier en
hebben een impact op het beeld dat we hebben van de beginjaren van De Ark. Ze zijn zwaar om te lezen
en zullen velen van ons kwetsen. We delen deze bevindingen met jullie vanuit het besef dat de
personen die hun getuigenissen gedeeld hebben daar veel moed voor nodig hadden, en vanuit de
waarden die centraal staan in De Ark.
Na zorgvuldig onderzoek van de documenten die De Ark Internationaal heeft kunnen inkijken en van de
getuigenissen waarvan de onderzoekers op de hoogte werden gebracht, kunnen we vandaag de
volgende punten bevestigen:


Vanaf de jaren vijftig, en in tegenstelling tot wat hij ons vertelde, was Jean Vanier grotendeels
op de hoogte van de redenen voor het canonieke proces en de veroordeling door de RoomsKatholieke Kerk in 1956 van pater Thomas Philippe vanwege zijn als "valse mystiek" omschreven
theorieën en de seksuele praktijken die daaruit voortvloeiden.
Pater Thomas Philippe was voor Jean een spirituele mentor en Jean zag in hem degene die hem
had opgeroepen om De Ark te stichten. In 2015, tweeëntwintig jaar na de dood van pater
Thomas Philippe, vernamen we dat hij volwassen vrouwen zonder beperking had misbruikt toen
hij in De Ark in Trosly (Frankrijk) was en toen hij daar als priester werkte. Jean heeft
herhaaldelijk verklaard dat hij niet op de hoogte was van deze misbruiken en heeft nooit de
werkelijkheid over zijn nauwe band met pater Thomas Philippe in de jaren vijftig onthuld.



Jean Vanier, toen nog een jongeman, stond heel dicht bij pater Thomas Philippe, vertrouwde
hem en zou met vrouwen die - volgens de bronnen waartoe we toegang hebben gehad en die
allemaal in dezelfde richting wijzen - zichzelf omschrijven als instemmend, enkele van de

seksuele praktijken hebben gedeeld waarvoor pater Thomas Philippe het initiatief had
genomen.


Ondanks het verbod van de Kerk ten opzichte van pater Thomas Philippe bleven hij, Jean en
enkele vrouwen in contact, lang na zijn veroordeling in 1956 en tot aan de oprichting van De Ark
in 1964. Sommige leden van deze groep maakten deel uit van onze gemeenschap in Trosly aan
het begin van De Ark en zouden vele jaren meedraaien in de gemeenschap, zonder ooit de aard
van hun relaties uit het verleden te onthullen.



Daarnaast hebben de onderzoekers oprechte en gelijklopende getuigenissen ontvangen over de
periode 1970-2005 van zes volwassen vrouwen zonder beperking die geen link hebben met de
eerder genoemde groep mensen. Deze vrouwen maken melding van seksuele relaties die Jean
Vanier met hen is aangegaan, over het algemeen in het kader van spirituele begeleiding, en die
sommigen van de vrouwen blijvend en diep gekwetst hebben. Deze vrouwen, van wie Jean
Vanier vroeg om er met niemand over te praten, kenden elkaar en elkaars geschiedenis niet en
hebben melding gemaakt van gelijkaardige feiten die gelinkt werden aan een zogenaamd
spiritueel of mystiek discours dat bedoeld was om die feiten goed te praten.
Die handelingen wijzen op het feit dat Jean Vanier deze vrouwen psychologisch en spiritueel in
zijn greep had en benadrukken dat hij bepaalde afwijkende theorieën en praktijken van pater
Thomas Philippe aanhing en dat hij die theorieën en praktijken over een zeer lange periode
heeft uitgeoefend.

We zijn geschokt door deze ontdekkingen en we veroordelen deze handelingen zonder voorbehoud. Ze
zijn volledig in strijd met de waarden die Jean Vanier overigens voorop stelde. Ze zijn onverenigbaar met
de elementaire regels van respect en integriteit van mensen, en ze gaan in tegen de basisprincipes van
onze gemeenschappen.
Voor velen van ons was Jean een van de meest geliefde en gerespecteerde mensen. We beseffen
hoeveel opschudding en pijn deze informatie bij velen van ons zal teweegbrengen, binnen De Ark maar
ook daarbuiten (we denken in het bijzonder aan de mensen van Geloof en Licht) want Jean was iemand
die zoveel mensen over de hele wereld heeft geïnspireerd en getroost. Hoewel Jean Vanier zijn leven
lang ontegensprekelijk heel veel goeds heeft gedaan, zullen we toch afscheid moeten nemen van een
bepaald beeld dat we van hem en van onze ontstaansgeschiedenis hadden. Los van de manier waarop
Jean Vanier die relaties zag of begreep en los van de verschillende manieren waarop deze vrouwen dat
zagen, staat het vast dat sommigen van hen er diep en blijvend door gekwetst zijn. Jean heeft een deel
van zijn bestaan verborgen gehouden, en zijn stilzwijgen - ongeacht de redenen daarvoor - zorgde
ervoor dat onaanvaardbare situaties zich konden blijven voordoen en dat we een vertekend beeld
kregen van onze ontstaansgeschiedenis.
We willen benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is dat Jean Vanier zich ook zo heeft gedragen met
mensen met een beperking.
Het zal tijd en moeite kosten om, met de hulp van mensen van buiten De Ark, te proberen om dit deel
van onze geschiedenis en de redenen voor dergelijke handelingen goed te begrijpen. Het is ook mogelijk
dat we nog meer en andere informatie zullen ontvangen waarmee we deze gebeurtenissen beter zullen
begrijpen. We gaan dit onderzoek verderzetten en zullen jullie op de hoogte blijven houden van onze
initiatieven en de resultaten.
Tegelijkertijd, en zoals dat gepland was van bij het begin van dit onderzoek, gaan we ook een grondige
evaluatie uitvoeren van onze huidige maatregelen om misbruik te voorkomen en mensen met en zonder
beperking te beschermen. Dat betekent ook dat we zullen kijken hoe er, in het verleden of meer recent,
werd en wordt omgegaan met meldingen van misbruik in onze federatie. Bovendien heeft De Ark
Internationaal naast de reeds bestaande meldingsregels in onze gemeenschappen en landen, een
gecentraliseerde meldingsprocedure opgezet die toegankelijk is voor al onze leden, op een beveiligde

manier die vertrouwelijkheid garandeert. Een commissie waar ook mensen van buiten De Ark deel van
uitmaken, zal deze informatie verzamelen en bepalen wat er mee gedaan moet worden.
We gaan verder met het in praktijk brengen van deze preventieve en beschermende maatregelen zodat
ze een integraal onderdeel worden van ons gemeenschapsleven en bijdragen aan de veiligheid en groei
van al onze leden.
In de komende weken en maanden zullen we jullie verantwoordelijken vragen om tijd en ruimte vrij te
maken om te praten en met elkaar in gesprek te gaan, zodat onze leden met of zonder beperking die dat
willen hun gevoelens, gedachten en vragen kunnen uiten. Op dit ogenblik kan wie dat wenst alvast een
samenvatting van het onderzoek vinden op onze website. Dat syntheseverslag is een overzicht van de
belangrijkste resultaten en werd opgesteld op basis van historisch onderzoek en het meer
gedetailleerde en vertrouwelijke onderzoeksrapport, dat het leiderschapsteam en de raad van toezicht
van De Ark Internationaal ontvangen hebben.
De resultaten van ons eigen onderzoek en het onderzoek dat we uitbesteed hebben, raken ons diep, op
persoonlijk vlak maar ook collectief als Ark. Toch is dit proces een dringende verplichting ten opzichte
van degenen die gekwetst zijn door deze situaties, maar ook ten opzichte van onszelf: De Ark heeft geen
toekomst als we niet op een lucide manier naar ons verleden durven kijken. Het nieuws dat we vandaag
vernemen is een beproeving en brengt ons van ons stuk, maar wat we verliezen aan zekerheid hopen
we te winnen aan volwassenheid, en we hopen De Ark verder te zetten met meer rechtvaardigheid en
vrijheid.
We willen hier in het bijzonder ons diep respect uitdrukken voor de vrouwen die hun verhaal gedaan
hebben. Als Ark-verantwoordelijken is het niet onze rol om ons te beschermen tegen de waarheid die
kwetst, maar om trouw te blijven aan de principes die ons bezielen en om "de unieke waarde van elke
mens*” te bevestigen. Wij erkennen de moed en het lijden van deze vrouwen, en van degenen die,
misschien zelfs vandaag de dag nog, in stilzwijgen leven. We willen ook onze dankbaarheid betuigen aan
de vrouwen die enkele jaren geleden dit stilzwijgen over pater Thomas Philippe hebben verbroken en zo
anderen hebben geholpen om zich los te maken van een onrechtvaardig juk van schaamte en verdriet.
Aan hen allemaal vragen we vergiffenis voor deze gebeurtenissen, die plaatsvonden in het kader van De
Ark en waarvan sommige plaatsvonden op initiatief van onze stichter.
Het verhaal van de vrouwen die hun getuigenis gedeeld hebben brengt een schaduwzijde uit onze
geschiedenis aan het licht, maar hun initiatief is voor De Ark ook een kans om de weg verder te zetten
met een groter besef van wie we zijn, beter in staat om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Uit het
onderzoek is gebleken dat dit ook de bedoeling was van de vrouwen, en we zijn hen daar dankbaar voor.
Aan jullie allemaal, leden van De Ark over de hele wereld, willen we nogmaals onze vriendschap en onze
verbondenheid uitspreken, en ons vertrouwen in ons collectieve vermogen om deze beproeving te
doorstaan. Met Gods hulp, met de steun van onze vrienden, willen we in onze gemeenschappen, onze
wijken, onze steden en onze landen "samenwerken [mensen met en zonder beperking] aan een meer
menselijke samenleving*".
We hopen dat het werk dat we zojuist met jullie hebben gedeeld, daaraan zal bijdragen.
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