
Journaliste Rita Groen met 

Antoine Bodar in de zuilen-

gallerij van het Vaticaan.



We hebben afgesproken in een van de oudste hotels van Rome. 

De lounge heeft hoge, met bloemenfresco’s versierde plafonds 

en ook de wanden zijn rijkelijk gedecoreerd. Antoine Bodar is 

stipt op tijd. Vanmorgen was hij al vroeg op, want één week 

per maand doet hij de wereldwijd uitgezonden ochtendmis 

van Radio Vaticaanstad – in het Latijn. Maar hij oogt energiek 

en opgewekt. We nemen plaats in de koninklijke fauteuils.

Hoe was u als kind?
“Een bedeesde, lieve jongen – tenminste, volgens mijn ouders 

en leraren. Zelf zag ik dat niet helemaal zo, al was ik wel ver-

legen. Ik zat het liefst met een boek in een hoekje en was vaak 

in de kerk. Mijn broer vervulde de rol van oudste, stoere zoon: 

hij voetbalde en ravotte op straat; had vaak een gat in zijn 

hoofd. Ik ben nog steeds verlegen, maar dat is niet zo goed te >  

RENDEZ-VOUS IN ROME 
‘IEDERE ONTMOETING HEEFT EEN 
EROTISCHE LADING’ Antoine Bodar intrigeert: 
zijn charmante uiterlijk maakt hem aantrekkelijk voor zowel 
mannen als vrouwen en hij dringt door tot alle lagen van de be-
volking. Al sinds zijn priesterwijding zorgt de Robin Hood van de 
katholieke kerk voor opschudding en discussie. Maar eigenlijk is 
deze 62-jarige man nog steeds het verlegen jongetje van vroeger.

INTERVIEW: RITA GROEN. FOTOGRAFIE: DIRK KIKSTRA.
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zien. Wanneer ik mijn mond opendoe op televisie, ergens 

voor moet opkomen, kom ik heel goed uit mijn woorden. 

Maar wanneer ik over mezelf moet spreken danwel à titre  

personnel ergens kom, schuif ik het liefst langs de wand 

naar binnen.

In mijn jeugd was ik ta-

melijk bang voor mijn va-

der. Niet dat hij een on-

vriendelijke man was – hij 

had een groot gevoel voor 

rechtvaardigheid. Het was 

meer omdat hij in mij iets 

trof wat hij afkeurde. Hij 

stond bekend als een ta-

melijk goed geklede heer 

die allerlei dames kon 

behagen. Ik denk dat hij 

dat ook uit mij heeft wil-

len krijgen, juist omdat ik 

niet die stoerheid had van 

mijn broer. Door de luxe 

waarin hij opgroeide en 

zijn liefde voor muziek, 

ontwikkelde mijn vader 

een bepaald gevoel voor 

schoonheid. Toen hij dat 

gevoel kwijtraakte maar 

het in mij wel zag, kreeg 

ik de indruk dat hem dat 

niet aanstond, omdat ik 

hem daarmee een spiegel 

voorhield. Ik was het te-

genovergestelde van wat 

men van een jongen ver-

langt.”

 

Is het ooit nog goed 
gekomen tussen u en 
uw vader?
“Veel later heeft hij vaak 

aan mij gevraagd: ’Heb 

ik het wel goed gedaan?’ 

‘Nou papa, dat vind ik eigenlijk niet,’ had ik moeten zeg-

gen. Maar ik antwoordde: ‘U heeft het geprobeerd zoals 

u meende dat het goed was, en dan is het goed’. Maar hij 

heeft het zo vaak gevraagd, dat ik zeker weet dat hij zijn 

twijfels had. In zijn latere jaren was onze relatie meer 

vriendschappelijk. We deelden de zorg om mijn moeder, 

die begon te dementeren. Als ik dan thuiskwam, werd er 

een fles wijn opengetrokken om de zaken die hen bezig-

hielden te bespreken. Dat maakte mij een soort huisvriend 

die raad geeft. Mijn moeder is nu zesentachtig. Ze kan niet 

meer lopen, niet meer spreken, maar ze herkent me wel. Ik 

merk nog altijd aan haar dat ik ertoe doe.

Toen ik klein was, vond mijn moeder dat ik een stoere man 

moest worden. Dat betekende dat ik met mijn broer naar 

de welpen moest, de verkenners, een katholieke variant 

van de padvinders. Iedere zaterdagmiddag moesten wij 

daar in de kou de middag doorbrengen en dat vond ik een 

verschrikking. De school was prima, de kerk ook, maar die 

zaterdagmiddag... Dan moest je weer stoer doen! Ik heb er 

een tijdlang een minderwaardigheidsgevoel aan over ge-

houden, omdat ik geen brede schouders had. Pas in mijn 

twintiger jaren ben ik gaan inzien dat er ook een andere 

vorm van aantrekkelijkheid is.”

 

Ziet u uw jeugd als een verwarrende periode?
“Eerder als een ongelukkige periode. Ik probeerde het uit 

te houden en me te richten op de toekomst. ’s Avonds, als 

ik eigenlijk mijn huiswerk moest maken, droomde ik ervan 

priester te worden. Dat wilde ik toen al; ik was een jaar of 

zes. Een paar jaar geleden ging ik door een vrij diepe de-

pressie. Van tijd tot tijd bezocht ik een psychiater, en het 

is ook op haar instigatie dat ik naar Rome ben gegaan. Het 

was altijd mijn wens om een tijdje in Rome te wonen, ook 

omdat er meer licht is en het warmer is.

Als kind was ik een dromer. Mijn recalcitrantie kwam pas 

op het moment dat een jezuïet van het Jezuïetencollege 

mijn ouders vertelde dat ik van school af moest, omdat ik 

te dom werd bevonden. Mijn vader ging in eerste instan-

tie akkoord: als ik zou werken, zou ik onder de mensen 

komen en tenminste een beetje normaal worden. Uitein-

delijk bleek uit een test dat ik wél intelligent was, en dat 

ik maar het beste naar de hbs kon gaan. Dat betekende > 

‘MIJN EERSTE GROTE LIEFDE HEB  
IK VERLATEN. IK BEN VRIJ ZINNELIJK  
EN WILDE OOK AANGERAAKT WORDEN’
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Troost
“Een moeder die haar kind ver-
liest: er is geen groter verdriet 
dan dat. Het hoort omgekeerd. 
Je brengt je ouders naar het graf, 
niet je kind. Hoe onbegrijpelijk 
en hartverscheurend het voor 
onze beleving ook is, elk leven 
dat eindigt is voltooid. Du mo-
ment dat iemand sterft, is dat 
leven klaar. Je kunt niet zeggen 
dat er dan een fase in het leven 
is afgebroken. Als je dat leven 
overziet, is het rond. Of het nu 
een jong kind is of een vrouw 
van tachtig. Er is een beroemde 
uitspraak uit de Oudheid: ‘Wie 
de Goden liefhebben, nemen zij 
vroeg tot zich’. Maar er is meer 
dan onze beleving! Iemand die 
godsdienstig is, heeft ook een 
zekere mate van naïviteit. Van 
kinderlijkheid en vertrouwen. 
Vertrouwen uit zich in overgave. 
Dat brengt gemoedsrust met zich 
mee. Zo is het ook met troosten: 
dat moet je gegund worden. Een 
ander moet zich ook láten troos-
ten, hij moet het toelaten. Als dat 
gebeurt, is het genezingsproces 
begonnen. Het is lang niet altijd 
even simpel. Soms kan verdriet 
zo groot zijn, dat je er bijna in 
verdrinkt. Het maakt je kapot.”
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‘ALS KIND WAS 
IK BANG VOOR 
MIJN VADER.  
IK WAS HET TEGEN-
OVERGESTELDE VAN 
WAT MEN VAN EEN 
JONGEN VERLANGT’



Biografie 
Antoine Bodar wordt op 28 december 1944 geboren in ’s Hertogenbosch, maar 
groeit op in Amsterdam. Al op zijn zesde weet hij dat hij priester wil worden. Hij 
gaat naar het gymnasium, maar redt het daar niet. In 1969 – hij zit dan bij de om-
roep – doet hij alsnog staatsexamen voor het gymnasium. Daarna begint hij de 
ene studie na de andere: geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap 
en filosofie. In 1987 promoveert hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam 
tot doctor in de filosofie. Na een docentschap aan de Universiteit van Leiden wordt 
hij in 1992 tot priester gewijd. Hij publiceert ijverig over kerk en geloof, maar ook 
over zijn persoonlijke leven. Problemen binnen de kerk en het harde werken leiden 
tot een depressie. Bodar neemt rust en vertrekt naar Rome.

overdag werken, een vreselijke 

job, en ’s avonds naar school. Ik 

leefde min of meer ’s nachts om 

te lezen – alleen lezen interes-

seerde me. Een rampperiode, 

als ik erop terugkijk.”

 

Hoelang heeft die  
periode geduurd?
“Ongeveer anderhalf jaar. 

Thuis was de sfeer nogal stroef 

en gespannen. Op een gegeven 

moment zei mijn vader: ‘Als 

het je niet bevalt, stap je maar 

op!’ En dat deed ik. Ik vond een 

kamer, huurde een bakfiets om 

mijn boeken te verhuizen. Mijn 

moeder hielp me met inladen, 

wat ik des te schrijnender vond. 

Nu nog ben ik meestal al weg 

voordat men mij aanwijst – dat heb ik mijn hele leven zo 

gehouden. Het is een vorm van lichtgeraaktheid, waar-

schijnlijk doordat ik me destijds teveel voelde.

Mijn priesterroeping was inmiddels op de achtergrond 

geraakt wegens die vermeende domheid. Maar niet in de 

laatste plaats ook door de merkwaardige situatie in kerke-

lijk Nederland, waar uitverkoop werd gehouden.

Inmiddels had ik een andere baan gevonden, maar ik wil-

de ook graag toneelspelen. En daarbij hoorde logopedie, 

zangles en bewegingsles. Dat ik nog redelijk Gregoriaans 

zing, is te danken aan die lessen. Ik 

kreeg bewegingsles van een ontzet-

tend lieve vrouw, en ook mijn zangpe-

dagoge was uitermate vriendelijk. Ze 

zei: ‘U hoeft uw mouw niet zo laag te 

hangen, laat die mooie handen maar 

eens zien.’ Dit soort dingen, dan viel 

ik uit de lucht. Het maakte me ervan 

bewust dat ik in de ogen van ande-

ren best acceptabel was; veel minder  

onaanzienlijk dan ik mezelf inschat-

te. Na nog wat baantjes leerde ik in 

1965 iemand kennen van de KRO, 

‘TYPES ZOALS IK, DAAR     
 ZAG IK NOOIT WAT IN’
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die me vroeg om een interview te doen voor de radio.  

Dat was de eerste keer dat ik ontdekte dat ik iets kon.”

 

En dat terwijl u verlegen was?
“Jawel, maar als je iemand interviewt voor de radio, kun je 

zelf best verlegen zijn. Bovendien kwam toen ook nog de 

existentiële twijfel. Ik was inmiddels van school gestuurd, 

uit huis gegaan, mijn priesterroeping kwijtgeraakt: ik wist 

niet meer wat ik moest doen. Ik las in die tijd veel sombere 

boeken, ook ’s nachts, en dacht vaak: er is niemand om 

wie ik hoef te blijven, ik kan net zo goed weg, ik deug voor 

niks. Waar leef ik eigenlijk voor? Het kwam zelfs zo ver dat 

ik écht niet meer wilde en een zelfmoordpoging deed. In 

die tijd hield ik een dagboek bij. Als ik dat nalees, voel ik 

weer hoe ik er in die periode aan toe was. Ik schreef me 

als het ware naar de zelfdoding toe. Door een Godswonder 

ben ik eruit gekomen. Ik had pillen geslikt, maar vlak daar-

na klopte er iemand op de deur van mijn kamer. Met een 

sneltreinvaart ben ik naar het ziekenhuis vervoerd, waar 

mijn maag is leeggepompt. Mijn ouders werden gebeld en 

men wilde mij laten opnemen. Toen zei mijn vader: ‘Nee, 

ik neem mijn zoon mee naar huis.’ Dat was de verzoening 

met mijn ouders; de eerste keer dat mijn vader voor mij 

opkwam. Toen ik bijkwam in het ouderlijk huis, dacht ik 

dat ik in de hemel was. Maar het heeft een jaar geduurd 

voordat ik weer zin had in het leven.”

 

Heeft u de liefde gekend?
“Er zijn twee grote liefdes geweest. Het waren mannen 

die beter met de wereld konden omgaan dan ik. De eer-

ste was kunsthistoricus, de tweede architect. Mijn eerste 

liefde plaatste mij op een voetstuk; zo hoog dat ik letter-

lijk onaantastbaar werd. Maar ik ben een vrij zinnelijk 

type en wilde ook aangeraakt worden. Uiteindelijk heb ik 

hem verlaten voor die andere grote liefde. Ik ben echt van 

de complementariteit – zowel wat betreft het geestelijke, 

het maatschappelijke, maar ook zeker het lichamelijke. Er 

wordt wel eens gezegd dat mensen die de voorkeur geven 

aan het eigen geslacht, min of meer op zichzelf zouden 

vallen. Dat is mij dus gans vreemd. Ik bedoel: types zoals 

ik, daar zag ik nooit wat in.”

 

Hebben zij u veranderd?
“Ze hebben mij zekerheid gegeven. Het was niet alleen 

het aangaan van het engagement, maar ook alles daarom-

heen. Van mijn eigen gezin had ik me gedistantieerd; aan 

de warmte van de familie van mijn eerste liefde denk ik 

nog in dankbaarheid terug. Geborgenheid, discussies over 

kunst en architectuur en het vele reizen tijdens onze stu-

dententijd hebben mij positief veranderd. Al was ik tijdens 

die reizen ook wel verwend: autorijden, kaartlezen en de 

tent opzetten deed ik allemaal niet. Ik hield meer de con-

versatie gaande, zal ik maar zeggen.”

 

Die vriendschappen bestaan nog steeds.  
U bent heel loyaal?
“Als ik iemand in mijn hart sluit, is dat voor altijd. Ik vind 

dat als je met iemand bent omgegaan, je altijd loyaal moet 

blijven naar diegene. Er zijn wel eens mensen die afscheid 

van je nemen en boos worden; dat vind ik altijd jammer.”>

Islam 
“Het is niet ondenkbaar dat de islam de westerse godsdienst gaat worden. De grootste  
moskee van West-Europa staat hier in Rome, maar in veel Arabische landen is het verboden 
kerken te bouwen. Intussen verkopen wij onze kerken om er luxe appartementen van te ma-
ken. Dat kun je ook niet echt een religieus signaal noemen. De kerk is het huis van God en dat 
dien je niet te verkwanselen. De overheid en de staat zouden daar meer aandacht aan moeten 
besteden. Men kan de gebouwen beschermen vanwege het stadsgezicht, maar zeker ook als 
behoud van onze eigen cultuur. We moeten meer trots zijn op onze cultuur en niet alles weg-
relativeren in een soort Amerikanisme en oppervlakkigheid. We moeten de dialoog tussen het 
christendom en de islam bevorderen. Dat is van essentieel belang voor ons beider toekomst. 
Het moet niet worden ‘wij’ en ‘zij’, dat gevaar ligt op de loer. Het neemt niet weg dat de stem 
van de kerk luider zou moeten klinken. De kerk zou als instituut ook een veel grotere rol kun-
nen spelen in de moderne samenleving. We hebben als kerk wel degelijk iets te bieden.”
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 U wordt door zowel mannen en vrouwen aantrek-
kelijk gevonden. Hoe gaat u daarmee om?
“Mijn moeder heeft mij vroeger geleerd dat ik vooral 

vriendelijk moest zijn; dat kost toch niets? Wel vind ik het 

vreemd dat mensen al gauw denken dat je een ijdeltuit 

bent, omdat je redelijk uit je woorden kunt komen en je 

neus recht in je gezicht zit. Ik hou van een verzorgd voor-

komen en trek van tijd tot tijd een pak aan dat een beetje 

fatsoenlijk staat.”

 

U heeft ooit gezegd: ‘Iedere ontmoeting heeft 
een erotische lading’.
“Uiteindelijk is alle omgang met mensen een vorm van 

erotiek. De meeste mensen hebben er een beperkte defini-

tie van, maar ik zie het veel ruimer. Erotiek is er niet alleen 

in de sponde; je vindt het ook in vriendschap. Wanneer je 

een arm om elkaar heenslaat bijvoorbeeld, of elkaar diep 

in de ogen kijkt.”

 

Wat voor vrienden heeft u?
“De meeste van mijn vrienden zijn heidenen. Ik verkeer in 

het milieu van de universiteit en de media; in de artistieke 

kring en de grachtengordel. Dat zijn mensen met gevoel 

voor humor die kunnen 

relativeren. Ik vind het 

gezond om jezelf te relati-

veren, maar dat wordt in 

christelijke kringen niet 

altijd begrepen en in dank 

afgenomen. Voor de goede 

orde: ik relativeer mezelf en 

niet het geloof. Ik zal God 

niet relativeren. Dat was ook mijn wapen toen er boos ge-

reageerd werd op mijn scooteravontuur hier in Rome, met 

Jan Mulder (in het kader van een Postbank-commercial, 

red.). Ik kon er een boodschap in kwijt en dat ga ik niet 

uit de weg. Neem Madonna, die maakt uiteindelijk ook 

een bijbels statement. Ik heb me daar niet aan gestoord, 

integendeel. Haar eerste act, een sm-achtige setting met 

mannen in leer, vond ik meer aanstootgevend dan de krui-

sigingscène.”

 

In 1992 werd u niet alleen tot priester gewijd, 
maar werd ook uw seksuele voorkeur bekend.
“Ik vind niet dat mijn seksuele geaardheid relevant is voor 

mijn ambt, maar ik verhul het geenszins. Overigens wens > 

57 VERKENNINGEN 

De kamer van Antoine 

Bodar in Rome.

‘EENZAAMHEID IS  
MIJ NIET VREEMD’

Katholiek
“Ik ben katholiek, en anders niks. 
Protestant zou ik niet kunnen 
zijn. Ik zou het theater missen. 
De protestante kerk vind ik be-
perkend en ietwat saai. In onze 
katholieke liturgie valt meer te 
zien. Vaste rituelen bevorderen 
de communicatie met elkaar. Dat 
geeft een gevoel van houvast en 
saamhorigheid. Die ontroering 
heb je nodig om te kunnen gelo-
ven. Ik volg de lijn van de kerk en 
wat de kerk zegt over Maria. Maar 
ik richt me daarbij wel meer op 
Christus dan op Maria. Ik excu-
seer me wel eens jegens Zijn 
moeder dat ik me te weinig om 
haar bekommer en rechtstreeks 
met haar Zoon communiceer.
Maria is voor mij de meest ver-
heven mens die er bestaat, want 
Zij is de moeder van God. Haar 
past alle verering. En welke zoon 
zou niet willen dat zijn moeder 
geëerd wordt?”
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ik met de uitwassen niets van doen te 

hebben. Zo’n gay-parade getuigt niet 

van goede smaak; ik vind het een over-

dreven vorm van exhibitionisme. Net 

zo goed als ik het ook niet gepast vind 

als mannen en vrouwen op straat uit-

gebreid met elkaar tongzoenen.”

 

Is seksuele onthouding niet 
een hoge prijs voor een gezond 
mens?
“Het is een kwestie van discipline en 

gewenning – ontwenning moet ik zeg-

gen. Hoe minder je eet, hoe minder je 

nodig hebt. Zo is het ook met seks.”

Zou je het celibaat dan kunnen vergelijken met 
de stilte tijdens meditatie en het vasten?
“Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ook Freud 

beweerde dat er zo energie vrijkomt voor andere dingen, 

waardoor je een hogere vlucht kunt nemen in het geeste-

lijk leven. De stilte is een confronteren met jezelf. Volgens 

een bepaald psalm is stilte ‘de lofprijzing jegens God’ en 

daar zit natuurlijk veel in. Vasten is ook een vorm van me-

ditatie: je kunt met heel weinig toe, je kop wordt helder-

der. Net als met vasten geldt voor het celibaat dat je moet 

zorgen dat je niet in de verleiding komt. Dat is niet altijd 

even makkelijk. Maar wanneer seksualiteit geen onderdeel 

meer is van je leven, zal de ruimte die vrijkomt je nieuwe 

energie en mogelijkheden geven.”

 

Wat is volgens u de zin van het leven?
“Dat je je leven voltooit naar de roeping die je hebt.”

 Wat is dan je roeping?
“Dat je doet in je leven wat je ten diepste beweegt. Of lie-

ver: dat je bent wie je zou moeten zijn. En dat je, wanneer 

je je hoofd neerlegt – gesteld dat je de kans krijgt om in 

de kussens te sterven – denkt: ik heb geprobeerd om met 

iedereen goed te zijn; nu is het tijd om te gaan. En nu kán 

ik ook gaan.”

 

Bent u wel eens eenzaam?
“Jazeker. Ik leef natuurlijk zeer teruggetrokken. Het is een 

beetje als in mijn jeugdjaren: ik houd de lowest profile, 

omdat ik niet wil opvallen. De rector van het huis waarin 

ik nu woon, is zeer hiërarchisch. Ik kan me daar goed in 

schikken, maar er hoort ook een zekere mate van alleen-

zijn bij. Totdat we gezamenlijk aan tafel gaan, om één uur 

’s middags, blijf ik op mijn kamer. Na het eten ga ik weer 

terug; afspraken maak ik meestal laat in de middag. Na de 

avondmis om zes uur loop ik nog wel eens naar buiten, 

of ik ga naar een boekwinkel. Om half acht is er een korte 

broodmaaltijd van twintig minuten. Dan kijk ik nog even 

het Duitse of Oostenrijkse journaal en ga ik weer terug 

naar mijn kamer. Tot aan de volgende middag aan tafel zie 

ik verder niemand. Dat is een lange periode, dus eenzaam-

heid is mij zeker niet vreemd!”

 

Leven zonder geloof: is dat ondenkbaar voor u?
“Voor mij is het leven zonder geloof in God niet zinvol. Al 

moet ik daar onmiddellijk bij aantekenen dat ik óók van 

mensen hou – en zij van mij. En ik geniet van muziek, de 

schoonheid van de natuur, de schilderkunst en architec-

tuur. Maar genieten gaat makkelijker als je weet dat er 

iets is wat dieper gaat dan dat allemaal. Je kunt meer van 

iemand anders houden en van anderen meer verdragen 

wanneer je uit liefde van God 

denkt en handelt.

Maar ik zal geen spijt hebben 

van mijn leven als God niet blijkt 

te bestaan, wanneer ik doodga. 

Het is tenslotte geen polis die je 

afsluit.” < 

‘WANNEER IK À TITRE PERSONNEL 
ERGENS KOM, SCHUIF IK HET LIEFST 
LANGS DE WAND NAAR BINNEN’

God
“Sinds Auschwitz is God door velen doodverklaard. Je zou ook kunnen zeggen dat de duivel 
zich daar heeft gemanifesteerd. Het bewijst dat het kwade bestaat, in vele extreme vormen. 
We zijn er anders door gaan denken, ook ten aanzien van godsdienst en afkomst. Om vrede 
te bewerkstelligen, moeten we met elkaar optrekken. Laten we zoeken naar wat ons bindt 
en respect hebben voor elkaar. Maar dat moet wel van beide kanten komen.”




