
Katja Kreukels: ‘Mijn vader kreeg steeds meer moeite met het ‘systeem’. Ikzelf heb ook moeite met sociale controle.’
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Joep Kreukels (80) is de vader van Katja
Kreukels. En hij was priester.

Wat vond u ervan dat uw dochter een
boek over uw leven als priester ging
schrijven?
“Ik was verrast en dacht meteen: ‘Een
boek over mij en dan over die specifieke
periode, is dat niet een beetje overdre-
ven?’ Ik ben nog geen vijf jaar priester ge-
weest. Aan de andere kant, het heeft Katja
tien jaar gekost om het boek te schrijven,
dus ik heb ook aan het idee kunnen wen-
nen.”

De beslissing om die carrière als priester
op te geven, moet niet gemakkelijk zijn
geweest.
“Maar ik wist het zeker hè? Ik was van
die vernieuwingsbeweging in de kerk die
na het Tweede Vaticaans Concilie ont-
stond en die van bovenaf de nek werd
omgedraaid. Toch was het best moeilijk.
Je toekomst is plotseling heel erg onze-
ker. Als priester stond je toen echt op
een voetstuk en daar viel ik vanaf. Ook
weet je niet hoe je familie zal reageren.
Vooral mijn ouders waren erg verdrietig
over mijn beslissing. Uiteindelijk is dat
goed gekomen, hoor. Ook vond ik snel
ander werk. Ik werd gemeentearchivaris
van Sittard en dat ben ik tot mijn pensio-
nering in 1999 gebleven. “

Die katholieke wereld waarin u bent op-
gegroeid, bestaat niet meer. De kerk
heeft het moeilijk, ook in Limburg. Doet
u dat verdriet?
“Jazeker, want ik ben altijd gelovig ge-
bleven. Ik heb een persoonlijke band
met God en Jezus. Mijn band met de hië-
rarchische kerk – met Rome en het bis-
dom – is helemaal weg. Al die schandalen
vind ik verschrikkelijk. En dan die kerk-
leiding die ons met een opgeheven vin-
gertje van alles wil voorschrijven en zelf
niet deugt. Het zijn voor mij voor een
groot deel hypocrieten en farizeeërs.
Maar het doet niets af aan mijn persoon-
lijk geloof. Daar heb ik die mensen niet
voor nodig.”

Uw dochter gaat al lang niet meer naar
de kerk. Vindt u het erg dat u haar niet
voor het katholiek geloof hebt kunnen
behouden?
“We gingen bijna elke zondag naar de
kerk, dus je zou kunnen zeggen dat mijn
vrouw en ik er alles aan gedaan hebben.
Zij heeft haar dochter Rosa niet meer la-
ten dopen. Dat vind ik wel jammer, maar
het is de persoonlijke keuze van mijn
dochter. Die respecteer ik natuurlijk. Of
ik me nog altijd priester voel? Ik oefen
het ambt niet meer uit, in die zin klopt
de titel van het boek, maar in zekere zin
is het een eeuwigdurend merkteken.”
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‘Ik stond op een
voetstuk en daar
viel ik vanaf’

Katja Kreukels en haar vader op IJsland,
in 2005. 

priesters hun ambt neer. Een van hen is
Joep Kreukels. “Het was als een jas die
niet meer paste”, zegt dochter Katja.
“Hij voelde zich niet langer thuis in het
systeem. Hij heeft altijd wel twijfels ge-
had en ook een gezonde gevoeligheid
voor meisjes was hem niet vreemd.
Mijn vader zag dat er ook een ander le-
ven mogelijk was. Ik vind het nog altijd
moedig van hem dat hij eruit gestapt
is.”

Bij dat cruciale moment uit het le-
ven van haar vader, houdt het boek op.
In het verhaal van Katja zijn af en toe
flarden te zien van het leven na 1969.
Vader en dochter lopen samen in een
processie mee of zitten in de auto. Joep

doet een reisgebed en Katja bidt mee,
uit liefde voor de wereld van haar vader.
“Ik voel me wel verwant met het katho-
liek geloof, maar ik heb de kerk lang ge-
leden verlaten. Mijn vader respecteert
die keuze. Hij heeft zich ooit vrijge-
maakt van het systeem en wilde mij
dus ook niets opleggen.

“Mijn dochter Rosa heb ik niet laten
dopen. Het boek is natuurlijk mede
voor haar geschreven. Ik hoop dat ze
het op een dag gaat lezen, zodat ze iets
leert over het verzuilde Nederland
waarin haar grootvader is opgegroeid.
Anders begrijpt ze ook niet waarom het
land waarin zij opgroeit, er nu zo uit-
ziet.”


