
W e treffen 
elkaar 
op zijn 
Amster
damse 
adres, 

een appartement in de  
binnenstad. Vaker is hij te  
vinden in een Romeins pries
terhuis, maar hier in de Kerk
straat woont hij langer, nu  
35 jaar. En in al die jaren is  
er nauwelijks iets veranderd. 
Hier zijn boeken de baas en 
lijkt de bewoner zelf te gast. 
In het ruime vertrek heerst 
een bescheiden sfeer van 
eeuwigheid. Je hoort er ten
minste niets en de ambiance 
is daarmee tegengesteld aan 
de sfeer van de nabije omge
ving met zijn ruige kroegen, 
snackbars en naar vermaak 
zoekende toeristen. 
Een smalle wenteltrap leidt 
naar de vide. Robuust bureau 
met nette stapels papier en 
artikelen, uitzicht op de 
straatgevels aan de overkant, 

in de boekenkast het  
bidprentje van zijn moeder. 
Twee comfortabele stoelen. 
Zijn haren zijn inmiddels  
grijs, maar jongensachtig  
is hij nog steeds.

Driekwart eeuw Antoine 
Bodar. Hij wordt vereerd  
en verguisd. Hij is een man 
met heldere standpunten.  
Hij heeft een hekel aan  
huichelarij en is de eerste  
om toe te geven dat hij geen 
talent heeft voor het vermij
den van conflicten (“Ik heb 
een hekel aan compromis
sen”). Tegelijkertijd is hij al 
decennialang een gewaar
deerd televisiemaker en 
spreekt hij dikwijls voor uit
eenlopende gezelschappen. 
En minstens zo belangrijk:  
in de directe omgang is hij 
velen tot steun vanwege  
zijn em pathie, trouw, relative
rende humor en vermogen tot  
inspireren. Die Antoine dus.
In het zojuist verschenen 

interviewboek Antoine Bodar. 
Een portret blikt Bodar open
hartig terug op belangrijke 
gebeurtenissen in zijn leven. 
“Mijn jeugd, mijn altijd aan
wezige onzekerheid, mijn lief
desverbintenissen, de vroege 
keuze voor het priesterschap, 
de tegenwerking: het staat  
er allemaal in. Ik wilde mijn 
leven diepgravend en in al  
zijn naaktheid beschouwen.” 

En: ben je milder geworden 
met de jaren?
“Zeker ten opzichte van pries
ters die zich niet aan het celi
baat houden. Dat wordt mede 
ingegeven door de schanda
len rond seksueel misbruik. 
Het celibaat is en blijft een 
offer, zeker in deze tijd. Dat 
geldt des te meer voor pries
ters die soms acht parochies 
moeten bedienen. Dan ligt de 
eenzaamheid op de loer en 
het andere gevaar is de alco
hol. Ik kan me voorstellen dat 
een stabiele relatie of het 

wonen in een gemeenschap 
je daarvoor zou kunnen 
behoeden. De Kerk is hard  
in wat zij van mensen vraagt, 
maar de navolging van Chris
tus is altijd al ongeschikt voor 
watjes. Zo ben ik eveneens 
mild ten opzichte van mensen 
die scheiden omdat het echt 
niet meer gaat. Je kunt beter 
apart wonen dan de hele  
tijd ruzie maken, volgens  
mij. Maar over de paus ben ik 
nog net zo kritisch als in het 
begin. Ik vind paus Bergoglio 
impulsief, hij laat chaos toe in 
de Kerk en lijkt die soms zelfs 
te bevorderen. Het milder 
worden heeft dus niet op 
alles betrekking. Ik ben nog 
steeds niet halfzacht en blijf 
houden van helderheid.”

Dat is een geruststelling, 
want een Antoine Bodar die 
het met de mainstream eens 
is, lijkt me saai. Nog even 
over het celibaat: zou jij daar 
persoonlijk vanaf willen? 
 “Nee. Voor mij persoonlijk  
is het celibaat allerminst 
onbarmhartig. In Rome leef ik 
in een priestergemeenschap, 
alle dagen word ik omringd 
door anderen. Ik heb enkele 
vrienden en vriendinnen en 
ben gesteld op mijn zusjes, 
van wie de ene in mijn 
geboortestad ‘sHertogen
bosch woont en de andere in 
Italië. Maar natuurlijk ken ook 
ik momenten van eenzaam
heid. Dat heb ik altijd wel 
gehad. Maar welk mens kent 

Antoine Bodar wordt 75 jaar

De bekendste priester van Nederland wordt op 28 december 75 jaar. 
Antoine Bodar viert het alleen, in Napels. ‘Ik heb veel met Kerstmis en  

Dodenherdenking maar niets met verjaardagen.’
Tekst: Judith Holtackers, beeld: Stein Ghijsen

‘We moeten blijven
   streven naar vrede’

‘De navolging 
van Christus  
is ongeschikt  
voor watjes’
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dag de honderden kinderen 
die in opdracht van de 
jaloerse koning Herodes wer
den vermoord in de hoop dat 
de net geboren Verlosser erbij 
zou zitten. Die kindjes aan 
het begin van onze jaartelling 
zijn de eerste martelaren in 
de Kerk. Daar associeerde  
ik me mee, ik was een vroom 
jongetje. Thuis had die dag 
iets verwarrends. Op Onno
zele Kinderen was het name
lijk gebruik dat de jongste in 
het gezin de baas mocht spe
len en dat deed mijn jongste 
zusje met overtuiging…”

Het woord onnozel klinkt 
weinig positief.
“Onterecht want in oud
Nederlands betekent het 
niets meer dan ‘onschuldig’. 
Ik wil deze onnozelheid graag 
beminnen omdat ons ver
stand te klein is om het leven 
te bevatten. Tegenwoordig  
lijken we niets te geloven wat 
wij niet proefondervindelijk 
hebben vastgesteld. Noord

de eenzaamheid niet?  
Als klein kind vroeg ik al aan  
mijn moeder: waarom leven 
we? Dat is een levensvraag  
gebleven. En ik houd van een 
glas wijn, wijn geeft vreugde, 
maar soms drink ik dagen 
achtereen niet. Overigens 
merk ik dat mijn behoefte 
afneemt om onder de  
mensen te verkeren. Na een 
optreden en zelfs een viering 
ben ik vermoeider dan vroe
ger en wil ik alleen zijn. Ik 
moet daarna soms slapen  
om mij weer sterk te voelen.”

Het begon voor jou op 28 
december 1944. Den Bosch, 
de stad was twee maanden 
eerder bevrijd. Wat is jou 
verteld over jouw geboorte? 
“‘sHertogenbosch was nog 
steeds verduisterd omdat  
de verslagen vijand van over 
de rivier bij Zaltbommel V1 
bommen op de stad bleef 
afvuren. Naar verluidt ben ik  
in de kelder van het ziekenhuis 
geboren. Het was een zware 
bevalling want ik was kennelijk 
een kind dat goed gevoed was. 
Ik was een lieve baby, ik huilde 
nooit en was goedlachs. Ja,  
ik kan het ook niet helpen dat 
het zo is gezegd. Mijn moeder 
werd verpleegd door Duitse  
nonnen, met van die grote kap
pen over hun hoofd. Die bogen 
zich geregeld over mijn wieg  
en zeiden dan – dit heb ik dus 
van mijn moeder: ‘Wat een lief 
kind. Hij moet hier later maar 
rector worden.’ Dat ben ik dan 

wel niet geworden, maar pries
ter dus wel. Je snapt: ik zeg dit 
alles met enige ironie.”

Hoe waren jouw ouders de 
oorlog doorgekomen? 
“In het zuiden was steeds  
voldoende te eten. Dat neemt 
niet weg dat het een angstige 
tijd was. Tijdens de gevechten 
bij de bevrijding werd mijn 
moeder, die hoogzwanger 
was van mij, net op tijd onder 
een Canadese tank getrokken 
om zo te ontkomen aan 
Duitse granaatinslagen.  
Mijn vader is kort opgesloten 
geweest in kamp Vught. Hij 
zat in het verzet, smokkelde 
voedsel het kamp binnen en 
is toen een keer betrapt.”

Wat kreeg je daarvan mee  
als kind? 
“Mijn vader heeft er nooit 
over willen praten. Hij was 
sowieso zwijgzaam. De Duit
sers werden door hem cate
gorisch moffen genoemd. 
Mijn vader was sterk anti
Duits en dat is altijd zo geble
ven, ook toen wij via Bussum 
in Amsterdam waren komen 
wonen. En we vlagden niet  
op Koninginnedag, dat was 
immers iets voor protestan
ten en niet voor katholieken. 
Maar Dodenherdenking was 
heilig en daarmee ook Bevrij
dingsdag. Mijn moeder daar

entegen sprak wél met ons 
over de oorlog. Veel zelfs. 
Verhalen waarin de angst 
nooit ver weg was. Ergens 
moet ik de angsten van mijn 
moeder hebben herbeleefd, 
want ik heb er veel over 
gedroomd. Toch was ik een 
gelukkig kind, de somberheid 
is pas later gekomen. Ik was 
een uitgesproken moeders
kind en wilde niets liever dan 
in haar nabijheid verkeren.”

Hoe vierden jullie thuis Kerst? 
“De dag ervoor werd de  
kerststal neergezet en de 
kerstboom opgetuigd, waarbij 
we mochten helpen. We kerk
ten in de Willibrorduskerk aan 
de Amsteldijk. Ik was mis
dienaar bij drie achtereenvol
gende nachtmissen waarvan 
de eerste begon om 3.30 uur 
’s nachts. Na afloop spoedden 
we ons naar huis, want wij 
waren daar alle zes: vader en 
moeder en wij, vier kinderen. 
Daar had mijn moeder balken
brij gemaakt, een Brabants 
gerecht met veel spek. Nee, 
daar hield ik niet van maar ik 
voelde me geborgen en dat is 
de kracht van Kerstmis, voor 
mij het mooiste feest, al is 
Pasen theologisch gezien 
belangrijker. Maar moet je niet 
eerst geboren worden om te 
sterven en weer op te staan? 
De Vredesvorst is geboren. 

We moeten blijven streven 
naar vrede en eer brengen  
aan God. Dat is niet vanzelf
sprekend nu de wereldvrede 
zo ver te zoeken is en ieder
een zo met zichzelf bezig is. 
Maar dat betekent niet dat wij 
moedeloos moeten gaan neer
zitten. Kerstmis is: terugver
langen naar de onschuld van 
het kind, naar die geborgen
heid. Je kunt nooit meer terug 
naar je kinderjaren. Wel kun je 
proberen iets van de kinderlijk
heid en dus ontvankelijkheid 
te bewaren, als het ware dat 
terugzoeken in de tijd. Dat 
besef is voor mij essentieel, 
tot op de dag van vandaag.”

En drie dagen na Kerst was  
jij jarig. 
“Ja, en mijn twee jaar jongere 
zusje op 30 december. Er 
werd niets aan gedaan. Mijn 
moeder vond dat er met Kerst
mis en Sinterklaas genoeg 
feesten waren geweest. Ik 
mocht nog wel zeggen wat we 
gingen eten: pannenkoeken. 
Enfin, ik heb, meen ik, niet 
geleden onder deze wel erg 
sobere verjaardagstraditie. 
Toch is het misschien de 
reden dat ik, sinds ik het huis 
uit ben, mijn verjaardag nooit 
alsnog heb gevierd. Ik dacht 
ook vaak: wat valt er nou 
eigenlijk te vieren?”

28 december is ook het Feest 
van de Onnozele Kinderen. 
“Ja, daar had ik veel meer 
mee. De Kerk herdenkt die 

Nederland leeft van het zeker 
weten. En in reactie daarop 
noem ik mij gaarne onnozel.”

75, een echt kroonjaar zoals 
dat heet. Houd je dat bezig?
“Ik moet bekennen dat het 
me meer doet dan gedacht. 
Zeker omdat ik de afgelopen 
maanden mijn leven zo  
systematisch ben nagelopen 
en er daardoor weer veel naar 
boven kwam aan mooie maar 
ook pijnlijke herinneringen.”

En wat is daarna het devies: 
moedig voorwaarts? 
“Moedig voorwaarts tot de 
dood erop volgt. En dan 
nadien de rust van de kist. Ik 
vind het niet erg om te mogen 
sterven. Mijn tijd heb ik slech
ter en beter besteed. Ik heb 
ongeveer alles op orde. Tege
lijkertijd heb ik plannen en 

voornemens te over: nieuwe 
boeken, televisie. Leo Fijen 
zegt: ‘Kerst in Rome gaat nog 
jaren door.’ Dat wacht ik een
voudigweg af.”

En waar ben je straks, op  
28 december? 
“In Napels, daar ben ik dan 
alleen en overdenk mijn zon
den en de rest van mijn leven. 
Natuurlijk verken ik de stad 
wat nader. En een priester  
in Italië ondervindt altijd een 
zekere bescherming van de 
mensen. Alleen zijn is niet 
hetzelfde als eenzaamheid. 
Alleen hoop ik dan met God 
te zijn, in herinnering aan mijn 
ouders die mij het leven heb
ben geschonken. Mijn dierba
ren denken toch wel aan me 
en ik aan hen. Ik ben eraan 
gewend geraakt op mijn ver
jaardag alleen te zijn.”

‘Kerstmis is: terugverlangen 
naar de onschuld van het kind, 

naar die geborgenheid’
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