
 c Advocaat roept acht getuigen op

Rel kerk De Horst gaat verder 

Thed Maas
Groesbeek

De kwestie speelde in de zomer van 
2020. Advocaat Stijn Stevens heeft 
van het Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden toestemming 
gekregen. Hij wil acht getuigen op-
roepen: emeritus-pastoor Henk 
Janssen, Gerard van Gorkum (des-
tijds lid van het parochiebestuur) 
een verslaggever van deze krant en 

een verslaggever van het Berg en 
Dalse huis-aan-huisblad Gemeente-
nieuws, Harold Bons en echtgenote 
en zijn twee zonen. Zij moeten la-
ten weten wanneer ze tussen nu en 
maart 2023 beschikbaar zijn om 
door de rechtbank gehoord te wor-
den.

De kerk van De Horst is verkocht 
aan Pieter Spierings uit Nijmegen 
(maar nog niet geleverd), die er zijn 
bedrijf Spierings Medische Tech-
niek in wil vestigen. Vastgoedon-
dernemer Harold Bons (Hofmans 
Vastgoed) uit De Horst had de kerk 
samen met zijn vriend Ton Hen-
driks uit Nijmegen (die kocht ook 
de kerken in Beek en Leuth) willen 
kopen om er een dorpshuis van te 
maken. Hij stelt dat oud-pastoor 

Henk Janssen hem de kerk monde-
ling verkocht had. Die zou op 26 
juni 2020 gezegd hebben: ‘Harold, 
de deal is rond, ook de bisschop is 
akkoord’, waar de familie van Bons 
bij was.

De kerk werd even later echter 
verkocht aan Spierings, met wie het 
kerkbestuur ook in onderhandeling 
was. Bons stapte naar de rechter. 
Die heeft in eerste instantie de eis 
van Bons afgewezen. Reden: Spie-
rings heeft een ondertekend koop-
contract én het bisschoppelijk zegel 
(altijd nodig bij verkoop van een 
kerk), Bons alleen een mondelinge 
toezegging. Bons mopperde dat ‘de 
Judassen (kerkbestuur, ThM) er-
mee wegkomen’ en ging in beroep.

Het gerechtshof vindt nu dat er 

getuigen gehoord mogen worden 
omdat Bons (Hofmans Vastgoed) 
daardoor in staat zal zijn ‘zijn posi-
tie bij voortzetting van de proce-
dure beter te kunnen beoordelen en 
om getuigenbewijs te verzamelen’. 
‘Hofmans Vastgoed wil meer hel-
derheid over bepaalde zaken ver-
krijgen. Hofmans heeft voldoende 

belang’, motiveert het hof.
Advocaat Stevens stelt dat ‘het 

kerkbestuur wel degelijk een be-
sluit had genomen om aan Bons te 
verkopen’. Dat zou uit de verklarin-
gen van de pastoor en kerkbe-
stuursleden in de media blijken. 
,,Dat er dan formeel een handteke-
ning van de secretaris van het kerk-
bestuur ontbreekt, kan geen reden 
zijn om de overeenkomst niet na te 
komen. Dan zou de secretaris een 
soort vetorecht hebben en dat is 
niet zo.” De rechtbank oordeelde in 
eerste instantie dat Bons dus zijn 
best had moeten doen om de hand-
tekening van de secretaris te krij-
gen en wees de eis af. Volgens Ste-
vens moéten opgeroepen getuigen 
naar de rechtbank komen.

De advocaat van Harold Bons 
uit het Groesbeekse kerkdorp 
De Horst mag getuigen onder 
ede laten horen door de 
rechtbank over de verkoop van 
de lokale kerk. 

l  
Het kerkbestuur had 
wel degelijk een 
besluit genomen om 
aan Bons te verkopen
 – Stijn Stevens, advocaat
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