
Achttien was Katja Kreukels (44) toen ze het te horen kreeg. Haar vader Jo Kreukels (81) was 
ooit priester geweest, iets waarvan ze nooit zelfs maar een vermoeden had. Maar wat dreef 
papa Jo om het priesterschap te ambiëren, hoe ging dat in zijn werk en wat motiveerde hem 
om eruit te stappen? Katja schreef het verhaal van haar vader neer in een fascinerend boek, 
dat het beeld schetst van een wereld die sindsdien compleet verloren is gegaan.

Het was vroeger zoveel beter, 
is de dooddoener die we 
opvallend dikwijls te horen 

krijgen. Het is wellicht niet waar, 
maar ánders was het wel. Velen 
beseffen niet eens hoezeer onze 
huidige samenleving verschilt van 
die van pakweg zestig of zeventig 
jaar geleden. Wie zich die vraag 
stelt, of zich die tijd wil herinne-
ren, moet het boek ‘Mijn Vader 
Was Priester’ van Katja Kreukels 
lezen. Daarin vertelt ze het pak-
kende verhaal van haar vader Jo 
die zich in de jaren vijftig geroe-
pen voelde tot het priesterschap, 
daar jaren zware studies voor over 
had en er al enkele jaren na zijn 
wijding de brui aan gaf. Jo huwde 
en kreeg kinderen, maar over zijn 
verleden werd niet gesproken. 
Waarom hij dat geheimhield, kan 
Jo zelf niet echt uitleggen. ‘Mis-
schien omdat ik het niet iets vond 
om trots op te zijn en wellicht ook 
uit respect voor de studiegenoten 
die wel in het ambt zijn gebleven.’
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Afgezien van het persoonlijke as-
pect van het verhaal, is het boek 
ook een boeiend tijdsdocument. 
Het schetst een wereld die ver-
loren is gegaan, die van dorpen 
die nog echte gemeenschappen 
waren, een wereld waarin de au-
toriteit van de kerk naast die van 
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de overheid door niemand werd 
betwist. Een wereld waarin men 
zich hield aan rituelen, waarin 
talloze processies door de dorpen 
trokken en zowel mannen als 
vrouwen zich hielden aan de hen 
toegewezen rollen van kostwin-
ner en huismoeder. Een wereld 
ook waarin het voor families een 
eer was om een geestelijke in de 
rangen te tellen. Dat was zo in 
Vlaanderen en dat was ook zo in 
Nederlands-Limburg, waar de fa-
milie van Katja Kreukels woonde.
De grootvader van Katja voelde 
zich trouwens intens geroepen tot 
het priesterschap, maar moest het 
seminarie wegens gezondheids-
problemen opgeven. Hij legde 
zich neer bij de wereldlijke draai 
die zijn leven toch nog kreeg en 
zal ongetwijfeld dolgelukkig ge-
weest zijn toen een van zijn zonen 
dezelfde keuze maakte en wel de-
gelijk priester werd.  
‘Het is inderdaad een wereld die 
zo goed als volledig is verdwe-
nen en zowel positieve, minder 
positieve en zelfs uitgesproken 
negatieve kanten had', zegt Katja 
Kreukels. ‘Maar dat kan je van 
elke samenleving en elke tijd zeg-
gen. De herinneringen aan die 
wereld zijn echter waardevol ge-
noeg om voor deze en de komen-
de generaties bewaard te blijven. 
Vandaar mijn boek, dat niet enkel 

de ervaringen van mijn vader in 
kaart brengt, maar ook het groter 
verhaal, dat van een maatschap-
pij die iemand als mijn vader 
voortbracht. Onze samenleving 
mag dan zijn gekenterd en een 
grondige afkeer hebben ontwik-
keld voor al wat religie is, maar er 
zijn ook zaken die te universeel 
waardevol zijn om zomaar bij het 
grof vuil te zetten.’
Ben je zelf nog gelovig?
KATJA KREUKELS: Het is iets wat ik 
van thuis uit heb meegekregen. 
Ik ben zelfs misdienaar geweest, 
maar dat was in Zuid-Limburg 
niet ongewoon. Ik respecteer de 
katholieke feestdagen, voel nog 
steeds een zekere verwantschap 
met katholieke rituelen en kan dat 
in mijn leven een plek geven. Ik 
zal al eens in de kerk een kaarsje 
aansteken voor zieke vrienden, 
of een schietgebedje prevelen 
vooraleer ik een vliegtuig opstap. 
En ik ben toch wel gehecht aan de 
tradities van mijn geboortestreek, 
aan het misschien naïeve maar 
mooie bijgeloof van de Mariave-
rering, de bedevaarten langs de 
kapelletjes, de groots gevierde 
communiefeesten. Een katholieke 
traditie en cultuur die toch nog 
leeft, meer dan de media ons wil-
len doen geloven. 
Anderzijds ben ik een vrouw van 
deze tijd en leef ik in Amsterdam, 

per definitie een mengelmoes 
van culturen, talen, religieuze en 
andere overtuigingen, een we-
reld waarin ik me evengoed thuis 
voel. Echt gelovig zou ik mezelf 
dus niet noemen. Ik merk wel dat 
de ontkerkelijking hier, die ge-
paard is gegaan met een enorme 
terugloop van het aantal pries-
terroepingen, een omgekeerde 
missionering in de hand heeft 
gewerkt. Tegenwoordig komen 
priesters uit andere continenten 
hierheen om het woord van God 
te verspreiden.
Fascinerend is het parallelle verhaal 
over jouw grootvader en je vader. Is 
dat echt zo gegaan?
Dat is de ware familiegeschiede-
nis. Eigenlijk was de echte priester 
van de familie mijn grootva-
der. Hij wilde vanuit zijn diepste 
overtuiging priester worden en 
het was dan ook het drama van 
zijn leven dat hij die droom, die 
roeping moest opgeven, omdat 
hij door zware migraineaanvallen 
zijn hogere priesterstudie niet kon 
voltooien. Toen ook mijn vader 
blijk gaf van een roeping, leek het 
voor mijn opa dan ook alsof zijn 
eigen droom vooralsnog in ver-
vulling zou gaan. Maar mijn vader 
was, meer dan mijn grootvader, 
vatbaar voor twijfels en maakte 
een voor hem even resolute als 
consequente keuze toen hij be-
sliste uit het actieve priesterschap 
te stappen. 
Voor mijn grootvader moet dat 

een zware slag geweest zijn. Ik 
ben ervan overtuigd dat het voor 
hem een bittere pil is geweest, 
maar het getuigt van een sterk 
karakter dat hij mijn vader nooit 
verwijten heeft gemaakt, dat hij 
begrip kon opbrengen voor de 
individuele keuze van zijn zoon, 
mijn vader, en dat hij die zoon 
weer in de armen heeft gesloten, 
zonder veel uitleg te vragen en 
zonder urenlange moeilijke ge-
sprekken. Zeker in die tijd, eind 
jaren zestig, begin de jaren zeven-
tig, was mijn vader niet de enige 
priester die uittrad. In 
veel families heeft dat 
geleid tot breuken die 
nooit meer werden her-
steld. Voor mij was het 
een dubbel geluk, hé. 
(lacht) Als mijn grootva-
der priester was gewor-
den, dan was er nooit 
sprake geweest van mijn 
vader en dus van mij, en 
als mijn vader priester 
was gebleven, was ik ook 
nooit geboren.
Je vader vertelde je pas over zijn ver-
leden toen je achttien was. Waarom 
heeft hij zo lang gewacht?
Ik denk niet dat wie dan ook dat 
deel van mijn vaders leven ooit 
heeft beschouwd als een groot 
familiegeheim, laat staan als iets 
waarvoor je je moest schamen. 
Aan de andere kant was het voor 
mijn vader wel degelijk een vorig 
en volledig afgesloten leven. Na 

zijn verhaal begreep ik sommige 
zaken beter. Het schilderij thuis 
met een landschap uit IJsland, 
de meer dan gewone religieuze 
beleving van mijn vader, zaken 
die ik beter kon situeren eens ik 
de context kende. Ik begrijp mijn 
vader en de schroom die hij had 
om er over te praten. Zoals gezegd 
was het een luik van een leven dat 
compleet was afgesloten, waarna 
hij een heel andere richting was 
uitgegaan, was gehuwd en vader 
was geworden. Bovendien was 
uit het priesterschap stappen een 

bijzonder persoonlijke en ingrij-
pende levensbeslissing. Ik veron-
derstel dat hij dat een beetje voor 
zich uit heeft geschoven. 
Toch heb ik van dat deel van zijn 
verleden, iets wat toch nog altijd 
is vervlochten met zijn menselijke 
identiteit, nooit iets ondervon-
den. Over geloof werd er weinig 
gepraat. We werden wel naar een 
katholieke school gestuurd. Toen 

ik na mijn veertiende stopte met 
wekelijks naar de kerk te gaan en 
dat kerkbezoek beperkte tot de 
grote feestdagen, heeft mijn vader 
daar nooit iets van gezegd, laat 
staan dat hij druk zou hebben 
uitgeoefend om me weer weke-
lijks naar de kerk en de misviering 
te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld 
jammer gevonden hebben, maar 
liet dat niet blijken. Net zo min als 
hij geprobeerd heeft me op an-
dere gedachten te brengen nadat 
ik had beslist om niet kerkelijk te 
trouwen. Hij was er niet op uit om 
zijn eigen dochter te bekeren en 
haar te zeggen hoe het moest.
De twijfel begon aan je vader te kna-
gen midden de bewogen jaren zes-
tig, toen de samenleving grondige 
veranderingen onderging. Speelde 
dat mee?
Niet rechtstreeks. Het studen-
tenprotest, de flowerpower en 
de seksuele revolutie gingen aan 
mijn vader voorbij, maar in de 
jaren daarna werd de hoop op 
modernisering binnen de kerk, 
die was gewekt door het Tweede 
Vaticaans Concilie tussen 1962 
en 1965, de kop ingedrukt. Al die 
inspirerende, nieuwe ideeën, die 
vitaliserende stroom van nieuw 
denken werd afgeremd of tegen-
gewerkt. Dat was voor vele, vooral 
jongere geestelijken een enorme 
teleurstelling. Ook voor mijn va-
der. Het zette hem aan het den-
ken, al helemaal toen de plaats 
waarheen hij als missionaris werd 
gestuurd na zijn wijding, IJsland, 
ook al tegenviel. 
In IJsland vond hij onvoldoende 
zijn draai. Mijn vader kreeg nooit 
het gevoel dat hij er nodig was, 
dat hij er kon doen wat hij voor 
ogen had, en dat onbehagen 
scherpte de twijfel aan. Het dreef 
hem wellicht nog meer naar de 
behoefte aan een ander soort le-
ven, dat van een gezin, een vrouw 
en kinderen. Overigens deed dat 
geen afbreuk aan zijn puur reli-
gieuze overtuigingen, nog altijd 
niet trouwens. Maar waarom hij 
uiteindelijk toch die enorme stap 
heeft gezet, de ultieme factor die 
hem de knoop heeft doen door-
hakken, kon ik ook niet achterha-
len. Ik kan niet in zijn ziel kijken.
Je papa is uit het priesterschap ge-
stapt, maar is in wezen nog altijd 
priester. Hoe zit dat eigenlijk?
Het priesterschap geeft een merk-
teken voor de eeuwigheid, of je 

er nu uitstapt of niet. Het is een 
markering van de ziel. Mijn vader 
wilde zelf ook geen breuk met de 
kerk waar hij al zijn leven lang aan 
verbonden was. Daarom vroeg hij 
dispensatie aan. Als zijn dispensa-
tie gehonoreerd zou worden, kon 
hij als uitgetreden priester voor de 
kerk trouwen. Er werd hem enkel 
een verbod opgelegd om pries-
terlijke taken uit te voeren, zoals 
het voorgaan in erediensten, het 
leiden van rituelen, het uitvoeren 
van sacramenten en andere ge-
wijde handelingen. 
Mijn vader zag en ziet zichzelf 
niet als een afvallige, maar oor-
deelde dat hij zijn geloof wellicht 
op een betere manier kon beleven 
door te kiezen voor een andere 
manier van leven. Hij is er dus op 
een goed moment uitgestapt. Ook 
economisch, want er was toen 
nog volop werk, ook voor uitgetre-
den priesters die een intellectuele 
maar geen praktische opleiding 
hadden gekregen. 
De vijftien jaar studie die hij voor 
zijn priesterschap veil heeft moe-
ten hebben, ziet hij trouwens niet 
als verloren tijd. Ook die studie 
heeft hem veel bijgebracht. Als 
hij terugkijkt op die priesterpe-
riode, voelt hij vooral verdriet 
omwille van de ontgoocheling die 
de praktijk voor hem was. En nog 
meer verdriet en ontgoocheling 
toen hij veel later ontdekte dat 
een van de geestelijken met wie 
hij verondersteld werd in IJsland 
te werken, werd beschuldigd van 
seksueel misbruik. Het is jammer 
dat de kerk de jongste jaren enkel 
nog met dat soort negatief nieuws 
in de media komt. Ook zij die 
deel uitmaken van de kerk, maar 
schone handen hebben, worden 
daardoor aangetast. Het maakt ie-
dereen verdacht, en dat geeft toch 
een naar gevoel. Mijn boek heeft 
een positieve ondertoon. Het is 
indirect een pleidooi voor een 
zachtere samenleving met meer 
mededogen en betrokkenheid.
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  Mijn vader zag en 
ziet zichzelf niet als 
een afvallige, maar 
oordeelde dat hij 
zijn geloof op een 
betere manier kon 
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