
De laatste jaren flitst mijn brein regelmatig even terug naar die rare 

middag in mei, 1958, toen ik -12 jaar oud- mijn eerste aanvaring 

had met ‘de Kerk’. Ik had enorm zitten zwoegen op de voorbereiding 

van mijn Plechtige Communiebiecht, wilde ècht schoon schip 

maken en had daarom ‘aannemelijke’ zonden erbij verzonnen die ik 

weer glad had gestreken met de laatste zonde van mijn rijtje: ik heb 

gejokt. Had de pastoor dat door? Of was ’t omdat ik twee keer op 

dezelfde plek in de oefening van berouw was blijven hangen? Wat 

dan ook, hij had hel en verdoemenis boos over me uitgestort én een 

penetentie van hier tot Tokio. In ’n paar minuten tijd werd ik van 

‘goedgelovig kind’ een ‘opstandige puber’: teleurgesteld en diep 

verontwaardigd besloot ik ter plekke die penetentie niét te bidden 

en nóóit meer te gaan biechten. 

Trauma? Nee hoor. Ik ging gewoon stiekem rondjes fietsen als ik 

eigenlijk naar de kerk moest, en haakte tenslotte helemaal af. Maar ik 

heb me wél nog lang schuldig gevoeld over ’n vuistregel van thuis: zorg 

dat mensen van je op aan kunnen… 

Eind jaren 70 was ‘Vaticanum II’ in 
onze parochie volledig geland. In 
plaats van donderpreken klonk er 
de taal van de liefde, de vrede, de 
taal van Jezus. Ik schoof weer aan bij 
een warme, open gemeenschap, een 
volwassen parochie, waar ruimte was 
voor vragen en twijfels, een kerk die 
ruimte bood aan iedereen, van welke 
kleur, aard, stroming of afkomst ook. 

In 2015 ging onze diaken met 
pensioen en de deur van de altijd 
bruisende pastorie ging dicht. 
Er kwam geen nieuwe pastor. 
Diverse fusiepogingen mislukten. 
Het werd een komen en gaan van 
pastoors en kapelaans, waardoor 
spoedig niemand meer wist wie 
waarvoor stond, maar de koers 
was spoedig duidelijk: de antieke 
sandwichkazuifels en de schrille 
belletjes die bij de consecratie 
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zo indringend de stilte verstoren, 
waren nog tot daaraantoe. Veel 
erger waren de sfeerloze missen: 
onrustige vertoningen met veel heen 
en weer geloop, eindeloze preken 
en gedachteloze ‘brabbel-gebeden’ 
die niks toevoegden. Geen greintje 
gevoel voor waardigheid. Geen 
poëzie. Nooit ’n moment voor stille 
overpeinzing… Toen het woordje 
‘biechten’ óók nog voorbijkwam, 
kreeg ik mijn eerste ‘1958-flits’: 
alles was weer precies zoals toen… 
Gesprekken tussen werkgroepen en 
pastores leidden wel tot iets kortere 
preken, maar inhoudelijk bleef er 
alleen ruimte voor ‘de leerstellingen’. 
Een brief naar de bisschop bleef 
onbeantwoord. Steeds meer -van de 
ruim twintig- werkgroepen stapten 
op…
 

Nu, na zes jaar 
Soebatten, zijn ook 
de parochianen op. 
Er zitten nog tien, 
vijftien ‘vreemdelingen’ 
achterin de kerk. Onze 
bron van kracht -de 
kerk- is op alle fronten 
leeg geknepen, is een bron van 
verder groeiende ergernis en verdriet. 
En al die tijd is haar boodschap niet 
meer gehoord: Breek en deel dit 
brood met elkaar; volg na wat je in 
handen neemt en tracht voor alle 
mensen zo goed als God te zijn; en 
laat van je uitgaan, van hand tot 
hand, van mens tot mens, de liefde, 
de vrede, het Lichaam van Christus… 
 

Sinds een aantal maanden hebben 
we een pastoor. Zijn protégé is onze 
nieuwe kapelaan, die al een ‘functie 
elders’ heeft gehad en er prat op 
gaat de jongste in het bisdom te zijn. 
Op ’n website las ik dat hij als tiener 
door zijn grootmoeder meegenomen 

werd naar de kerk, en die introductie 
besluit hij met een citaat van 
Vincentius a Paulo: ‘Onze zaak is 
het om de hemel te winnen. Al het 
andere is pure tijdverspilling.’ 
Griezelig om te zien hoe hij zijn 
kiezen erin zet. 
Van ‘samen vieren’ is geen sprake 
meer. De mis is nu een spektakel, 
slecht geregisseerd, met een 
overdaad aan betekenisloze 
handelingen en gebaren in een zware 
mist van wierook. De ‘heiligheid’ 
druipt ervan af. Het altaar en het kruis 
bewieroken: mooi! Maar daarna jezelf 
daaraan gelijk stellen en jezelf láten 
bewieroken? Omdat de leer zegt dat 
dat moet? Dan heb je een ego dat het 
woord nederigheid niet kent. 

Het is natuurlijk kleinzielig, en 
lachwekkend, als een voorganger 

een koor dat de stoelen aan het 
klaarzetten is, onderbreekt, naar 
het tabernakel wijst en zegt: ‘Stil, 
want daar woont Jezus.’ Maar wat 
moet je met een voorganger, die 
de Biechtspiegel ter Voorbereiding 
op het Sacrament van Boete en 
Verzoening hanteert? Die preekt: 
‘Alleen wie zonder zonde is, kan 
deelnemen aan de communie, anders 
blijven zitten!’ 
Het is natuurlijk irritant dat een 
voorganger mensen tijdens de 
communie corrigeert, omdat ze 
hun handen niet goed houden... 
die de communie liefst weer op de 
tong wil laten landen. Wat moet 
je met een voorganger die in de 
Allerzielenviering verkondigt dat 

de overleden dierbaren nu in het 
vagevuur zijn, dat de kerkgangers 
hen kunnen helpen door aflaten 
te verdienen, en uitlegt hoe dat 
moet… Een voorganger, op wie 
mensen reageren met: ‘Ik was al 
eerder geschokt door uitspraken en 
de gang van zaken, maar vandaag 
heb ik de kerk verlaten met een 
koud hart’… Wat moet je met een 
voorganger die vol lof preekt over 
de visie van de Hongaarse regering 
op homoseksualiteit… en een 
voorganger die op tweede kerstdag 
-het feest van de H. Familie- alwéér 
begint over de sexuele moraal, en 
ook nog op een banale manier… 
 

Het treurige is dat de voorgangers 
zelf écht gelóven in hun gelijk; 
dat je écht terug kunt gaan in de 

tijd: negeer, ontken 
simpelweg de hele 
ontwikkeling tussen 
nu en toen. Wie weet 
krijg je daarmee de 
aarde ook weer plat… 
Zijn ze geïndoctrineerd 
door het het 
opleidingsinstituut? 

Zijn ze van zichzelf zo wereldvreemd? 
Voelen ze zich de nieuwe roependen 
in de woestijn? Is het een strategie: 
eerst de boel langzaam laten 
doodbloeden, dan de nieuwe kerk 
met dogma’s en leerstellingen weer 
opbouwen? Compassie met mensen 
hebben ze in ieder geval niet. 

In de film Glas van Bert Haanstra 
zit een scene waarin één fles vast 
komt te zitten in het lopende-
bandsysteem. Alle volgende flessen 
blijven daarop kapotlopen. Dan 
treedt een oplettende opzichter 
kordaat op: hij trekt de blokkeerfles 
uit het systeem. 
Hadden wij maar zo iemand…

'...teleurgesteld en diep verontwaardigd 
besloot ik ter plekke die penetentie niét te 
bidden en nóóit meer te gaan biechten' 
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