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De ophef over zijn recente optredens in de 

 media is nog niet gestopt, wanneer we 

 Antoine Bodar thuis spreken over zijn 

nieuwste, “huiveringwekkend vrome” boek 

Vervulling in bekering. “Je moet jezelf niet te 

serieus nemen - wel de Kerk natuurlijk.”

Ed Arons

Reacties blijven komen op het interview met Antoine 
Bodar in de Volkskrant van 31 augustus over het deca-
dente Nederland. Met name over zijn uitspraken over 
de enorme kosten die we maken om transgenders ‘om 
te bouwen’. De maandag erop sprak Bodar zich in De 
Telegraaf uit over de misbruikschandalen en het door 
sommigen geëiste terugtreden van de paus. En die-
zelfde avond debatteerde hij in Pauw over dezelfde 
thema´s. Een klein overzicht van een week in het le-
ven van een mediapriester.
“Er waren veel reacties. Ikzelf ontving meer dan 
 honderd e-mails, waaronder een twintigtal hatemails. 
Trouw noemde mijn optreden dinsdag ‘chagrijnig’, 
terwijl gisteren (vorige week donderdag – red.) een 
ingezonden stuk – met foto – mij juist ‘moedig’ noemt. 
En RTL-tv-persoonlijkheid Peter van der Vorst noemt 
me op Twitter ‘een wolf in schaapskleren’ en heeft 
zich als katholiek uit laten schrijven.”

Bezorgt je dat geen kater?
“O nee. Ik heb deze meneer Van der Vorst sindsdien 
ontmoet en vriendelijk begroet en gezegd dat hij 
evengoed kind van God blijft. Je moet het aardig 
 blijven vinden om het 26 jaar als priester in de 
 media vol te kunnen houden. Ik speel het spel dat 
elk  debat behelst.”

Wat zijn daarvan de spelregels? 
“Je moet allereerst die wereld begrijpen. En je moet 
 jezelf niet te serieus nemen – wel de Kerk natuur-
lijk; ironie en humor zijn van belang. Zo’n debat is 
fel, maar na afl oop heb ik Jeroen Pauw bij een glas 
wijn bedankt voor de ruimte die hij me gaf. Het kan 
ongelovigen aanzetten tot nadenken en gelovigen 
bemoedigen.  Beide taken reken ik tot mijn roeping. 
En zegt onze paus niet dat we naar de mensen toe 
moeten gaan?”

Maar telkens gaat het weer over misbruik in de Kerk.
“Laatst vroeg iemand mij: ‘Houdt dat nooit op?’ Nee, 
het houdt niet op. De afgelopen jaren betrof het 
 seksueel misbruik in de westerse wereld. Als overal 
drie procent van de priesters zich hieraan schuldig 
heeft gemaakt, moeten andere delen van de wereld 
daar nog mee komen.”

Wat vind je ervan dat de paus wordt opgeroepen af te treden?
“Dat moet de paus zeker niet doen.”

Waarom niet?
“Allereerst omdat hij voor ons de plaatsbekleder van 
Christus is. Ten tweede is de Kerk niet gediend met een 
spektakel waarin de conservatieven het winnen van de 
progressieven. En ten slotte is onze paus 81 en een man 
van de oude traditie van vergeving. In het verleden gaf 
een bisschop een priester die zich schuldig had gemaakt 
aan seksueel misbruik na een periode van boete een 
tweede kans, in de hoop dat het niet meer zou gebeu-
ren. Met de huidige kennis van de psychologie is dat 

 naïef, maar ik heb medelijden met die bisschoppen die 
destijds handelden vanuit vaderlijke bekommernis.”

Jeroen Pauw gaf aan dat met al dat misbruik nederigheid 
past en geen stellige uitspraken.
“Ik kan niet twintig jaar wachten met het doen van 
uitspraken. Ik kan het boetekleed aanhouden en 
 evengoed spreken. Over het thema lichamelijkheid 
dat speelt bij transgenders, heb ik veel nagedacht. 
Daarom durf ik te zeggen: je lichaam moet je niet 
 verminken maar erin thuis geraken. Het gekregen lijf 
is tempel van de Heilige Geest.”

Huiveringwekkend vrome teksten
Het motto voorin Vervulling in bekering typeert Bodars 
optreden in de media meer dan de inhoud van het boek: 
“Uw spreken zij steeds innemend – met een weinig 
zout, opdat u eenieder doeltreffend te woord staat” 
(Kol. 4,6). De verhalen in dit boek zijn volgens het 
 voorwoord “huiveringwekkend vrome teksten”. Bodar 
moet lachen om zijn eigen woorden. “Het boek staat 
haaks op Pauw en de Volkskrant. Ik spreek tegenwoor-
dig veel zonder uitgewerkte teksten. In deze bundel heb 
ik teksten bijeengebracht die wel op papier stonden.”

Naast preken en beschouwingen valt het stuk over Maria op.
“Ik heb veel nagedacht over Maria, vooral in het 
kader van de menswording. Daarom is Kerstmis 
voor mij zo’n belangrijk feest. Ik ben geen 
 devotieman, heb niet veel met verschijningen, maar 
toen ik voor de vierde keer in Lourdes was, raakte 
ik diep ontroerd toen ik bij de grot de Mis deed. 
Voor mijzelf is een kostbare bijdrage in dit boek het 
hoofdstuk over de zeven laatste woorden van de 
Heer aan het kruis.”

Wat staat er nog meer op stapel?
“Bij Adveniat komt een boekje uit waarin Leo Fijen 
mij interviewt over paus Benedictus. Over diens 
 theologie zal een boek van mijn hand in het voorjaar 
verschijnen. Nadien schrijf ik dan aan een boek over 
de liturgie, bezien vanuit de dogmatiek.”

En je blijft Rome met Nederland combineren?
“Voorlopig wel. In die pendeling dien ik mijns inziens 
vooralsnog de Kerk het meest.” +
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‘Ik speel het spel dat elk 
debat behelst’
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Antoine Bodar is niet van plan vanwege de misbruikcrisis te zwijgen. 
“Ik kan het boetekleed aanhouden en evengoed spreken.”

’Het sacrale redt de wereld’
Vervulling in bekering werd 5 september gepresenteerd in de volle voormalige schuilkerk van Ons’ Lieve 
Heer op Solder in Amsterdam. Bodar zelf opende de bijeenkomst door te benadrukken dat de Kerk geen 
ethisch instituut is, maar een sacrale opening naar God. “‘Schoonheid redt de wereld’, zegt Dostojewski. 
Maar meer dan schoonheid redt het heilige, het sacrale de wereld. Eenmaal geraakt door God zijn we  bereid 
onszelf aan Hem toe te vertrouwen en uit vrije wil Gods wil te doen.”
Ook auteur Willem Jan Otten en oud-premier Dries van Agt benadrukten in hun bijdragen het belang van 
een liturgie waarin de hemel de aarde raakt. Zelfs de protestantse schrijfster Rosita Steenbeek, net als  Bodar 
in Rome woonachtig, onderschreef de waarde van kerkelijke vieringen. Passend verzorgden leden van de 
schola van de Sint-Nicolaasbasiliek intermezzo’s met gregoriaanse zang.
Nadat Van Agt Bodar om zijn moed had voorgedragen voor “een Vaticaanse variant van de Militaire 
 Willemsorde”, sloot de mediapriester de bijeenkomst af met een uitspraak van zijn uitgever: “Uw boeken 
lopen niet hard, maar ze lopen wel dóór.” (EA)


