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Aan:  Alle betrokkenen bij de Arkgemeenschappen in Nederland 

Betreft:  Uitkomsten van het vervolgonderzoek over Jean Vanier  

Datum:  Haarlem/ Gouda, 30 januari 2023 

 

Beste mensen, 

 

In februari 2020 publiceerde L’Arche International het schokkende bericht over haar grondlegger 

Jean Vanier. Tot het einde van zijn leven (2019) heeft hij ontkend dat hij bij meerdere vrouwen, allen 

zonder een verstandelijke beperking, gedurende een lange periode misbruik heeft gemaakt van zijn 

machtspositie.  

 

Naar aanleiding van deze onthullingen heeft de leiding van L’Arche International een aantal besluiten 

genomen en acties in gang gezet, die:  

(1) zoveel als mogelijk moeten voorkomen dat iets dergelijks zich nogmaals ergens binnen 

L’Arche kan voordoen en eenieder die betrokken is bij een Arkgemeenschap zich veilig en 

beschermd weet,  

(2) alle vragen die de onthullingen toen opriepen zo veel en helder mogelijk moeten 

beantwoorden, 

(3) de vrouwen die zo moedig waren om te melden en te getuigen zoveel mogelijk in hun eer 

moeten herstellen. 

 

Eén van de acties was een diepgaand en onafhankelijk vervolgonderzoek naar de vele aspecten van 

het misbruik van Jean Vanier. Dat onderzoek is nu afgerond en de belangrijkste uitkomsten zijn 

vandaag in een persconferentie gepresenteerd. Wijzelf zijn sinds een paar dagen op de hoogte van 

enkel de hoofdpunten uit de samenvatting. Het volledige rapport en de samenvatting ervan vind je 

op de website van de Onderzoekscommissie en op de website van L’Arche International.  

 

Het rapport brengt onder andere de volgende feiten aan het licht: 

 een uitvoerig onderbouwde bevestiging van wat we sinds februari 2020 weten 

 het aantal vrouwen dat te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van Jean 

Vanier blijkt beduidend meer te zijn dan destijds bekend was 

 een ingrijpende wijziging van het ‘verhaal’ over het ontstaan van L’Arche, namelijk: dat er 

sprake is van een kleine kern van mensen die hun eerdere wangedrag op een nieuwe plek 

(namelijk in Trosly-Breuil, Fr.) wilden voortzetten, en  

 een onderbouwde bevestiging van de veronderstelling dat er buiten deze kleine kern 

niemand was die hier kennis van had of aan het misbruik deelnam of de feiten heeft 

toegedekt.  

 

De andere hoofdpunten uit het onderzoek lees je in de bijgevoegde brief van de internationaal 

verantwoordelijken van L’Arche.  

https://commissiondetude-jeanvanier.org/commissiondetudeindependante2023-empriseetabus/index.php/en/home-english/
https://www.larche.org/about-larche/news/study-commission-2023/
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We kunnen ons goed herkennen in deze reactie en delen hun gevoelens. We spreken onze 

waardering en medeleven uit voor hen die slachtoffer van misbruik zijn of hierover hebben getuigd. 

We veroordelen het gedrag van Jean Vanier vandaag opnieuw. 

 

Het misleiden en misbruiken, het verzwijgen en liegen van Jean Vanier doet geen recht aan al het 

goede werk binnen de 157 gemeenschappen van L’Arche. Het maakt pijnlijk duidelijk dat wij - als 

verantwoordelijken en medewerkers van De Ark - er alles voor moeten doen om te zorgen dat 

iedereen - met en zonder verstandelijke beperking - in onze gemeenschappen veilig en beschermd is.  

 

De afgelopen twee jaar is er door L’Arche International een kader van standaarden en doelstellingen 

opgesteld. We zullen deze naast onze bestaande procedures en gedragsregels gebruiken om een 

veilige en integere cultuur te bevorderen, te ontwikkelen en te evalueren. 

 

Als je vragen hebt over alles wat vandaag is bekend gemaakt of daarover met ons wil doorspreken, 

dan zijn wij daar uiteraard voor beschikbaar. 

 

We hopen je met deze brief goed te hebben geïnformeerd. 

 

De Ark Haarlem  De Ark Gouda 

 

Marc Wopereis  Eline Beil-Jol  (gemeenschapsverantwoordelijke) 

Paul Peters  Laurens Strijbos (voorzitter) 
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