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BELGISCHE OVERSTE BROEDERS VAN LIEFDE IN ROME VRAAGT ONDERZOEK NAAR
BROEDERS IN BELGIË

Liefde bij de broeders is over
René Stockman heeft het Vaticaan ertoe bewogen een
onderzoek te voeren tegen de Belgische afdeling van zijn
Broeders van Liefde. Die zijn van plan euthanasie toe te laten
in hun zorginstellingen.
VAN ONZE REDACTEURS JESSE VAN REGENMORTEL , MAXIE ECKERT

‘Respect voor het leven is absoluut en kan niet opgeofferd worden voor de
autonomie van de patiënt.’ Met andere woorden: euthanasie is altijd en overal uit den
boze. Zo ziet broeder René Stockman (62) dat. En hij is niet eender wie. Stockman is de
generale overste van de pauselijke congregatie van de Broeders van Liefde in Rome. Luc
Van den Bossche noemde hem ooit de machtigste man van Vlaanderen, de facto is hij
baas van een multinational. De Broeders runnen psychiatrische ziekenhuizen en scholen
in 26 landen op vier continenten.
Maar ze ontstonden in België en hier blijft ook hun kern liggen. Van alle bedden in
psychiatrische ziekenhuizen in ons land is 60 procent in handen van de Broeders van
Liefde. Ze stellen hier zowat 12.000 mensen te werk. Die hele Belgische afdeling wordt
gemanaged door een raad van bestuur. Die raad besliste onlangs dat euthanasie ook moet
kunnen in hun zorginstellingen.
BRUSSEL

Vriend van Benedictus
Meteen was duidelijk dat broeder Stockman die koerswijziging verre van ziet zitten. De
grote baas van de Broeders is een persoonlijke vriend van de vorige paus Benedictus. Een
man die zichzelf een radicale christen noemt. De term paternalist vindt hij geen verwijt
en macht noemt hij ‘een passie’.

‘Euthanasie als een gewone medische behandeling voorstellen
is deloyaal, ongehoord en onaanvaardbaar’
RENÉ STOCKMAN
Belgische overste Broeders van Liefde in Rome

Stockman sprak kardinaalstaatssecretaris Pietro Parolin aan en vroeg een onderzoek te
starten naar de beslissing van de Belgische Broeders van Liefde. Parolin, na de paus de
machtigste man in Rome, zal zich hoogstpersoonlijk met de zaak bezighouden.
‘Ik hoop op een duidelijk antwoord van de Kerk’, zei Stockman aan Catholic News
Service, een nieuwsagentschap dat zich uitsluitend bezighoudt met berichtgeving rond de
katholieke Kerk. Stockman liet ook verstaan dat de Belgische Broeders riskeren geen
psychiatrische centra meer te mogen beheren. Gisteren was hij niet bereikbaar, maar in
een perstekst die hij liet verspreiden, meldt Stockman dat het bij zijn weten de allereerste
keer is dat een christelijke organisatie zou stellen dat euthanasie een ‘gewone medische1/2
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behandeling’ is die onder de therapeutische vrijheid van de arts valt. ‘Zulks is deloyaal,
ongehoord en onaanvaardbaar.’

Ultieme strategie
Het lijkt erop dat René Stockman niet meer on speaking terms is met Raf De Rycke, de
voorzitter van de vzw die de psychiatrische ziekenhuizen, scholen en andere instellingen
van de Broeders van Liefde in ons land beheert. Die vernam het nieuws over het
onderzoek door het Vaticaan via de media, zegt hij. ‘Het lijkt wel alsof we iets hebben
misdaan met onze visietekst.’
De Rycke zegt op dit moment geen zicht te hebben op de mogelijke gevolgen van het
onderzoek. ‘De Broeders van Liefde zijn een congregatie naar pauselijk recht en dus zijn
ze canoniek verantwoording verschuldigd aan het Vaticaan. Maar het bestuur van de
psychiatrische centra zit in een vzw, en dus kan het Vaticaan niet op hun werking
ingrijpen.’
Is de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde bereid zich in extremis los te
scheuren van de Kerk? Dat is zeker niet de intentie, zegt De Rycke.
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