Reactie EenVandaag
Het bisdom Haarlem-Amsterdam is door de redactie van het actualiteitenprogramma
‘EenVandaag’ in de gelegenheid gesteld te reageren op het voornemen van drs. Pierre
Valkering, priester van het bisdom, om een juridische procedure te beginnen tegen mgr. dr.
J. Hendriks, de bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Het bisdom is vooralsnog door de advocaat van Valkering alleen in algemene bewoordingen
op de hoogte gesteld over deze mogelijke procedure. Het bisdom heeft daarom
onvoldoende houvast voor een gedegen inhoudelijke reactie.
De inzet van de mogelijke procedure lijkt een melding te zijn die in september 2018 bij het
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK is gemaakt inzake situaties waar Valkering bij
betrokken zou zijn geweest. Het bisdom vindt het niet passend en ook niet in het belang van
Valkering zelf om nader op deze melding in te gaan. Overigens is deze melding conform de
geldende procedures afgehandeld en niet omgezet in een klacht.
Valkering wil kennelijk de bisschop aanspreken omdat volgens hem de melding invloed zou
hebben gehad op de besluiten van het Vaticaan om hem als priester te schorsen en uit het
ambt van pastoor te ontheffen. Er is echter geen enkele reden om daarvan uit te gaan.
Het bisdom hecht er aan om nogmaals te benadrukken dat het eerdere besluit om Pierre
Valkering te ontslaan als pastoor van de Vredeskerkparochie in Amsterdam en te
suspenderen als priester is gebaseerd op het langdurig schenden van de
celibaatsverplichting - waarover hij zelf uitvoerig schrijft in de autobiografie die hij bij zijn 25jarig priesterjubileum presenteerde - en op ongehoorzaamheid. Dit besluit is door het
Vaticaan bekrachtigd.
Er is geen reden om aan te nemen dat het Vaticaan anders zou hebben geoordeeld wanneer
deze melding niet had plaatsgevonden. De aangekondigde procedure tegen de bisschop mist
hoe dan ook iedere grond. Het bisdom heeft Valkering de afgelopen jaren herhaaldelijk
gevraagd om serieus aan de slag te gaan met de vraag of hij wel als priester wilde blijven
functioneren en daarbij ook de celibaatsgelofte naar eer en geweten na te leven. Valkering
heeft tot op heden geen bereidheid getoond om stappen te zetten die er toe kunnen leiden
dat hij met vertrouwen weer werkzaam kan zijn als priester.
Het bisdom betreurt het dat Valkering opnieuw de publiciteit zoekt en kennelijk een
(nieuwe) juridische procedure overweegt tegen de bisschop. Als Valkering zich onheus
bejegend voelt door een melding of de afhandeling daarvan heeft het meer zin om met de
bisschop in gesprek te gaan dan een juridische procedure tegen hem te beginnen.
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