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Door een onzer redacteuren 

Vorige week vergeleek Keating in de Amerikaanse krant de Los Angeles 

Times enkele Amerikaanse bisschoppen met de maffia. Zij zouden het 

pedofilieschandaal dat de Amerikaanse katholieke kerk vorig jaar op haar 

grondvesten deed schudden, systematisch in de doofpot proberen te 

houden. 

,,Mijn opmerkingen [in de Los Angeles Times], die door sommige 

bisschoppen als kwalijk zijn opgevat, waren dodelijk accuraat. Ik bied 

geen verontschuldigingen aan'', schreef Keating in zijn ontslagbrief. ,,Het 

ontlopen van dagvaardingen, de weigering tot openbaarheid van de 

namen van priesters die zich hebben vergrepen, de ontkenningen, het 

vertroebelen, het afleggen van omslachtige verklaringen; dat is het 

toonbeeld van een criminele organisatie, niet mijn kerk.'' 

Keatings veelvuldige en onverholen kritiek heeft regelmatig de ergernis 

gewekt bij verschillende bisschoppen. Met name kardinaal Roger Mahony, 

tegen wie een deel van Keatings kritiek was gericht, drong aan op het 

aftreden van de commissievoorzitter. 

Maar de verontruste Amerikaanse katholieken, die grote zorgen hebben 

over de beperkte openheid van de kerk en de bescherming die de 

bisschoppen pedofiele priesters hebben geboden, zouden door Keatings 

onverbloemde kritiek meer vertrouwen hebben gekregen in de commissie 

die onderzoek doet naar de kwestie. Veel kritische katholieken hebben in 

het verleden de vrees uitgesproken dat het dertien-koppige panel, de 

National Review Board, het schandaal zou bagatelliseren. 

,,We zullen het zonder het geluid van Frank Keating moeten stellen'', zei 

Jane Chiles, lid van de commissie, na zijn aangekondigde aftreden. ,,Maar 

niemand hoeft bezorgd te zijn dat we minder voortvarend zullen zijn in het 

bereiken van onze doelen.'' Een meerderheid van de commissie was het 

niet met de uitspraken van Keating eens en had aangedrongen op zijn 

vertrek. 

Jim Post, voorzitter van de Amerikaanse lekenorganisatie Voice of the 

Faithful, zei te verwachten dat het vertrek van Keating uiteindelijk 

averechts zal uitpakken voor de bisschoppen, maar gunstig zal zijn voor 

de kerk. ,,Er komt nu meer druk op de commissie om een rapport te 

produceren dat gedegen en geloofwaardig is.'' De lekenbeweging werd na 

het uitbreken van het seksschandaal begin vorig jaar opgericht. 

Rotterdam, 17 JUNI. Frank Keating, de voormalige Amerikaanse 

gouverneur van Oklahoma, treedt af als voorzitter van de 

katholieke commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik 

van minderjarigen binnen de kerk.
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