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Boekrecensie
Het KDC ontvangt wekelijks prachtige aanwinsten 
voor de bibliotheek. Het gaat hierbij om publicaties 
over het katholieke leven of de collecties. In de  
Impressie besteden we aandacht aan de uitgaves 
die ons het meest in het oog zijn gesprongen. 

Door de redactie | Beeld: Uitgeverij Querido  

De journaliste Katja Kreukels was in 1992 achttien jaar 
toen haar vader Joep Kreukels, gemeentearchivaris van 

Sittard, haar vertelde dat hij priester was geweest. Zijn uit- 
treden in 1970 was min of meer een familiegeheim: zijn ou-
ders en zussen hadden zich er mee verzoend, maar er werd 
niet meer over gesproken. In de jaren die volgden op haar 
vaders ‘bekentenis’ groeide bij Katja de nieuwsgierigheid 
naar het hoe en waarom. Tien jaar later reisde zij met haar 
vader naar IJsland, waar hij als missionaris gestationeerd was 
geweest, waarna zij getweeën besloten dat dit boek er moest 
komen.

De vader van Joep (Katja’s opa dus) had bij de Montfortanen 
gestudeerd, maar om gezondheidsredenen zat een priester-
studie er, tot zijn grote teleurstelling, niet in. Joep zelf kreeg 
een katholieke opvoeding en trad op zijn beurt wel in bij de 
Montfortanen. In 1965 werd hij priester gewijd en uitgezon-
den naar de missie in IJsland. Het was daar koud, eenzaam 
en veel had hij er niet te doen. Daarmee begon de twijfel aan 
zijn keuze op te komen. Toen hij vervolgens naar de universi-
teit van Bonn werd gestuurd om er oecumenische theologie 
te gaan studeren, nam die twijfel in het bruisende stadsleven 
alleen nog maar toe. In 1970 besloot Joep het ambt te verla-
ten en dispensatie aan te vragen.

Vanaf 2009 interviewde Katja haar vader. Zij wordt daarbij, 
anders dan sommige andere journalisten, gedreven door 

oprechte nieuwsgierigheid, zonder merkbare last van oud 
zeer. Het traditionele katholicisme kende zij van haar oma, 
die haar inwijdde in de oude gebruiken en devoties – en 
haar het liefst non had zien worden; het open katholicisme 
kreeg zij mee in haar opvoeding – kerkelijk en religieus (wat 
niet hetzelfde is) actief, maar niet dwingend. Zij interviewde 
haar vader niet alleen, zij gingen ook op pad naar plaatsen 
waar haar vader herinneringen aan had uit de jaren van zijn 
priesteropleiding en zijn priesterschap: zoals gezegd naar 
IJsland, en naar Meerssen, het Leender Kapelke, en naar de 
sacramentsprocessie in Schimmert. Zelf leefde Katja om de 
sfeer te proeven een aantal dagen mee in het Montfortaner 
klooster in Oirschot.

Het resultaat is Mijn vader was priester, waarin de hele 
geschiedenis wordt verteld vanuit vier invalshoeken: de her-
inneringen van haar vader, Katja’s eigen jeugdherinneringen, 
hun gezamenlijke ondernemingen, en de bredere kerkelijke 
geschiedenis. Dat resulteert in een buitengewoon leesbaar 
verhaal. De belevenissen en beleving van haar vader staan 
centraal, maar de journalistieke nieuwsgierigheid van de 
dochter is voortdurend voelbaar. De combinatie van die 
twee maakt het boek bijna spannend. ¶
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