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Hij was al eens theoloog van het 
jaar, wordt gerespecteerd als 
wetenschapper in Vaticaanse 
kringen en fungeert regelmatig 
als mediagenieke spreekbuis van 
katholiek Nederland. Misschien 
kun je hem vanwege zijn 
vriendelijke uitstraling wel onze 
‘knuffeltheoloog’ noemen. Harrie 
Meelen en Peter van Overbruggen 
hadden een gesprek met Paul 
van Geest op ‘zijn’ Tilburgse 
universiteit, waar hij hoogleraar 
kerkgeschiedenis is.

Kunnen we Van Geest zien als een 
toonbeeld van ‘Roomse blijheid’? 
Hij herkent zich wel in die typering: 
“Ik heb in mijn leven weinig te 
lijden gehad. Ik doe iedere dag een 
oefening: dan bedenk ik tien redenen 
waarom ik dankbaar moet zijn voor 
de dag daarvoor. Als 17-jarige met 
een gymnasiumdiploma wilde ik 
theologie gaan studeren. Maar mijn 
vader vond dat ik eerst een studie 
moest kiezen met meer perspectief 
op een baan. Dat werd Nederlands 
in Leiden, waar ik in vier jaar mijn 
doctoraal haalde en vervolgens 
alsnog aan een theologiestudie 
begon. Op advies van bisschop 
Simonis ging ik daarvoor naar Rome. 
Daar heb ik vijf fantastische jaren 
gehad, waarin ik veel goede lezingen 
heb mogen volgen, zoals van Jozef 
Ratzinger, de latere paus.” 

Hoe verhoudt zich jouw theologie 
tot de pastorale praktijk van het 
leven?
“Terug in Nederland had ik genoeg 
van het wetenschappelijk werk 
aan universiteiten en wilde ik na 
mijn promotie de parochie in. Ik 
solliciteerde zonder enige pastorale 
toerusting bij bisschop Ad van 
Luijn in Rotterdam en kreeg een 
jaarcontract voor een parochie in 
Alexanderpolder. Dat was de tijd 
van mijn leven. Mijn eerste preken 

waren natuurlijk veel te moeilijk. 
Dat werd me ook ronduit verteld 
door de mensen. Zo was er een van 
oorsprong Brabantse, heel slimme 
havenarbeider die op z’n Rotterdams 
zei: “Jij deugt, maar je preek was 
klote.” Ik heb hem toen gevraagd 
of ik met hem mijn preken mocht 
oefenen. Dat heeft me gered. Ik heb 
daar geleerd om me vragend op te 
stellen. Want wat moest ik met mijn 
‘zeergeleerdheid’, als ik in een gezin 
kwam waar een kind was overleden 
of iemand zelfmoord had gepleegd? ”  

In Rotterdam was je geliefd bij 
jongeren en werd je gewaardeerd 
als voorganger, onder meer in 
communievieringen. Ga je ook nu 
nog weleens voor?
“Ik zou nu niet meer voorgaan in 
woord- en communievieringen. Ten 
eerste omdat ik geen zending heb 
en die waarschijnlijk ook niet meer 
zal krijgen. Maar bovendien, als je 
als leek voorgaat in zo’n viering, hou 
je theologisch iets geks in stand: 
een soort pseudo-eucharistietje. 
Daar is de kerk in 2000 jaar niet 
groot van geworden. Zo wordt het 
echte probleem niet aangepakt: 
namelijk de vraag waarom er een 
priestertekort is. Al 2000 jaar is de 
eucharistie de ruggengraat van de 
kerk en daar zijn priesters voor nodig.

Hoe vier je die in een kerk zonder 
priesters? Kan de opheffing van de 
celibaatsplicht helpen?
“In Nederland niet, maar ik ken 
bisschoppen die wel verruiming 
willen. Want waarom kan een 
gehuwde dominee die katholiek 
wordt priester zijn en mogen 
lagere geestelijken in de orthodoxe 
kerk trouwen? Het celibaat is niet 
een goddelijk recht en heeft ook 
niet altijd bestaan in de kerkelijke 
geschiedenis als wet. Ik ben vóór 
het celibaat als bijzondere staat, 
als iemand het als een privilege 
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beleeft, maar vind dat een gehuwde 
levensstaat voor priesters mogelijk 
moet zijn.”

Je had ook een augustijnse 
leerstoel. Wat is de betekenis van 
Augustinus voor onze tijd?
“Hij leert je intenser en weidser kijken 
naar mensen en dingen om je heen. 
Je referentiekader wordt ruimer 
als je ziet hoe hij politiek, handel, 
leven en liefde beziet. Zijn motto is: 
als je in staat bent om liefdevol en 
vriendschappelijk te zijn, is dat niet 
alleen beter voor die ander, maar ook 
voor jezelf. ” 

Van Geest is onlangs benoemd tot 
lid van de Pauselijke Theologische 
Academie, die ook uit leken 
bestaat, mannen én vrouwen. Zijn 
uitverkiezing was, gezien zijn lange 
Romeinse verleden, niet echt een 
verrassing. “Een van de opvolgers van 
Jozef Ratzinger bij de Congregatie 
van de Geloofsleer is kardinaal 
Ladaria, voor mij destijds in Rome 
een bijzonder fijne leermeester met 
wie ik nog steeds contact heb. Ik 
denk dat hij mij heeft voorgedragen.”

Die congregatie is toch de 
waakhond van de orthodoxie?
“Het toezien op de ware leer of de 
theologische toetsing van thema’s 
heeft op dit moment absoluut geen 
prioriteit, want alle aandacht is 
gericht op de kwestie van misbruik 

door clerici en hun uitzetting uit het 
ambt. Kardinaal Ladaria heeft daar 
zijn handen vol aan”. 

Je bent belijdend katholiek. Hoe 
geef je dat door aan je kinderen? 
“Mijn kinderen beschouwen zichzelf 
als katholiek, maar gaan niet 
wekelijks naar de kerk. Onze oudste, 
Isabel van 18, is geïnteresseerd in 
theologische vragen. Onze jongste 
is een cijferkind. Wij spreken thuis 
veel over de zin van het leven; het 
leven na de dood of het bewustzijn 
dat niet door het lichaam wordt 
geproduceerd. Omdat wij met ons 
gezin al lang bevriend waren met 
kardinaal Simonis, ging Isabel ook 
regelmatig op eigen houtje met hem 
kletsen. In een laatste brief aan hem 
dankte ze de kardinaal voor alles wat 
hij voor mij had gedaan, dat ik een 
liefhebbende vader en hoogleraar 
was geworden, wel in die volgorde. 
Die ontroerende brief trof ik na zijn 
overlijden aan bij zijn spullen.” 

In een recent interview spreek je 
van een kerk op instorten? Wat is 
haar toekomst?  
“Dan heb ik het over de moralistische 
en triomfalistische kerk zoals ik 
daarvan het laatste stukje heb 
meegemaakt eind jaren 50, begin 
60. Met ook vernederende tradities, 
waarbij een jonge moeder na 
de geboorte van een kind een 
soort zuiveringsritueel moest 

ondergaan bij het altaar. Die 
kerk is geïmplodeerd, maar de 
vraag is hoe zij zich opnieuw kan 
uitvinden als een samenbindende, 
gelukbrengende gemeenschap, 
geënt op het evangelie en 
betrokkenheid op elkaar.” 

Geeft de nieuwe pauselijke 
encycliek Fratelli Tutti daar een 
antwoord op?
“Zeker, paus Franciscus gebruikt 
het beeld van de kerk als een 
veldhospitaal, weliswaar een 
armoedig zootje, maar je wordt er 
wel opgevangen. En of dat nu voor 
dolende intellectuelen of zwervers is, 
je wordt er beter van.”

De kerk is, ook getalsmatig, 
marginaal geworden in de 
samenleving. Is zij nog in staat om 
een veldhospitaal op te richten 
voor zoveel hulpbehoevenden?
“Dat vind ik te cynisch. Je 
kunt zichtbaar blijven als 
christengemeenschap, hoe 
beperkt ook. In de Rotterdamse 
Ceciliaparochie zag ik wekelijks 
zo’n 160 bejaarden in de kerk. 
Daaromheen veel vrijwilligers, actief 
voor ouderen, een bloemschikgroep 
en ga zo maar door. Het is natuurlijk 
geen academisch ziekenhuis, het 
blijft een armzalig maar nuttig 
veldhospitaal. Overigens hebben 
jongeren andere ideeën van 
gemeenschap vormen.”  ▸
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intuïtie verdisconteerd is. Overigens 
weten economen ook zonder 
theologen wel dat het model van de 
homo economicus geen recht doet 
aan het concrete verschijnsel mens.”  
 
De encycliek Fratelli tutti spreekt 
ook over vrouwen. Hoe zie jij hun 
rol in de kerk? 
“Er is een Vaticaanse werkgroep 
bezig met het vraagstuk van de 
wijding van vrouwen tot diaken. 
Sinds het aantreden van Franciscus 
zijn er in de curie veel meer vrouwen 
op ambtelijk niveau werkzaam. De 
financiële commissie, waarin vroeger 
uitsluitend prelaten zaten, bestaat nu 
uit zes vrouwen, onder wie de oud-
premier van Ierland.”  

Hoe heb je in deze coronatijd de rol 
van de kerk ervaren? 
“Het viel me in onze parochie in 
Berkel en Rodenrijs op dat ‘schaarste 
de vraag creëert’. Want omdat men 
moest intekenen voor kerkbezoek, 
wilden ook mensen komen die 
normaal niet in de kerk kwamen. 
Van een vriend die priester is, 
hoorde ik het schrijnende verhaal, 
dat hij in een beschermend pak de 
ziekenzalving met een wattenstaafje 
moest toedienen. Mensen moesten 
in eenzaamheid sterven, omdat er 
niemand bij mocht. Daar hadden 
bisschoppen en protestantse 
kerkleiders een vuist moeten maken. 
Want aan het einde van het leven 
moeten mensen elkaar fysiek nabij 
kunnen zijn.” 

We komen te spreken over de 
kwestie dat de bisschoppen niet 
langer benoemingsrecht hebben 
in de Raad van Toezicht van de 
Radboud Universiteit, die zelf de 
invulling van de katholieke identiteit 
wil bepalen. Van Geest vindt het 
wegvallen van die invloed jammer, 
omdat de universiteiten zich zo niet 
meer kunnen onderscheiden van 
elkaar. Een overheid die onderwijs 
financiert kan volgens hem immers 
altijd toezien op hoe instellingen 
met een bepaalde identiteit goed 

Bisschop Gerard de Korte laat 
herhaaldelijk in publicaties blijken, 
dat hij belang hecht aan een 
geloofsopvoeding in het gezin. Is 
dat haalbaar? 
“Niet in de zin van overbrengen van 
geloofswaarheden. Ouders hebben 
daarvoor ook te weinig bagage. Maar 
je moet je eerst afvragen: waarom 
zou het voor hen waardevol en 
aantrekkelijk zijn om vertrouwd te 
raken met christelijke spiritualiteit, 
geloofsopvattingen en dogma’s? Als 
je dat niet duidelijk weet te maken, 
wordt het lastig.” 

Hoe bereik je hen dan? 
“Als je mij tien jaar geleden had 
gevraagd of ik een leerstoel 
‘theologie en economie’ zou 
bekleden, dan had ik gezegd, dat 
ik nog eerder aan de curie in Rome 
zou werken dan in Rotterdam. 
De theologie hield zich eeuwen 
terug al bezig met economische 
vraagstukken, met handel als een 
menselijke interactie. Economie 
als wetenschap is van recenter 
datum dan de theologie. In mijn 
colleges vertel ik dat in de economie 
relationele verbanden essentieel 
zijn en dat christelijke geloofsleer 
daarbij veel te bieden heeft voor het 
persoonlijk leven.”

Je bereikt dus alleen een 
intellectuele bovenlaag?
“Dat klopt, de volkskerk van vroeger 
krijg ik met mijn colleges echt niet 
terug in de kerk.”

We zien het neoliberalisme met 
zijn nadruk op eigenbelang en 
globalisering die met goedkope 
arbeid leidt tot uitbuiting. Hoe kun 
je als theoloog aan economen een 
positief tegenwicht bieden?
“Door in een dialoog met economen 
te proberen het mensbeeld dat 
aan hun modellen ten grondslag 
ligt, dat van de calculerende homo 
economicus die zijn eigen belang 
nastreeft, te relativeren en te 
verrijken met een mensbeeld waarin 
liefde, vertrouwen, schuldbesef, 

functioneren. 
(Intussen is bekend geworden 
dat De Radboud Universiteit en 
Radboudumc van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie niet langer 
het predikaat ‘katholiek’ mogen 
voeren. Red.)

Wat is eigenlijk de ‘geest van 
Paul’, waar raakt u het meest door 
bezield als christen?
“Dat is voor mij een uitspraak van 
de in 2016 overleden pastoor van 
de Heilig Landstichting Nijmegen, 
Toon Rabou. Hij zei: “Wij lossen als 
theologen geen problemen op. Wat 
ons te doen staat is mensen ver-
lossen. Je moet daarvoor ‘redeeming 
qualities’ -goede eigenschappen- 
bezitten, zoals Jezus in de Schrift laat 
zien.” 

Na de snelle woordenstroom van 
bijna anderhalf uur horen we de 
galmende beltoon van Pauls telefoon. 
“Ja, dat is het klokkengebeier voor de 
vespers van de abdij van Vaals. Ik laat 
me met deze toon wel eens bellen in 
een vervelende vergadering. Dan is 
er meteen een andere sfeer.”
Dit bij een theoloog passend 
belsignaal – - dat nu overigens niet 
de bovengenoemde bedoeling had 
- betekent ook het einde van ons 
interview. Het brengt me terug naar 
de uitvaart van kardinaal Simonis, 
waar Van Geest het in memoriam 
uitsprak. In dat persoonlijke verhaal 
voor zijn goede vriend Adrianus 
verenigden zich de kwaliteiten van 
de eloquente neerlandicus en de 
toegankelijke theoloog. Zoals in dit 
gesprek. ▪
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