
Tonde is verzonnen
-,aren geieden al werden we geconfronteerd met het fert dat de
hele celibataire lo,,restie wel eens urt de hand zou kunnen lopen
cmdat we vanuh de ontwikkelingspsychologie weten dat'alles wat
re onderdrukt zich op een bepaald moment als een boemerang
tegen je keert"', stett LOEK KNIPPELS."Nu gebruiken we de
'roarestie Reusel'om alles nog eens aan te scherpen. ls dat verstandig
op deze manier of moeten we de'zaak'doodzwrlgen, wat meer
oast binnen het iníitutrt kerk?"

ln de fiim Ás it is ín heaven (ecn absolute
aanrader) verwoordt de vrouw van de
dominec het heel reffend:
"Er bestaat gecn zonde. Al dat verdomde
gepraat over zonde, dat bêstaat allecn in
jouw hoofd. Er bestaat gccn zoodc. De
kerk heeft de zonde uitgevonden. Mct de
ene hand de zonde verkondigen en met
de andere vergeving schenken. Allemaal
leugens. om dc mensen te onderdnrkkcn.
om macht te verkrijgen."
Haar man rcage€n: "Stil! Vraag om Gods
vergiffcnis!"
Ztj gaal verder: "God vcrgeeft nier Snap je
't 

niet? Omdat hij nooit veroordeelt. Maar
veroordccl jd dan ook anderen niet."
Hij: "Inger. God boort je!"

lngen "Hahaha. Hij hooí en hij lacht,
daar kun je op rekenen. 7t ller,ft de kerk
bijvoorbeeld van seksualiteit ecn zonde
gemaalr. God nier Jij hebt toegegeven
aan je bchoefte. Je hebt er niemand mec
sekwetst."

Zonde is in het menselijk brein verzonnen,
een idee van de kerk om Ínensen klein te
houden, in het gareel te houdcn. Er bestaan
geen zondc. Er is wel een gcweten en ieder
dient naar zijn of haar geweten te leven.
Dat irupliceert dat we uitgedaagd worden

om als mens het 'gocde'te docn cn het
'kwade'te laten.
Het'kwade'is een proces wat andcrcn

schade berokkent en watjou veel encrgie
kosr Het'gocde' daarcntegen levert jou

energie op en stemt andercn rot weugde.
Nu mag je de rcst zelf inrullen.
Waar haalt de kerk de pretcnrie vandaan

om mensen die in liefde leven zondig te
noemen? Hoe rijmt dat met de idceën van

Jezus van Nazareth? Het wordt dan ook
tijd dat de kerk de hand in eigen boezem
gaat steken om te voorkomen dat er straks
alleen nog fraaie. theanale. lege gebouwen

overblijven, \pant een weldenkend mens
wil toch niet bij zo'n club horcn? Ecn
club die de échte 6losofie van Jczus van

Een weldenkend
wil toch niet bij zo'n
club horen?

Nazareth niet bcgrijpr In dc bijbel staat
een mooi verhaal over Zacheiis. een
absolute verschoppeling dastijds. Hij bad
vccl over die Jezus gcboord en tocn hij
veÍoám dat Jczns in aantocht was. klom
hij in de boom om hem tc kunnen zien.
lezus zag hem ook" stopte en nodigde bem
uit om naar beneden te komcn. 'Btj 

Fu
wil ik vanavond mijn maaltiil gcb'nrikcn",

sprak Jezus. De kcrkgelccrden die dit
qrnhoorden, schrecuwden moord en brand,
want TrchCiis 1ry65 immgn eeu gÍOte

zondaar. Toch grng Jezus bij hem eten. Hij
sloot inmcrs uiemand uit, nooir Of het
nu hocren en tollcoaars wa3eu, hij opcnde
altijd zijn hart voor hen cn veroordccldc
hen niet.

Ik bel er intussen van overtuigd dat Jezus

niet graag tcrugkomt naar de aarde. want

hij zal zich dan ontpoppcn als terrorist en
alles vemielen wat Vaticaan en kerteo
bctreft. Ik hoq hcm al zcggen: "rfy'eg met

dic schone schijn, die hypocri-
sie. jullie bebben niee van

men$ mln filosofie begrepen"-
Jarenlang wert ik al met
religieuzen in mijn thera-
piepraktijk. Er waren priesrcn

bij die zich niet konden hou-
dcn aan het cclibaat en die
een wiendin of wiend had-

den waarmec zc een seksuele rclatie
onderhielden, maar wel 's zondags in de
eucharistie voorgingen. Ik ken nog hct
verhaal van één van mijn cliëntcn: hij
was pastoor en had een.vrouw zwanger
gemaalt. De kerl bood aan dat zij in
Duitsland in een klooster zou bevallen,
om daarra als zijn huishoudster te gaan
fungeren. Dat hebben ze echter maar

heel kort kunnen volhouden en hij trad
uit. Zo ken ik tientallen veràalen vanuit

mijn praktijk. Vanuit mijn professie moct
ik natuurlijk integer blijven en kan nict
met namen komen, maar dc kerk zotr
zich Eoêten schrmen hoe ze zicb op dit
monrent opstclt in de Reuselsc kwsstie
waaóij een pralriserende homo de com-

munie geweigerd werd.

Een heel goede wiend van me studeerde
theologie en toen hij afgcstudecrd was
- hij leefè al jaren samen met een wiend
- wcrd hij door bisschop Ernst ontbodcn

en hem werd te verstaan gegeven dat

hij zijn werk als pastor kon voorEeÉen,

mis hij een postadres nam of wannecr

ze gescbcidcn gingen woncn. Hij vertik-

te dat en grog in het legcr wcrkcn als
znlpoezcnisL En zo komcn volop
voorbccldco bij mc naar bovcn. Hob komt
dat toch? Ben ik-gefrusnecrd over wat er

in Reusel en bij de St.-Jan in Dcn Booch
gebcurd is?
Ja" héél erg, omdat ik de warc filosofie
van Jezus van Nazareth wel crg bewonder,
maar rnoeite heb mct zijn handlangers
- althans dc priesters die prctenderen
volgcns zijn filosofic te handclen. Stop
met dic show, jullie zijn d eeuwenlang
vcr ven de kem verwijderr( maar jullie

hebben dmr de eeuwen mensen onnozel

en in het gareel gchouden. "Dc kerk boudt
dc mcnscn dom en dc werkgever boudt
hen arrn", was eeuwenlang het adagio. Nu

is de mcns echter mondig geworden cn

wil niet in ecn dergelijk hypocriet garecl

lopen, waar mensen uitgcslotcn worden die

zogenaamd 'in zondc leven'.
Al dic gchuwden die condooms of anère
voorbehoedsmiddelen gebruiken, aI die

ongehuwden die voor hct huwclijk seks

bebbcn met elkaar, leven in zonde en zijn
niet langer uigenodigd om dc communie

te Inogen onwangen. Althans dat geldt zo
wanneer de rcgel die de kcrk hanteeÉ uaar

de homoseksuele carnavalsprins in Reusel
daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Laat je nbt langer de les lezen wat wel

of nict kan, maar lecr zelf te denken en te

handelen. los van welke docrinc dan ook.

De hele kwestie heeft nu rwec gevolgen:

het uithollcn van de eigen kerk en het

uitsluitcn van hen die volgens de leer van

Jezus van Nazareth in licfde willen leven-
Inmiddels is het nogal wat jaren geleden

toen mijn paÍtner solliciteerde naar dc



Ihuis kan ik
de filosofre
Yan tezus het
beste yorm
geyen

baan als onderwijzer in hct Gcldcrsc
Amncrzodcn, niet ver van Den Bosch.
Toen men in dc gatcn krccg dat hij ir
zoode lecfde - wij woonden namclijk
sÍuDeo -, werd hem voorgesteld àcbz*E
terug te trekken en ontstag te neurcn,
watrt andeÍs zou Inen hem onblag géven.
Het was immen ecn gÍoot gevaar dat eco
homo voor dc klas sond; welke invlocd
zou dat wel niet kunnen bebben op de
tere kinderzieltjes? Hierop antwoordde
mijn vriend destiits: "Hebben jultie t

mit afgevraagd wat den hct effect is
van mijn ongcbuwdc collcga dic al mccr
da 25 jar voor de klas staat: schcpt zij
allemaal wijgezcllcn?" Hij wildc bcn hun
bcpaking larcn inzien, rnaar dat was niet
voldoende. Erontsond ccn ware rel in ha
dorp cn tijdens het volkstribunaal - ecn
vergadcring vao allc oudcrs van lecrlingen
vao dc hele school in hct órpshuis - krccg
mijn wicnd zijo vastc 

"u51gltin8. 
Hij is er

nooit gelukhg geweest, omdat hij gesard
werd en het weÈcn werd hcm nagenoeg
oomogclijl gemaakr door het hoofd van de
school dcstilts en enkele collega,s. Toch
hecft dczc pijnlijkc pcriode in zijn lcvcn
ons vecl geluk cn inzicht gebracht.
Niemand gaf tbuis tocD wc hen om raad
vrocgetr: noch bisschop Bluyssen in Dcn
Bosch, noch het COC in Amstcrdao, noch
dc pasoor in Anmeizoden (*Er zijo wel
erostiger problemcn om ons dnrk over te
maken", zei dc pastoor tcgen dc rnoeder

vaa mijn vriend dic hulp zocb$. lvÍaar uit-
eindclifi kwam professu dr. Scngcrs - dÈ
destijds ccn bocicod bock gcschrcven had
ma dc titel Gewoon herielf&? - wel naar
Anncrzodcn om dc oudcrs rce a spretcn.
Het wrs ccn zccrinformatÈvc avon{
vol humm. I:ter vroeg ScnpÍs aaa Eijn
wicnd om zijl ervaringen en zjn gcvoel
vaa zich af tc schijven. Mijn wiend begoo
zijn relaas mct &atel Hera" cen tpno?!

FnkdeJapa lrter werd via de IKON
ondcr dezclfdc titel cs lcvensveràaal
nagcspecld als ecn docusosp. Mijn wiend
hêcft bêt nooit kuarcn zien, oodat hij zbh
zo vcrocdcÍd voeldc en zo vcdarcn doc
god cn icdcrcen, datelke berinncring aan
Anncrzodco hcm lctarlijt 2ist mqrktc.
'Wic wordt Du nog op hct schavot gezet
waaràiidc bcvolking nag uieprekcn ofi
wcl of nie,t het recht hch om zó n rcgen
levcn?-, was ajn reactie. Het bceft een
dicpe wond ia zijo ziet gemaakr, maar larcr
is hij.lrnloii dczc crvaring uitgpgrocid tot
eca allrround thcrapcut dic mcnsclijlhcid
en eigen lcvcnsplan hoog in hct vaandcl
hccft scaan. l,crlf f eigen leven en laar
nooit dóor wic datr ook bepelen hoc jij
moct lcven. Jc bcbt eca levensopdracht
ge-locgco bij i geboora cn oct al dc
talentca die je mcegeJrrcgca bch van je
ordcrs, vooroudcrs, hebje dc.ark om er
ccn vollcdig lcvcn van tc maten.

Hct hde gcbcuren Íoodom dc bonoprins
carnavd is uitgegroeid naar dc mccst
exisentiële vraeg: l/aaron geloven we
in dc rmms-karbolieke kcrt? Wat is dc
mpernraarde wannecr ik me aansluit bij een
instiarut dat anderen uialuit? Wat ken ik
halen biancn de kerk eo w$ katr ik breogcn
naar de kcrk?
Hccl Reuscl en het bcle bisdom 's-Her-

togcnbosch warea in rcp en Krcr. Dat vind
ik bct groorstc cooplimcnt voor het dorp
en de prcvincic dic gezcllighcid zo hoog in
hct vaaodel hcbben stean. tle hele affairc
is echtcr nict 'gezrllig', Íru-r raakt ons
allemaal in oos hart, tconinste warupcr
we onszelf de vraag dun'co stcllen:
waartoc bcn ik op aeÍdc? Ea hct aloudc
annroord vanuit dc kert luide: om hier cn
hicrnaoaals gelutkig tc 'ijn latcn we hct
vooral op het hier-eo-nu-Eomcnt houdcn,
u,ant van dat beloofdc hicrnamaals is nog
nieoaod tenrgge,keerd om tc vertcllen boc
'gezcllig'bct 

daar was. Wc oogen vaD ons
leven ecn fceajc nakcu Eaar moctcn dan
wel llf de slingcrs ophaagen.
Dc kcÍt heeft er op dit moment iD iedcr
gcval voor gezorgd dat ik thuis blijf, want
daar k8n ik, vanuit mijn eigen overtuiging,
dc floso0e van Jezus van Nazareó bct
beste vorm gcven oodat nicmand mijzcgt
wat ik wel of nietmoet docn. Ik leef dao
mijn eigen leven.

Over tieuJrer vind je het volgendc
omschrevco ia Wikipedia:
Wcigeríng conmunie: In fcbnrari 2010
hecft dc rooms-karholieke kcÍt de

commuai€ geweigerd aan praktiscrende
ttono's cn ootstond cr can lardtlijke
rcl. Dc kwestic leck door esn knicval
van bet bidom 's-Hcrtogenboch 

ia de
kicm gesmoord te wordcn, Ín'ar cttcÍde
toch nog maandenlang door. Medc als
gcvolg daawaa liepcn de jareo daarop
kertea leeg eo gingea bMommca failtiet
omdat zc dc duÍE kcrkgebouwcn niet
koodcn oodcrtpudco. Daarna hceft dc
rc$ring bcsloten m de scbeiding van
kert en staat ook in hct ondcm,ijs door a
vocrea co werden alle bijzondcre scholen
openboar. Alle lccgstaandc kerten kregen
eco culnrclc functic waar men nrimtes
kan hurcn voq yoga en zcn-mcditatie,
naast algcncoc ruimtcs voor onbpaniring,
bibliothekcu en muziekruimtes.
Binncn Ned€rland zijn op dit mment
nog cnkele sektes die vasthoudcn aao de
'oudc rmms-katholieke leer'. Volgens
sshattinÉ,eo van ha CBS gaat het in totael
om ongeveer vijftienhonderd lcden.
Wcreldwiit hccft mcn hct instituut kcrt
afgcscbafr co wordcn alle initiatievcu nict
laoger mecr door dc bclastiagbctalcn
ondemterud, mear zijn ha particulicre
foodsca die de sches ondcrsteunen.


