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Katja Kreukels ontdekte op haar achttiende dat haar vader priester was geweest. Haar boek over zijn leven is het ver-

haal van vader en dochter, maar ook een sfeerschets van het Rijke Roomse Leven. “Het is goed dat dit soort verhalen 

gedeeld wordt. Meer kennis over geloof kan zorgen voor meer begrip en empathie.”

Uit de kast, maar dan anders ‘Mijn vader 
priester? Ik geloofde mijn oren niet’

interview

CULTUUR

Het is een mooie zomerdag in 1992. Op een terras in Sittard luistert een achttienjarig 

meisje naar het verhaal van haar vader. Met open mond en steeds groter wordende 

verbazing. Hij vertelt over zijn vorige leven, een leven waarvan zij totaal geen weet 

had.

Het meisje van toen – inmiddels een 45-jarige vrouw – zit nu op een terras in Amster-

dam. “Het was toen ook lekker weer, net als vandaag”, zegt Katja Kreukels. “Mijn 

vader vertelde dat hij priester was geweest. Dat hij gewerkt had in IJsland en in Bonn. 

Ik kon mijn oren niet geloven. Mijn vader? De gemeentearchivaris van Sittard? Pries-

ter?

Uit mijn eigen jeugd – ik heb een katholieke opvoeding gehad – kende ik natuurlijk 

pastoors. Ik probeerde me voor te stellen hoe mijn vader als priester in de kerk achter 

het altaar stond. Het gaf me een vreemd gevoel dat hij een compleet ander leven had 

gehad voordat ik er was. Alsof hij niet mijn vader kon zijn, alsof hij het niet hoorde 

te zijn, want priesters konden geen gezin stichten. Ineens keek ik anders tegen hem 

aan. Het moest echt even bezinken.”

Ze haalt eens diep adem en zegt: “Mijn boek was dus niet zomaar een verhaal: het 

was echt een verstopt verhaal.”

Het idee om er een boek over te schrijven, ontstond pas jaren later. “Ik werd wel 

meteen geprikkeld om meer na te denken over religies. Waarom zijn mensen religi-

eus? Waarom worden ze in deze tijd nog priester? Na die zomer in 1992 ben ik jour-

nalistiek gaan studeren in Tilburg. En voor mijn afstuderen heb ik een jonge priester 

geïnterviewd.”

BITTERE PIL
Katja’s vader Jo Kreukels (1938) was de oudste zoon in een traditioneel katholiek 

gezin in Limburg. Zijn ouders hadden voor hem een loopbaan in de Kerk voor ogen. 

Jo ging naar het seminarie van de montfortanen en werd in 1965 gewijd. Vier jaar 

later trad hij weer uit, zoals veel jonge mannen in de jaren zestig en zeventig deden.

Voor zijn vrome ouders en de rest van de familie was zijn uittreding een bittere pil, 

vertelt Katja Kreukels. “Maar gelukkig werd mijn vader niet verstoten door zijn fami-

Jo en Katja Kreukels in Schimmert. Jo Kreukels volgde er de priesteropleiding van de paters montfortanen. Hij was missionaris, maar trad uit en stichtte een gezin. | Foto: Chris Keulen - Hollandse Hoogte



17VRIJDAG 23 AUGUSTUS  2019

NUMMER 34 CULTUUR

lie en de Kerk. Hij heeft dispensatie gekregen, bisschop Bluyssen wenste hem nog 

alle goeds. Dat hij voor de Kerk kon trouwen, was voor mijn vader en zeker ook voor 

zijn ouders heel belangrijk.”

In 2004 maakt Kreukels met haar vader een reis naar IJsland. “Hij wilde mij heel 

graag laten zien waar hij bijna drie jaar lang gewoond en gewerkt had. Het was zijn 

eerste baan als jonge priester. Hij wilde zijn leven van toen meer kunnen toelichten.”

Vader Jo ontmoet er zijn vroegere collega Guus George, maar een warm en harte-

lijk onthaal is het niet. “We wisten dat uitgetreden priesters niet echt welkom zijn. 

Bovendien zat bisschop Gijsen toen op IJsland. Ik had hem gemaild dat ik graag een 

interview met hem wilde houden, maar daar ging hij niet op in. Van de lijken in de 

kast hadden we op dat moment nog geen weet.”

Kreukels doelt op het vermeende jarenlange misbruik door George, dat pas na diens 

dood in 2008 bekend werd. “De onderzoekscommissie was niet uit op waarheids-

vinding. Daarvoor waren de zaken te zeer verouderd en de bewijslast kon niet weer-

legd worden, omdat de verdachten al waren overleden. Maar alles wijst erop dat hij 

behoorlijk over de schreef is gegaan.

LIMBURGERS ONDER ELKAAR 
Mijn vader is er enorm van geschrokken dat deze man toen we hem in IJsland 

ontmoetten, niet alleen erg gesloten was, maar ook nog dit geheim met zich 

meedroeg. Hij had best een goede band met hem. Limburgers onder elkaar, een 

zekere gemoedelijkheid en humor. Het is fijn als je in een vreemd, koud en kaal 

land zit en er is iemand met wie je je verbonden voelt. Toen mijn vader begon te 

twijfelen aan zijn bestaan als priester, was George een van de eersten aan wie hij 

het vertelde.”

Kreukels schrijft een reisverslag over haar ervaringen in IJsland. Mensen die 

dat lezen, sporen haar aan om er een boek over te schrijven. En dus duikt ze de 

archieven in, spreekt met tientallen mensen en leest alles wat los en vast zit over 

het onderwerp: oude krantenartikelen, de gebeden, de dagordes. Het mondt uit 

in een boek dat een intrigerend tijdsbeeld geeft van het katholicisme in de vorige 

eeuw. Over hoe verweven het was met het dagelijks leven, de verzuiling, en de 

ontkerkelijking en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Het is niet alleen 

een familieverhaal, het verhaal van een vader en zijn dochter, maar ook een his-

torisch verhaal.

Dat Jo Kreukels het priesterschap vaarwel zei, betekende niet dat hij ook het 

geloof aan de wilgen hing. “Mijn vader heeft het geloof verinnerlijkt en helemaal 

van zichzelf gemaakt. Je kunt zeggen dat hij als gelovige volwassen is geworden. 

Hij gaat nog steeds elke week naar de kerk, hij vindt het belangrijk om de Eucha-

ristie bij te wonen. 

Dat is voor hem een mystieke en belangrijke gebeurtenis waardoor hij dichter bij God 

komt. Maar met Rome, de hiërarchische Kerk, heeft hij geen enkele binding meer.”

Zelf heeft Kreukels wel afstand genomen van het geloof, al heeft ze zich nog niet uit-

geschreven uit de Kerk. “Ik ben gelovig opgevoed, ben misdienaar geweest, heb de 

eerste communie en het vormsel gedaan. Maar toen ik een jaar of veertien was, kon 

ik me niet voorstellen dat er boven ons een God is. Ik zag het gewoon niet voor me. 

Ik had te veel vragen die niet beantwoord konden worden.

Mijn vader respecteerde dat, dat vond ik heel goed van hem. Hij heeft me alles mee-

gegeven, maar hij wilde op geen enkele manier het geloof opdringen, zoals in zijn 

eigen jeugd wel is gebeurd. Dat was natuurlijk een andere tijd, waarin iedereen gelo-

vig en vroom was.

Ik ben blij dat ik mijn leven meer zelf kon inrichten en dus meer in vrijheid 

opgroeide. Ook al weet ik dat hij het jammer vindt dat ik niet voor de Kerk getrouwd 

ben en dat mijn dochter niet gedoopt is.”

Kreukels droeg haar boek op aan haar vijfjarige dochter Rosa. “Zij groeit op in een 

heel andere tijd, ze zit op een multiculturele school. Bij de presentatie van het boek 

heb ik haar toegesproken: het ging over de verschillen tussen toen en nu. Ik sprak de 

hoop uit dat ze later, als ze dit boek leest, zich ook kan verwonderen over die totaal 

andere tijd waarin haar opa opgroeide. En dat het bijdraagt aan haar inlevingsvermo-

gen in kinderen die anders opgroeien dan zij.

Ik denk dat het goed is dat gelovigen en ongelovigen meer over elkaar te weten 

komen, dat dit soort verhalen gedeeld wordt. Het is jammer als onze religieuze 

geschiedenis bij het grofvuil wordt gezet. Meer kennis over geloof kan zorgen voor 

meer begrip en empathie.” e

‘Ik hoop dat m+n dochter zich later ook 
kan verwonderen over die totaal andere 

t+d waarin haar opa opgroeide’

“Joep was niet de enige die tw+felde. Tussen 1961 en 

1970 zouden in Nederland in totaal 1026 ambtsdragers 

hun toog aan de kapstok hangen.” Het ontluisterende 

c+fer staat vr+ droogjes genoteerd tegen het einde 

van het boek. En maakt in één klap duidel+k: dit is niet 

zomaar een toevallige familiegeschiedenis, maar een 

relaas met bredere relevantie voor katholiek Nederland.

Joep is: Jo Kreukels (1938), vader van journalist en cul-

tuursocioloog Katja (1974). Z+ kwam er pas vr+ laat en 

tot haar grote verbazing achter dat haar vader, voor 

h+ haar moeder leerde kennen, priester was geweest, 

montfortaan, en parochies in Usland en Duitsland had 

gediend. H+ was één van de 244 priesters die in het jaar 

1969 uittrad, teleurgesteld dat alle vernieuwingsdriW 

van de voorb+e jaren weg begon te s+pelen.

Echt een nieuwe blik op deze p+nl+ke episode in de 

kerkgeschiedenis biedt M!n vader was priester niet. In 

haar duiding komt Katja Kreukels niet verder dan de 

aloude, wel erg schematische verklaring dat de conser-

vatieve Kerk niet met haar t+d meeging, en dat de meer 

progressieve gelovigen en geestel+ken er toen maar de 

brui aan gaven.

Meer nuance zit er gelukkig in haar fraaie beschr+ving 

van de levensloop van haar vader. De jaren op het novici-

aat, de missie naar Usland… het wordt allemaal met veel 

couleur locale beschreven. En zonder rancune: Kreukels 

wekt deze haast vergeten voorgeschiedenis van haar 

vader met een onbevangen verwondering tot leven. Dit 

verleden is een vreemd, exotisch land voor haar, en zo 

benadert ze het ook – voorzichtig, maar oprecht nieuws-

gierig. De grote vraag die het boek oproept: hoe kon het 

zo snel en zo geruisloos gaan? Van de zeer vrome groot-

ouders, via de integere gelovige vader met z+n gefnuikte 

roeping, naar de schr+fster die het als buitenstaander 

welwillend beziet. Gemeenplaatsen over conservatief 

versus progressief schieten dan tekort. Er z+n nog heel 

wat meer boeken nodig z+n om het diepere raadsel op 

te lossen.
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