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Hoe een priester de fut verloor
in 1965, na zijn wijding, als missionaris naar dit 
mistroostige eiland gezonden. De eenzaam-
heid en doelloosheid van die onderneming en 
de ingrijpende veranderingen binnen de kerk 
en de samenleving maakten vier jaar later dat 
bij pater montfortaan Kreukels “de fut eruit 
was”. 
Het mooie, liefdevolle en serene boek van 
Kreukels dompelt de lezer onder in een we-
reld die intussen (bijna?) volledig voorbij is. 
Sociale en religieuze vanzelfsprekendheden 
zijn vervangen door eigen keuze. Jo Kreukels 
is nog altijd katholiek, maar met de ‘hiërarchi-
sche kerk’ voelt hij zich niet langer verbonden. 
“Hij zal zich niks meer laten zeggen.” (Jan van 
Hooydonk)

Z
ondag 25 april 1965 was voor de 
parochie in Brunssum een grootse 
dag. Die dag droeg de pasgewijde 
priester Jo Kreukels (1938) er zijn 
‘eerste heilige mis’ op. Kosten noch 

moeite waren gespaard om de neomist in de 
bloemetjes te zetten. Boven de voordeur van 
het ouderlijk huis prijkte een plakkaat met de 
spreuk ‘Priester in eeuwigheid’. 
Dat ‘Priester in eeuwigheid’ bleek echter maar 
zeer beperkt houdbaar. Vier jaar later behoor-
de Kreukels tot de 244 r.-k. priesters die in 
1969 hun toog aan de kapstok hingen. Weer 
drie jaar later trad ex-priester Kreukels in het 
huwelijk. Hij kreeg twee kinderen en vond 
werk buiten de kerk.
Achttien was dochter Katja Kreukels (1974) 
toen haar vader haar zijn verleden als klooster-
ling en priester openbaarde. Een decennium 
later besloot Katja, inmiddels journalist en 
cultuursocioloog, samen met haar vader het 
spoor terug te volgen. Resultaat daarvan is het 
boek Mijn vader was priester.
Kreukels doet onder meer verslag van een reis 
met haar vader naar IJsland. Jo Kreukels werd 

Katja Kreukels
Mijn vader was priester
Querido,
249 blz., € 21,99
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Vrijheid: het hoogste goed
Is vrijheid altijd blijheid? Wordt deze vraag 
onmiddellijk beantwoord met ‘Ja!’ of slaat 
toch de twijfel toe? Doen, zeggen en denken 
wat je wilt: vrijheid is een groot goed. Maar de 
werkelijkheid is weerbarstiger. Denk bijvoor-
beeld aan het simpele feit dat verschillende 
vrijheden tegenover elkaar kunnen staan. “De 
‘wilde globalisering’ van de markt doet men-
sen twijfelen aan de betekenis van individuele 
vrijheden, en verlangen naar houvast, identi-
teit en een nieuw nationaal gevoel,” consta-
teert theoloog Laurens ten Kate in de bundel Is 
vrijheid altijd blijheid?.
Hoog tijd om na te denken over een nieuwe 
visie op vrijheid. De afgelopen twee jaar zijn er 
door Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedach-
tegoed – een samenwerkingsverband tussen de 
remonstranten, doopsgezinden en Vrijzinnigen 
Nederland – verschillende diners pensants geor-
ganiseerd. Tijdens een gedeelde maaltijd laten 
theologen en filosofen hun visie horen, gevolgd 
door discussie en gesprek. Een aantal inzichten 
uit deze bijeenkomsten worden door middel 
van korte reflecties uitgewerkt.

Wies Houweling red.
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Kok Boekencentrum,
152 blz., € 15,-

Enis Odaci merkt raak op: “In praktijk kleuren 
we vooral tussen de lijntjes die we zelf hebben 
bepaald of die door anderen zijn bepaald.” 
Toch biedt dit ook mogelijkheden voor een 
innerlijke vrijheid. “Pas wanneer we opkomen 
voor anderen en pal staan voor hun levenswij-
ze, dan pas hebben we allemaal de vrijheid om 
te bepalen hoe wij zelf ons leven inrichten. Dat 
laatste kan alleen via de ontmoeting en door 
samenwerking.” 
Een mooie aanmoediging om zelf ook een 
diner pensant op poten te zetten. Goed gezel-
schap, goede wijn en goede gesprekken. Meer 
kan een vrij mens zich niet wensen. (Jasmijn 
Olk)

 Paul Spapens 
Maria, de moeder van iedereen
Een reisgids waarin twaalf Maria-
pelgrimsplaatsen in Nederland, 
België en Duitsland zijn beschre-
ven. Een gids vol bijzondere ver-
halen, geïllustreerd met prachtige 
foto’s.
Berne Media, 188 blz., € 16,90 

 Daniel Goleman 
De kracht van het goede 
“Wereldwijd bewonderen mensen 
de dalai lama, maar weinigen 
hebben door wat zijn waarde is als 
toekomstvorser en visionair”, vindt 
psycholoog Daniel Goleman. In 
gesprek met de dalai lama con-
strueert hij diens toekomstvisie. 
Ten Have, 288 blz., € 15,-

 Werner Heisenberg 
Het deel en het geheel 
Werner Heisenberg (1901-1976), 
een van de grootste natuurkundige 
van de vorige eeuw, vertelt hoe de 
belangrijkste ontwikkelingen van 
de kwantummechanica tot stand 
kwamen. Dit verbindt hij met grote 
filosofische vragen: hoe verhoudt 
de wetenschap zich tot de samen-
leving en godsdienst? 
Lemniscaat, 276 blz., € 39,95 

 Ronald Tinnevelt, red. 
De verschillende gezichten van 
armoede 
Wetenschappers bieden verschil-
lende perspectieven op armoede. 
Wat is het? Valt er ook iets posi-
tiefs over te zeggen? En wie heeft 
de plicht om het te bestrijden? 
Valkhof Pers, 206 blz., € 19,50 

 Hendrik Pieter Marchant 
De Nederlandse Tijger 
Drie toespraken van Hendrik Pieter 
Marchant  (1869-1956), politiek 
leider van de vrijzinnig-democra-
ten en onder meer ‘vader’ van het 
vrouwenkiesrecht. Felle aanvallen 
op zijn tegenstanders schuwde hij 
niet en ook zijn persoonlijke leven 
zorgde voor de nodige controver-
se. 
Verloren, 103 blz., € 10,00


