
'De één heeft meer smaak dan de ander'
Mediapriester wil als hoog- leraar student zijn onder de studenten
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Door de ontkerkelijking genieten steeds meer Nederlandse priesters een grote anonimiteit. Zo niet
Antoine Bodar. De 'mediapriester' is geroepen tot het hoogleraarschap Christendom, Cultuur en
Media aan de Universiteit van Tilburg, maar is al lange tijd een beroemdheid.
Al was het alleen maar omdat hij in een commercial met televisiemopperaar Jan Mulder op een
scooter door Rome scheurt om de Postbank te promoten en vertelt van de 'eeuwige rente' die
katholieken genieten in het koninkrijk der hemelen.
Bodar steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Zelfs van de randverschijnselen rond het
voetbal vindt hij iets, dus wat dat betreft was het treffen met voetbalgoeroe Mulder zo gek nog niet.
Volgens Bodar holt de maatschappij de verkeerde richting uit. ,,Mensen winden zich alleen nog op
over voetbal. Het is de taak van universiteiten, de kerk, literatuur en wijsbegeerte om mensen op te
voeden. Om te laten zien dat er meer is dan bier en pinda's.''
Ook over deze aardse zaken denkt de priester na. Geen wonder. Hij is doctor in de filosofie. En
passant verzamelde hij ook de doctorandus-titels geschiedenis, kunstgeschiedenis en
literatuurwetenschappen. Nu richt hij zich in zijn woonplaats Rome op theologie. Maar hij is nog
steeds lerende. ,,Ik voel een sterke drang om samen met anderen te ontdekken. In Tilburg ben ik
student onder studenten. ''
Bodar wil leren. Graag zelfs. Maar niet alles is naar zijn mening de moeite waard. Zo voelt de
priester zich maar weinig thuis bij de huidige tendens 'dat iedereen zijn eigen waarheid heeft'.
,,Over smaak valt te twisten, maar niet over wat schoon en goed is. Zo'n partij voor pedoseksuelen.
Dat moeten we verbieden. De één heeft meer smaak dan de ander. De één heeft meer verstand
van een bepaald onderwerp dan een ander. Daar kunnen we van leren. Daar móéten we van leren.''
Welke waarheid is er dan wel voor Bodar? ,,Christus. Tja, volgens de protestantse traditie moet je
worstelen en tobben met dat soort vragen. Ik heb media-ervaring. Dan heb je weinig tijd en moet
met duidelijke standpunten komen. Bij deze.''
Hoe die waarheid van Christus eruit ziet? ,,We zijn ertoe geroepen om voor elkaar op te komen. Het
draait om ieders dienstbaarheid aan God en daarmee aan de medemens.''
Die onbaatzuchtigheid zijn we volgens hem kwijt. ,,Mensen zijn eenzaam geworden. Het mag lijken
of het WK-voetbal verbroedert. Maar die behoefte aan saamhorigheid is voor mij juist het bewijs van
onze eenzaamheid. Je zag dat ook rond de dood van André Hazes, Pim Fortuyn en Theo van
Gogh.''
De priester weet, ook uit eigen ervaring, dat het moeilijk kan zijn te voldoen aan het ideaal van de
katholieke kerk, de onbaatzuchtige liefde voor de medemens.
Zijn homoseksuele geaardheid en omstreden uitspraken zijn hem niet altijd in dank afgenomen. Zo
moest hij terugtreden als hoogleraar van de Universiteit Leiden en als plebaan van de Sint Jan in
Den Bosch. ,,Maar ik koester geen wrok. Katholiek-zijn is ook kunnen vergeven.''
Maar juist zijn uitgesproken persoonlijkheid en opvattingen maken priester Bodarvoor de media
aantrekkelijk. Zijn status van katholieke BN'er laat hem echter volledigkoud.
,,Vandaag ben je bekend, morgen vergeten,'' relativeert hij. ,,In Italië leef ik in anonimiteit. Ik ben
geschikt voor beide. Zowel voor de cel en anonimiteit van de monnik als voor de preekstoel, de
camera en het doceren.''


