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Zijn laatste vriend is ook pedofiel Roger Vangheluwe heeft na het pedofilieschandaal nog één vriend overgehouden: priester Tom
Flamez (38) uit Waregem, die zelf als leraar een minderjarige aanrandde in het Sint-Vincentiuscollege in Ieper. Flamez hielp de
gevallen bisschop toen die in juni zijn spullen moest ophalen in het bisdom ...

Zijn laatste vriend is ook

pedofiel

Roger Vangheluwe heeft na het pedofilieschandaal nog één vriend overgehouden: priester Tom Flamez (38) uit Waregem, die zelf als
leraar een minderjarige aanrandde in het Sint-Vincentiuscollege in Ieper. Flamez hielp de gevallen bisschop toen die in juni zijn spullen
moest ophalen in het bisdom Brugge. Dat werd ons door verschillende bronnen bevestigd. En mogelijk stond hij Vangheluwe ook bij
tijdens diens vlucht uit de abdij van Westvleteren.

José MASSCHELIN en Jan VERBEKE

Vangheluwe nam op 23 april ontslag als bisschop van Brugge, toen uitlekte dat hij dertien jaar lang zijn neef had misbruikt. Hij
kreeg dezelfde dag nog onderdak bij de paters-trappisten in Westvleteren. Toen monseigneur Jozef De Kesel in juni benoemd werd
tot nieuwe bisschop van Brugge, werd Vangheluwe gevraagd zijn persoonlijke spullen op te halen. Dat waren enkele boeken en een
paar meubeltjes. Vangheluwe deed wat hem gevraagd werd, maar tot ieders verbijstering deed hij dat geflankeerd door de wegens
zedenfeiten geschorste priester Tom Flamez. Vangheluwe en zijn vriend laadden de spullen op en vertrokken, zonder veel te zeggen
tegen hun ex-collega's.

"De sfeer was zeer gespannen. We waren erg verwonderd dat de bisschop zijn gerief kwam ophalen met Flamez. We wisten dat de twee
goed bevriend waren, maar ze hadden dat niet mogen doen. Twee daders van zedenmisdrijven die elkaar steunen in tijden dat de Kerk
daaronder zwaar gebukt gaat: het zou niet mogen zijn... We zijn nog steeds geschokt door deze vertoning", zegt een bron binnen het
bisdom Brugge.

Twee handen op één buik

Nog volgens ingewijden is het zeker dat Vangheluwe gedurende zijn hele ballingschap in Westvleteren in nauw contact stond met
Flamez. "Het zijn zielsgenoten. Ze hebben alle twee zedenmisdrijven gepleegd, begrijpen elkaar en geven elkaar vergeving. De logica
wil dat Flamez hem zaterdag ook geholpen heeft bij zijn vlucht uit de abdij van Westvleteren. Wie anders? Ze zijn twee handen op één
buik."

De paters in Westvleteren bevestigden ons enkel dat "iemand" Vangheluwe zaterdagmorgen in alle vroegte kwam ophalen met een auto.
"We weten niet waar hij naartoe is. Het interesseert ons ook niet. Het belangrijkste is dat hij hier weg is. We zijn nu eindelijk van die
miserie af."

Woest

De stevige vriendschap tussen Vangheluwe en Flamez verbaast niemand binnen hoge kerkelijke kringen in West-Vlaanderen. Flamez
liep in juni 2008 tegen de lamp nadat hij - als leerkracht aan het Sint-Vincentiuscollege in Ieper - tijdens een zatte avond een leerling
had bepoteld. Flamez bekende de feiten tegenover de politie, vloog een maand in voorarrest en kreeg van de strafrechtbank opschorting
van straf, op voorwaarde dat hij geen contact meer zou hebben met minderjarigen.

"Vangheluwe was toen nog bisschop. Hij was woest dat de misdrijven van Flamez uitlekten in de media", zegt een bron. "Hij belde
naar het college in Ieper en vroeg de directie om niet te communiceren over de feiten. Het viel ons toen al op dat die twee zeer close
waren." De Brugse bisschop gaf Flamez na zijn veroordeling nog een kans: hij werd benoemd als hulppriester in Beernem. De man
integreerde zich perfect, maar het liep grondig fout toen hij plots weer in contact kwam met vormelingen. Hij probeerde via de
sociaalnetwerksite Netlog 'vriendjes' te worden met een 13-jarige jongen uit Beernem. Toen dat uitkwam, werd hij op non-actief gezet
door de administrator van het bisdom Brugge. Hij behield wel zijn wedde.
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Flamez is gedomicilieerd bij zijn ouders in Beveren-Leie, bij Waregem. Hij verblijft volgens gerechtelijke bronnen op een flat in Brugge.
Het is weinig waarschijnlijk dat hij Vangheluwe nu onderdak biedt, maar hij staat wel nog in nauw contact met hem en steunt de
gevallen Brugse Kerkleider door dik en dun.

&discReturn;Flamez wenste gisteren op geen enkele vraag te antwoorden. "Ik ben op reis in het buitenland. Tot genoegen. Dank u",
klonk het.

Vangheluwe was nog bisschop toen Flamez

tegen de lamp liep. Hij was woest dat de misdrijven uitlekten in de media, en gaf zijn vriend nadien

een tweede kans als hulppriester

veroordeelde priester hielp Vangheluwe mogelijk bij vlucht uit abdij

Het zijn zielsgenoten. Ze begrijpen elkaar en geven elkaar vergeving

Bron in bisdom Brugge

Op een dronken avond in juni 2008 bepotelde Tom Flamez (38) een tiener, later benaderde hij een andere via Netlog. Foto Kos
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