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Oproep tot 
harig protest

O
ermensen schoren zich allemaal. Dat de-
den ze uit veiligheidsoverwegingen: lang
haar was makkelijk te grijpen door roof-
dieren en vijanden. Ook was het in de
winter verstandig, zodat het haar bij vorst

na neerslag niet kon bevriezen. Ze schoren zich overi-
gens met een scherpe steen.

In onze tijd is scheren meestal geen praktische zaak,
maar verbonden met ideeën over schoonheid die ver-
schillen per gender. Dat vrouwen hun lichaamshaar wel
afscheren en mannen niet, lijkt onvermijdelijk – het
hoort nou eenmaal zo. Maar het is toevallig en cultureel
bepaald. Dat wordt duidelijk als we de geschiedenis er-
van onder de loep nemen.

In het oude Egypte was het op een gegeven moment
in de mode om al het lichaamshaar af te scheren. Zowel
mannen als vrouwen deden dat, om properheid uit te
stralen en omdat rolmodellen als Cleopatra het ook de-
den. In het Romeinse Rijk werd het afscheren van li-
chaamshaar onder rijke vrouwen een trend. Vooral
schaamhaar werd als onbeschaafd gezien, en welgestel-
de meisjes werden zodra het eerste haar verscheen aan-
gemoedigd het af te scheren.

Het scheermes werd in de achttiende eeuw uitgevon-
den, maar in die tijd was er geen duidelijk scheerideaal.
Dat veranderde in 1915. Toen lanceerde Gillette de eer-
ste okselscheerreclamecampagne, om zijn nieuwe
scheermes aan de mens te brengen. Jurken zonder mou-
wen waren op dat moment in de mode en geschoren ok-
sels werden als chic gepresenteerd. Kale benen volgden
wat later, in de jaren veertig en vijftig. Kousen waren in
die tijd populair maar schaars, en gladde benen werden
de standaard. In de jaren zestig werden de rokken kor-
ter, wat de scheermode verder beïnvloedde. Het
schaamhaar volgde als laatste. Onder invloed van pop-
cultuur en porno werd in de jaren tachtig en negentig
weinig haar, of kaal, de standaard.

In de lichaamshaarmodes van de afgelopen eeuw ble-
ven de mannen buiten schot. Er zijn natuurlijk snor- en
baardtrends, maar overige beharing wordt bij mannen
niet afgekeurd. Oké, denkt u nu misschien, dat kan,

maar dat is toch niet erg? Verschil moet er wezen. Nou,
lieve lezer, het is toch erg. Stereotiepe denkbeelden
over uiterlijk zijn schadelijk voor wie ervan afwijkt – die
wordt als vreemd of mislukt beschouwd. Ook verster-
ken ze binaire gendernormen. Wie geen man of vrouw
is, kan daar last van hebben. Een gladgeschoren plaatje
(kaal als een kind! beauty boven alles!) past bovendien in
een breder idee over vrouwen en hun rol in de samenle-
ving.

Vrouwen worden gezien als emotioneel, zorgzaam
en dienend, tegenover rationele autonome mannen.
Onze minister Blok omschreef dat in een interview in
de Volkskrant treffend als dat vrouwen meer aandacht
hebben voor het menselijke, waar mannen Draufgän-
gers zijn die de berg op willen. Bovendien brengen vrou-
wen volgens hem ‘een zekere irrationaliteit met zich
mee’. Maar ik dwaal af.

Het is dus tijd voor harig protest. Als je je een tijdje
niet meer scheert zal je zien hoe raar het is om het wel
te doen. Je bespaart bovendien geld, en tijd, waarin je
een gedicht kunt lezen, een brood kunt bakken of een
oude vriend kunt bellen die je al te lang niet hebt ge-
sproken.

Als je vader
priester was

KATHOLICISME Katja Kreukels schreef een
boek over haar vader, die priester was in de
rooms-katholieke kerk. ‘Ik begrijp hem nu beter.’

tekst Stijn Fens  foto Patrick Post

I
n het huis waar journaliste Katja
Kreukels (44) als kind woonde,
was van alles te zien wat een wil-
lekeurige bezoeker meteen zou
zijn opgevallen. Het grote schil-
derij van IJsland aan de muur, dat
portret van die priester die een
enkeling zou herkennen als
Louis-Marie Grignion de Mont-
fort, die in de 18de eeuw de con-

gregatie van de montfortanen stichtte.
En dan ook nog al die boeken over theo-
logie in de boekenkast. Maar Katja stel-
de geen vragen, dit waren nu eenmaal
de dingen in haar huis. Pas veel later be-
greep ze dat daar het leven van haar va-
der hing. Een leven dat lang voor haar
verborgen bleef.

Tot ze achttien was en het huis zou
verlaten om te gaan studeren, en haar
vader Katja bij zich riep, omdat hij haar
iets moest vertellen. Hij was priester
geweest, vertelde hij, had zelfs als
montfortaan op IJsland gewerkt, maar
had het ambt neergelegd en was toen
met haar moeder getrouwd. “Ik ben me
er altijd van bewust geweest dat mijn
vader anders was. Hij was ouder dan an-
dere vaders. Verder bad hij voor bij het
eten en sprak hij in de auto nog weleens
een reisgebed uit. Hij had allerlei klei-
ne, verstopte rituelen die ik als kind wel
zag, maar nooit helemaal begreep.“

Nadat haar vader haar had verteld
over zijn ‘vorige’ leven viel alles op zijn
plaats: de dingen in huis en een vader
die anders was. “Het was een beetje een
verborgen geschiedenis. Hij had het een
plek gegeven en daar bovenop een an-
dere geschiedenis gebouwd.” In 2005
ging Katja met haar vader naar IJsland
om de plekken te bezoeken waar hij als
montfortaan had gewoond en gewerkt.
Van die reis maakte Katja een uitge-
breid verslag. Deelnemers aan een
schrijfcursus, waaraan zij ook meedeed,
zeiden dat ze ‘er iets mee moest doen’. 

Kleinseminarie
Vandaag, veertien jaar later, verschijnt
‘Mijn vader was priester’, waarin zij
liefdevol het andere leven van haar
vader Joep Kreukels vertelt. Een leven
dat staat voor dat van veel meer
Limburgse jongens uit de vorige eeuw.

De geschiedenis is allang niet meer
verborgen en nu kan iedereen ’m lezen.
“Ik denk dat ik na het schrijven van dit
boek mijn vader beter begrijp.”

Eigenlijk had de vader van Joep, Jo-
seph geheten, montfortaan moeten
worden. Maar voordat Joseph op het

kleinseminarie zat – een middelbare
school voor jongens die priester willen
worden – viel hij op een dag uit het
raam. Dat veranderde niets aan zijn roe-
ping, maar zijn lichamelijk gestel was te
zeer aangetast om zijn ideaal te kunnen
naleven. Tijdens een Lourdesbedevaart
ontmoette hij zijn latere vrouw Keetje.
Hun oudste zoon Joep moest de roeping
die zijn vader niet had kunnen vervul-
len, dan maar op zich nemen.

Op zijn twaalfde gaat Joep naar het
kleinseminarie van de montfortanen in
Schimmert, op zijn twintigste naar
Meerssen, waar de congregatie het no-
viciaat had – de proeftijd. Na zes jaar
grootseminarie in Oirschot wordt hij in
1965 tot priester gewijd. Als hij wordt
ingehaald in het dorp van zijn ouders,
staat er op de gevel van zijn ouderlijk
huis ‘Priester in eeuwigheid’. 

“Toen hij zijn levensverhaal aan mij

vertelde, begreep ik wel waarom het zo
was gelopen. Als kind was hij voorzich-
tig en serieus, absoluut geen doerak. Al
van jongs af aan voelde hij zich aange-
trokken tot dat hoge ideaal en speelde
hij priestertje. Het was niet aangeleerd.
Zelf noemde hij het een gestimuleerde
roeping. Toen hij eenmaal op die trein
zat die hem naar het priesterschap
bracht, kon hij er niet meer af.”

Vernieuwing
Limburg was toen in alles katholiek.
Het enige ware geloof stond nog als een
koepel over je heen, veel werd voor je
beslist. Katja Kreukels: “Je leven lag
vast. Er waren overal draaiboeken voor,
ook bij de opleiding van de montforta-
nen. Niets werd aan het toeval overgela-
ten. Je hoefde niet zelf na te denken,
dus werd je dat ook niet geleerd. Aan de
andere kant was het wel een veilige we-
reld. Mensen keken nog naar elkaar om.
Maar uiteindelijk kreeg mijn vader
steeds meer moeite met het ‘systeem’.
Ikzelf heb ook moeite met sociale con-
trole. Ben niet voor niets freelancejour-
naliste geworden. Dat heb ik van mijn
vader, denk ik.”

Kreukels beschrijft mooi hoe in de
jaren vijftig van de vorige eeuw lang-
zaam maar zeker barsten in die katho-
lieke koepel ontstaan. “De hiërarchie
probeerde de zaak lang krampachtig bij
elkaar te houden, maar het katholiek
geloof was ook in Limburg toen al aan
erosie onderhevig.”

Eenmaal priester wordt Joep naar
IJsland gestuurd, waar de montfortanen
een paar missieposten hebben. Veel
zieltjes vallen er niet te winnen in het
land van geisers en trollen. Joep is er
ook niet gelukkig. Hij wordt overge-
plaatst naar een parochie in Bonn, waar
hij eindelijk zijn pastorale talenten kan
tonen. Maar dan is het eigenlijk al te
laat. De wereld om hem heen is niet
meer dezelfde en veel mensen vinden
dat de kerk mee moest veranderen.
“Mijn vader was zo iemand. Hij had
echt de hoop dat er dingen gingen ver-
anderen in zijn kerk. Maar de vernieu-
wing werd door Rome de kop inge-
drukt.”
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Als je je een tijdje
niet meer scheert
zal je zien hoe
raar het is om
het wel te doen

Veel zieltjes vielen 
er niet te winnen in
het land van geisers 
en trollen

Ook een gezonde
gevoeligheid voor
meisjes was hem 
niet vreemd


