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Zoekend naar een nieuwe kerk 
 

 
Onze generatie was de laatste bij wie de kapelaan nog op huisbezoek kwam. De 
laatste lichting die op school de catechismus bestudeerde. Er waren drie missen op 
zondag en de kerk zat altijd vol. Wij haalden een askruisje op woensdag na de 
carnaval en gingen dan ’s middags naar het lof. Voorgangers, pastors en pastoraal 
opbouwwerkers bestonden nog niet. Mijnheer pastoor las de mis. Ten einde raad riep 
hij aan het slot van de preek ‘…maar wij moeten God geloven’. Soms drie, vier keer 
achter elkaar, vaak tot snikkens toe. Wij vonden dat prachtig. We waren wel een 
beetje onder de indruk, maar moesten er ook om lachen. Thuis imiteerden we hem, 
grotesk, met veel tranen en pathos. Waar maakte die man zich druk over. Er was 
niets aan de hand. Alles was goed. Het was altijd zo geweest. De tien geboden 
volstonden als wegwijzers in een veilige, door God bestuurde wereld. Je kende ze uit 
je hoofd omdat ze zo vanzelfsprekend waren. Woorden als ‘viering’ of ‘eucharistie’ 
waren ons vreemd, we gingen gewoon ter communie. Na wekenlange 
voorbereidingen wisten we precies hoe we onze handen moesten vouwen onder het 
communiekleed alvorens met gesloten ogen het lichaam van Christus op de tong te 
ontvangen. In de klas hadden we geoefend met ongewijde hosties. De hele 
choreografie was uit en te na gerepeteerd. We waren vervuld van heiligheid en 
angst. Heilig omdat nu eindelijk Jezus bij ons kwam wonen. Bang om op de hostie te 
bijten en omdat we de geloofsbelijdenis niet uit ons hoofd geleerd kregen, hetgeen 
noodzakelijk was bij het biechten. Bang ook omdat er helemaal niets te biechten viel, 
waardoor je steevast moest terugvallen op een volstrekt ontoereikende fantasie. 
Snoepen, brutaal zijn tegen vader en moeder en desnoods een keer vloeken, het 
leverde altijd wel enkele ‘Weesgegroeten’ penitentie op en soms zelfs een ‘Onze 
Vader’. Dat hadden we nodig. Onze zonden mochten dan goeddeels verzonnen zijn, 
we waren vast wel wat vergeten en God zag alles. 
 
Toch waren wij gelukkig met onze kerk ook al wisten we dat niet. Onze fantasie 
mocht dan te kort schieten bij het bedenken van zonden, tijdens de mis werd de 
verbeelding altijd gestimuleerd. De lange onverstaanbare Latijnse teksten dwongen 
tot mijmeren. Je keek naar de gewelven, de verborgen gangen waar alleen mijnheer 
pastoor mocht komen, naar de onzichtbare trap, die leidde naar de plaats waar het 
allerheiligste zich bevond achter een gesloten deur. Als die deur open ging, keek je 
recht in de hemel. Dan plotseling vierstemmig het ‘Kyrie Eleison’ van Palestrina. De 
onderdompeling in deze onbegrijpelijke schoonheid bracht een roes van vroomheid 
en heiligheid teweeg. Dat buitenaardse gevoel bereikte een hoogtepunt tijdens de 
consecratie en verdween pas nadat de laatste wierookdampen waren vervlogen. In 
God geloven was onder dergelijke omstandigheden een fluitje van een cent. 
 
Wij groeiden op in een overzichtelijke wereld, waarin de katholieke kerk fungeerde 
als een onfeilbare scheidsrechter tussen het goeden en het kwade. De katholieke 
leer was verheven boven elke discussie. De kerk was gebouwd op de rots van 
Petrus, die als plaatsvervanger van Jezus optrad en het principe van de apostolische 
opvolging verleende de Paus een onbeperkte autoriteit. Wij kinderen begrepen daar 



natuurlijk niets van. Voor ons ontleende de kerk haar morele gezag aan de steeds 
terugkerende magische rituelen, de mystieke sensatie van onbekende geuren en 
klanken en de angstinboezemende plechtigheid van de hoogmis. 
 
Toen halverwege de jaren zestig de vernieuwing toesloeg binnen de Rooms 
Katholieke kerk, werd die wondere wereld waarin wij ons bevonden, plotseling aan 
gruzelementen geslagen. Wij stonden paf. Alles wat ons heilig en vertrouwd was, 
ging van de ene op de andere dag op de helling. Normaal verdween mijnheer 
pastoor, na het heilig evangelie te hebben voorgelezen, gedurende tien tot zestien 
seconden van het altaar (wij telden altijd mee) om vervolgens op de drie meter hoger 
gelegen preekstoel te verschijnen.1 Daar stond hij, ver verheven boven alle gewone 
mensen en daar hoorde hij ook te staan. Opeens veranderde dat. De preek begon. 
Op een kleine verhoging voor het altaar was een zwart metalen hekje geplaatst, 
waarachter de pastoor zich opstelde. De mensen op de eerste rij konden hem bijna 
aanraken. Mijnheer pastoor was naar ons toe gekomen. Hij wilde de afstand tot de 
beminde gelovigen verkleinen, maar had daarmee tegelijkertijd zichzelf onttroond. 
Wat bedoeld was als toenadering luidde voor ons een periode in van verwijdering. 
Het feit dat die man niet op zijn plaats stond, maakte ons onzeker. Dit was niet 
afgesproken. Hier hadden we niet om gevraagd. Mijnheer pastoor stond niet op 
gelijke hoogte met ons. Tegen de kapelaans durfden we nog wel eens wat te 
zeggen, alhoewel ook zij een bijzonder aanzien genoten, maar de pastoor stond ver 
boven ons. We hadden geleerd dat het een eer was om van hem de Heilige 
Communie te mogen ontvangen. Hij was dichter bij God, maar nu hij deze verheven 
positie vrijwillig had opgegeven, verloor hij aan geloofwaardigheid. 
 
De verwarring nam toe toen bleek dat er nog meer veranderingen werden 
doorgevoerd. Niet alleen de preekstoel raakte in onbruik, ook het oude altaar, 
gelegen op een marmeren verhoging helemaal in de uiterste punt van het 
middenschip, scheen plotseling niet meer te voldoen. Dat oude altaar met zijn 
zilveren tabernakel en zware kandelaars, was de meest mysterieuze plek in de kerk. 
Enkele meters hoger bevond zich de monstrans, waarin het altijd onzichtbare Heilig 
Sacrament verborgen was. Alleen tijdens de consecratie werd de sluier even 
opgelicht. Wij tuurden gespannen in de verte naar de pastoor, die onzichtbaar achter 
rode velourse gordijnen de trap besteeg op weg naar het allerheiligste. Met zijn rug 
naar ons toegekeerd opende hij het deurtje. Nog niets te zien. Dan knielde hij en 
plotseling draaide er een tweede deurtje weg, waarna wij oog in oog stonden met de 
gouden stralenkrans, waarin je, als je heel goed keek, een klein glazen bolletje kon 
ontwaren met het lichaam van Christus. Wij hielden onze adem in. Uiteindelijk nam 
de pastoor dit kunstwerk op en tilde het met een machtig gebaar ten hemelen. Hij 
hield het voor aan God, niet aan ons. Vervolgens zette hij de monstrans terug en 
begaf zich weer naar het altaar ter voorbereiding van de communie. Hierbij werd hij 
geholpen door twee kapelaans en twee misdienaars.  
 
Het openen van het tabernakel, het reinigen van de kelken en het vouwen van de 
doeken, het was nauwelijks zichtbaar omdat we de priester en zijn secondanten 
alleen op de rug konden zien. Wat speelde zich daar nu precies af? Wij wisten het 

                                                 
1  Eenmaal is het voorgekomen dat de pastoor ruim twee minuten wegbleef. Over allerlei mogelijke 
verklaringen (was hij gevallen op het trapje, onwel geworden, of was hij wellicht de tekst van de preek 
vergeten?) werd door ons nog jarenlang gespeculeerd. Wat er zich werkelijk heeft afgespeeld, is tot 
op de dag van vandaag een raadsel. 



niet. We keken als maar naar de prachtig geborduurde stola’s, totdat ten langen leste 
de pastoor weer een diepe buiging maakte en de grootste kelk ophief. Het resultaat 
van al die geheimzinnige handelingen werd ons uitgereikt aan de kop van het 
middenpad en de zijbeuken waar de communiebanken stonden, ver weg van het 
altaar. Die banken vormden de grens tussen het aardse en het hemelse en achter 
die grens stond het altaar, op voor ons verboden terrein, altijd onbereikbaar. We 
hadden geleerd een kruis te slaan, telkens als we er langs liepen. Het was de meest 
gewijde plaats in de kerk, waarvoor je een diepe eerbied had. 
 
De schok was enorm toe bleek dat ook het oude altaar was afgeschaft. Opeens 
stond er een nieuw altaar midden in kerk, vlak naast het ijzeren hekje dat als 
preekstoel dienst deed. Het was een gladde houten tafel zonder poespas. Ging het 
er misschien om het echte altaar niet verder te verslijten of was het omdat de pastoor 
te oud werd om trappen te lopen. Met simpele verklaringen maskeerden wij de 
vertwijfeling die zich van ons meester maakte. De onbeholpen antwoorden van onze 
ouders (je kunt het nu beter zien, nu kan je de pastoor beter horen), vergrootten onze 
onzekerheid nog meer en was achteraf gezien beschamend. Wij stonden er helemaal 
alleen voor. En wat erger was: hier bleef het niet bij. 
 
Met de introductie van de opstelling en face, waarbij de pastoor achter het nieuwe 
altaar ging staan en met zijn rug naar de monstrans, verdween ook de laatste 
geheimzinnigheid rond de consecratie. Open en bloot was zichtbaar wat tot dan toe 
zorgvuldig verborgen was gehouden. De transformatie van de hostie in het Corpus 
Christi verloor daarmee haar wonderlijke dimensie. Het miraculeuze werd afgevlakt 
tot een stuntelige vertoning, die meer deed denken aan moeders keuken dan aan 
God. De betovering was verbroken en daar waren we helemaal niet blij mee. Het 
kostte ons steeds meer moeite om de mis uit te zitten. Niet vanwege onze kinderlijke 
onstuimigheid, maar omdat de fantasie niet meer gevoed werd. De mengeling van 
ontzag en angst voor het goddelijke, sloeg om in verveling We hadden geen keus. 
Het verhevene scheen zich kennelijk te bevinden op een voor ons onbereikbaar 
geestelijk en abstract niveau en niet in de rituelen en tierelantijnen waar wij zo van 
waren gaan houden en die ons zekerheid verschaften. De tastbare schoonheid van 
het theatrale en architectonische, waarin wij de belichaming van het sacrale 
vermochten te zien, werd als oud vuil aan de kant gezet. We konden niet langer meer 
rekenen op het plechtige dat we jarenlang hadden gekoesterd. Wij haakten 
langzaam af, maar wisten niet waarom. 
 
Onze ouders begonnen zich te irriteren aan ons oneerbiedige gedrag tijdens de mis. 
Hun aanzwellende verwijten versterkten de vertwijfeling waaraan wij ten prooi waren 
gevallen en vertaalde zich in een zondig gevoel dat zwaar begon te drukken. ‘Gij zult 
den Heer uw God liefhebben’. ‘Eert uw vader en uw moeder’. Voor het eerst 
ontwaarden wij een diepere behoefte om te gaan biechten, maar juist in deze periode 
raakte ook dat uit de mode. Een druk op het belletje van de biechtstoel bleef steeds 
vaker onbeantwoord en na verloop van tijd nam de kapelaan alleen nog op aanvraag 
de biecht af. De drempel van de biechtstoel werd opgehoogd juist op het moment dat 
wij haar wilden passeren. Uiteindelijk bleek dat de biecht helemaal afgeschaft was, 
waardoor ook de mogelijkheid verdween om te voldoen aan de verplichtte reinheid 
van lichaam en geest alvorens ter communie te gaan. Maar wat maakte het allemaal 
uit? Wie kwam er nu nog met een nuchtere maag naar de kerk? Niemand toch zeker. 
 



Met het afschaffen van het Latijn als voertaal in de Heilige Mis scheen de 
ontluistering compleet. Aanvankelijk bleef de hoogmis gespaard voor dit demasqué, 
maar dat duurde niet lang. Alleen de oorspronkelijke, gezongen, Latijnse versie van 
de geloofsbelijdenis werd, dankzij de inspanningen van een kleine groep diehards, 
nog enige tijd overeind gehouden. Het ‘heer ontferm U over ons’ klonk kaal en had 
voor ons geen enkele betekenis. Wij misten het voorname ‘Kyrie Eleison’ en hadden 
er niets voor terug gekregen. Hoe was het mogelijk dat al die onaantastbare 
toverformules plotseling waren uitgewerkt? Hoe kon onze piëteit gedijen temidden 
van een schrale nietserigheid, waaruit elk gevoel voor stijl en goede smaak was weg 
geschoffeld? Het spiritualiteitgehalte van deze wanvertoning was ver beneden alle 
peil, maar toch durfden we het theater niet te verlaten. Onze ouders stonden dat niet 
toe en ook wijzelf worstelden nog met de laatste restanten van een kolossale 
vroomheid. Ondanks de duizelingwekkende snelheid waarmee onze geestelijke 
wereld werd afgebroken, was nog niet alle vitaliteit uit onze gehavende katholieke 
ziel verdwenen. 
 
Wij klampten ons vast aan alles wat ongeschonden bleef. Het gebouw, de beelden, 
de staties van de kruisweg, de doopfond, de gebrandschilderde ramen, de kaarsen 
voor Maria en de koperen bel, die aan het begin en eind van elke mis werd geluid. 
Vooral de muziek was belangrijk. De tijdloze klanken van het koor waren nog altijd in 
elke hoogmis te horen. Met kerstmis werd het ‘Christe Redemptor’ gezongen nog 
voordat de nachtmis begon. Dan zat de hele kerk vol en moesten er extra stoelen uit 
het belendende jeugdhuis worden gehaald. Al bij de eerste tonen zaten wij rechtop in 
de bank. Het begon heel zacht zodat je kon horen dat er nog steeds mensen binnen 
kwamen. Er waren vast alleen nog staanplaatsen. De muziek zwelde aan. Het leek 
alsof zich steeds nieuwe stemmen bij het koor voegden. Op het hoogtepunt gingen 
alle registers van het orgel open. Wij rilden en soms was het moeilijk onze tranen te 
bedwingen. Deze majestueuze ouverture van het jaarlijkse religieuze hoogtepunt 
was eenvoudigweg te groot voor ons gemoed. Hier werden we geconfronteerd met 
een polyfone schoonheid die eeuwigheidswaarde bezat. Dan hoorden wij zowaar de 
Engelen weer zingen. Hun liederen wakkerden het heilig vuur in onze ziel weer aan. 
 
Dat heilig vuur was weliswaar door opeenvolgende desillusies geslonken tot een 
waakvlammetje, maar er was ons veel aan gelegen dat vlammetje brandend te 
houden. Wij waren er immers voor onze emotionele huishouding op aangewezen. 
Angst, schaamte, twijfel, kwaadheid, verdriet en eenzaamheid waren zaken waarover 
je met niemand kon praten, alleen met God. Zolang wij Hem liefhadden, uit heel ons 
hart, met heel onze ziel en uit al onze kracht, kon ons niets gebeuren. Dat was ons 
van kleins af aan voorgehouden. Onmiddellijk na onze geboorte waren we al gedoopt 
in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en vanaf dat moment bepaalde 
het wel en wee van de heilige familie niet alleen onze kalender, maar ook ons 
gemoedsleven. Met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart was je vrij van 
school. Daar leefde je naar toe. Die dagen waren belangrijker dan je eigen 
verjaardag en ze werden ook veel uitbundiger gevierd. De voorbereidingen 
begonnen vaak al weken te voren. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis, op straat 
en in de klas. Overal wemelde het van de kerstklokken, adventskransen, paashazen, 
stalletjes, duifjes, vlammetjes en engeltjes; vertrouwde feestartikelen, die in een 
onophoudelijke cyclus aan ons voorbijtrokken. Wij waren ermee vergroeid en konden 
ons niets mooiers voorstellen. De weg naar de hemel was geplaveid met een 
eindeloze reeks plechtige, kerkelijke feestelijkheden, waardoor we nauwelijks de tijd 



kregen om van de route af te dwalen. Gebeurde dat toch, dan waren er 
beschermengelen en heiligen voorhanden die ons weer op het rechte pad te 
brachten. Hun namen stonden vermeld in onze geboorteakten en als de nood aan de 
man kwam, konden we hen oproepen.  
 
Uiteindelijk deden we dat ook. We moesten wel. Omdat de kerk zo schromelijk te kort 
schoot in haar eigen onderhoudsplicht. Toen we ons niet meer konden oriënteren op 
de oude, vertrouwde bakens, waren we aangewezen op hulp van boven. We sloten 
ons af van de buitenwereld en voelden ons heiliger dan de Paus. Elke avond voor 
het slapen gaan, knielden we voor ons bed en baden of ons leven ervan afhing. We 
baden onszelf moed in. Elke dag een ‘Weesgegroet’ extra. Vandaag twintig, morgen 
dertig. We waren er steeds langer mee bezig. Het leek ook wel alsof er steeds meer 
nodig waren om tot rust te komen. Ten koste van alles wilden we voorkomen dat ons 
waakvlammetje zou doven. Tevergeefs. Met de kracht van een orkaan werd het 
uitgeblazen. Dat gebeurde toen we plotseling het lichaam van Christus tijdens de 
communie met de hand mochten aanpakken. We waren veel gewend, maar dit ging 
te ver.  
 
Nog maar kort tevoren hadden we ons suf geoefend om aan alle toelatingseisen voor 
de eerste plechtige Heilige Communie te voldoen en wat waren we trots toen dat 
lukte. De hele goegemeente had ons aangekeken toen we de kerk binnenkwamen. 
Daar gingen we. Op van de zenuwen en vol devotie. Met gevouwen handen en 
neergeslagen ogen liepen we in twee lange rijen door het middenpad. Links de 
meisjes, die er met hun kroontjes en witte, kanten jurkjes uitzagen als engeltjes, 
rechts de jongen in herenkostuum met korte broek. Het waren dure en deftige kleren, 
die speciaal voor deze dag waren aangeschaft en later waarschijnlijk nooit meer 
gedragen zouden worden. Dat gaf ook niets. Het was immers de belangrijkste dag uit 
je leven. We hadden het sacrament van de Communie ontvangen en nu hoorden we 
er echt bij. We deden niet langer mee voor spek en bonen, maar werden voortaan als 
volwaardig lid van de kerk aangezien en dat was te merken. Van heinde en ver 
waren ze toegestroomd om ons te feliciteren. Ooms en tantes, die je anders nooit 
zag. We werden bedolven onder indrukwekkende geschenken, die paste bij onze 
nieuw verworven status. Een fiets, een elektrische trein, een echte vulpen. Sommige 
cadeaus, zoals het missaal, de communiebeker en het bordje met de afbeelding van 
het Heilig Hart van Jezus, waren bedoeld voor de rest van ons leven. Ze 
accentueerden het bijzondere van deze dag, die we ondergingen als een enorme 
zelfbevestiging. We stonden in het middelpunt van de belangstelling. Alles draaide 
om ons. We hadden een geweldige prestatie geleverd. 
 
Het was allemaal nog zo kort geleden. De grote dag, waar we zolang naartoe 
gewerkt hadden. Het moment dat we als communicanten werden toegejuicht. De 
parafernalia met inscriptie ‘ter gelegenheid van de eerste Heilige Communie’ bezaten 
eeuwigheidswaarde. Ze waren ons uitgereikt als onvervreemdbaar bewijs dat we 
geslaagd waren voor het belangrijkste examen in ons leven. Maar nauwelijks was de 
plechtigheid voorbij of de spelregels werden veranderd. Nog maar amper waren we 
bekomen van onze grote beproeving of de eisen werden bijgesteld. We hadden de 
transitie naar de hoogste staat van reinheid en spirituele volwassenheid nog maar 
net doorstaan of er werd gemorreld aan het aller heiligste. 
 



Aanvankelijk was er alleen maar sprake van geruchten. Er zou iets gebeuren met de 
hostie tijdens de communie. Het had iets te maken met aanpakken in plaats van je 
tong uitsteken, maar niemand maakte zich er druk over. Het was eenvoudigweg 
onvoorstelbaar en dus lachten we het weg. En toch. Het bleef knagen. Als het nu 
eens echt waar was. Wij huiverden bij de gedachte dat je het lichaam van Christus 
met de hand mocht aanraken. Toen de berichten daaromtrent aanhielden, konden 
we er niet langer omheen: We waren bang. Ons aanpassingsvermogen was groot, 
maar ontoereikend om een desillusie van dit kaliber te boven te komen. 
Schoorvoetend betraden we de kerk. Het ‘Heer ontferm U over ons’, de preek 
vanachter het ijzeren hekje, het gerommel met schalen en kelken tijdens de 
consecratie, het ging allemaal langs ons heen. Zodra de kerkbel het begin van de 
mis had ingeluid, werden we volledig in beslag genomen door dat ene moment. Wat 
zou er gebeuren? Kreeg de pastoor een hartaanval? Zouden de hosties gaan 
bloeden? Zou Jezus misschien zelf op het altaar verschijnen en ons allemaal de kerk 
uitdrijven? 
 
De misdienaars luidden hun bel. Het was zover. In het middenpad vormde zich een 
lange rij. Wat moesten we doen? Wat deden de anderen? Je kon het nauwelijks 
geloven, maar sommigen staken de hostie pas in hun mond als ze al terug liepen 
naar hun plaats. Het was dus waar. Niemand had de moed om het dwingende 
handgebaar van de pastoor te negeren en met gesloten ogen en gevouwen handen 
de tong uit te steken. Ook wij niet. Toen we aan de beurt waren, hielden we in 
opperste verwarring onze linkerhand op, ondersteund door de rechter: ‘Het lichaam 
van Christus’. ‘Amen’. 
 
Onze weerstand was gebroken. De diabolische dimensie van deze schertsvertoning 
vroeg om een teken uit de hemel, maar dat teken bleef uit. Wanhopig zochten we bij 
onszelf naar schuldgevoelens, maar het leek wel alsof met de ontluistering van de 
Heilige Communie ook het laatste restje devotie uit onze ziel was weggestroomd. Wij 
voelden ons bedot. Alles wat voor ons heilig was, hadden ze afgenomen. De bron 
van ons geloof was drooggevallen. 
 
De ouderen begonnen zich steeds meer te ergeren aan ons oneerbiedige gedrag. 
Vooral tijdens de mis was er vaak geen houden meer aan. Nu de betovering 
verbroken was, konden we het niet meer opbrengen om een uur lang stil te blijven 
zitten. Wij werden geplaagd door de behoefte om het krediet dat we bij elke 
voorgaande ontheiliging met grote inspanning uit onze ziel hadden geknepen, 
onmiddellijk terug te eisen, maar we wisten bij God niet hoe we dat onder woorden 
moesten brengen. We zagen onbewogen toe hoe de geestelijkheid zich belachelijk 
maakte door haar gezag af te staan aan dames van middelbare leeftijd in broekrok. 
Woorden als ‘celebrant’, ‘eucharistie’ en ‘viering’ begonnen in de mode te komen. De 
zorgeloosheid waarmee de bovenaardse klanken van het orgel werden ingeruild voor 
de zielloze liedjes van de beatmis, was tekenend voor het gebrek aan goede smaak, 
maar ook daaraan waren we zo langzamerhand wel gewend geraakt. 
 
De afbraak van de kerk voltrok zich schaamteloos en in een ongekend tempo. Het 
deed ons allemaal niets meer. Wij waren al veel eerder afgehaakt. In plaats van de 
beminde parochianen te hoeden, renden de bisschop, mijnheer pastoor en mijnheer 
kapelaan hun verdwaalde schapen achterna. Overtuigd van hun goede bedoelingen, 
waren wij hen gevolgd zolang we konden. Het was een eenzame tocht door een 



spiritueel landschap dat alsmaar kaler werd, maar wij bleven volhouden. Ook al 
raakten we bij elke wankelmoedige knieval voor de waan van de dag steeds meer 
vervuld van weerzin en afgrijzen. Pas toen ook het allerheiligste werd aangetast, 
stonden we plotseling voor een waterscheiding. Alles van waarde was weerloos 
gebleken. We konden onze geestelijke leiders niet langer meer vertrouwen. Als 
herders hadden ze verzaakt de stal schoon te houden en nu waren ze samen met 
hun kudde op drift geraakt. In plaatst van hun schare de weg te wijzen, liepen ze 
achter hen aan. 
 
Verbijsterd verlieten wij het dwaalspoor, ook al hadden we er geen idee van welke 
richting we opmoesten. We werden gewaarschuwd. Van alle kanten riepen de 
ouderen ons toe dat wij ons in een moreel en zedelijk vacuüm begaven en ze 
hadden gelijk. Maar zijzelf hadden gefunctioneerd als wegbereiders en dat durfden 
ze niet toe te geven. Daarvoor waren ze te bang. Met vermaningen aan ons adres 
verhulden ze hun eigen angst en twijfel. Hun gemaskeerde onzekerheid, maakte hen 
prikkelbaar. Ze wilden ten koste van alles met rust gelaten worden, zelfs al moesten 
ze daarvoor accepteren dat het ‘Onze Vader’ gezongen werd op de melodie van Cat 
Stevens’ Morning has broken, begeleid door elektrische gitaren en een drumstel. 
 
Daar stonden we, de ‘losgeslagen’ generatie in een oneindige leegte op zoek naar 
een baken. Ongeborgen. We hadden al onze vastigheden verloren. De rituelen en 
gebeden, die wij koesterden en waarmee wij ons veilig waanden, waren afgeschaft 
en er was niets voor in de plaats gekomen. Ook de levenslessen en geboden, die de 
Rooms Katholieke kerk ons had ingegoten, schenen onzichtbaar, hoe ver je ook 
keek. Alleen de beelden van Vietnam, Biafra en de koude oorlog drongen zich aan 
ons op. Wij besloten zelf op zoek te gaan naar nieuwe waarheden, maar ons 
gevoelsleven, dat altijd zo naadloos verbonden was geweest met het Goddelijke, zou 
nooit meer tot bedaren komen. 
 
Massaal namen wij onze toevlucht tot de hippiecultuur van de jaren zestig. En wat 
waren we gretig. Wat wilden we graag opgenomen worden in die nieuwe kerk, waarin 
alles draaide om liefde, pacifisme en verbeelding. Het was een voordehand liggende 
keus. De tien geboden werden hier vertaald met ‘Love and Piece’ en iedereen was 
welkom. Het kwam ons allemaal zo vertrouwd voor. ‘Sit Down’s’, ‘Love Inn’s’, ‘Nixon 
Moordenaar’ en ‘Ban de Bom’ waren de praktische consequenties van de katholieke 
geloofsbelijdenis. Het geweten kwam tot rust. De regenten werden belachelijk 
gemaakt en de valse fatsoensmoraal van de burgerman moest het ontgelden. 
Hypocriete farizeeërs waren het, oude mannen met stropdassen. Achter de façade 
van hun keurige pakken, kortgeknipte haren en onberispelijk gedrag, ging slechts 
hebzucht, schraperigheid en gebrek aan fantasie verborgen. Wij hadden een nieuwe 
kerk gevonden en namen ons voor nooit te worden zoals zij. Wij schreeuwden het uit. 
 
Come you masters of war                                                  Masters of War - Bob Dylan 
You that build all the guns 
You that build the death planes 
You that build the big bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 
I can see through your masks 



 
You that never done nothin' 
But build to destroy 
You play with my world 
Like it's your little toy 
You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 
When the fast bullets fly 
 
Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 
But I see through your eyes 
And I see through your brain 
Like I see through the water 
That runs down my drain 
  
How much do I know 
To talk out of turn 
You might say that I'm young 
You might say I'm unlearned 
But there's one thing I know 
Though I'm younger than you 
Even Jesus would never 
Forgive what you do 
 
Let me ask you one question 
Is your money that good 
Will it buy you forgiveness 
Do you think that it could 
I think you will find 
When your death takes its toll 
All the money you made 
Will never buy back your soul 
 
Veel katholieker kon het allemaal niet. Zo snel als we konden probeerden we ons de 
rituelen en gezangen van deze nieuwe geloofsgemeenschap eigen te maken. De 
schilderijtjes, die we op de lagere school hadden gemaakt, het blauwe tegeltje met 
de wenende Maria, dat we van de missiezusters hadden gekregen als dank voor het 
verzamelde zilverpapier en ook het kruisje dat boven de slaapkamerdeur hing, alles 
werd opgeruimd om plaats te maken voor de Rolling Stones, Grace Slick, Canned 
Heat en de Troggs. Steeds vaker sloten we ons op in dit geïmproviseerde tempeltje 
om aan de verstikkende greep van onze ouders te ontkomen. We timmerden en 
schaafden aan ons ‘Image’. In donkere keldertjes vol wierook en visnetten kwamen 
we bijeen en probeerden wij onszelf en elkaar ervan te overtuigen dat we serieus 
genomen dienden te worden. Wij waren jong en vastbesloten. En we hadden haast. 
Eigenlijk waren we nog niet oud genoeg om als volwaardig lid in de nieuwe 



jeugdcultuur opgenomen te worden, maar op de een of andere manier hadden we 
toch het gevoel dat we er snel bij moesten zijn.  
 
De verleiding om ons te onttrekken aan de benauwde sfeer in huis en op school werd 
alsmaar groter. De ergernis over de bekrompenheid van leraren, politici en andere 
vertegenwoordigers van het establishment nam met de dag toe. Achter de 
confrontaties over haardracht, taalgebruik, kleding en andere uiterlijkheden, school 
een onstuitbare vrijheidsdrang. Het beloofde land lag voor ons en niemand kon ons 
tegenhouden. Uiteindelijk gebeurde het dan. We verzamelden als onze moed en 
verlieten het ouderlijk huis. Nog voor we de vereiste leeftijd hadden bereikt, zetten we 
de eerste schreden in the brave new world van onze oudere broers en zussen. Het 
was een gewaagde stap, dat voelden we zelf ook wel, maar wat kon ons gebeuren? 
Leegstaande huizen genoeg, tijd zat en als je zelf kippen hield en sla verbouwde, 
had je ook geen geld nodig. Niet dan? 
 
Daar zaten we. Ingeklemd tussen grootse, hemelbestormende idealen en het kleine 
verlangen niet te lang alleen te zijn. Met een kan thee, een hond en een 
straalkacheltje in ons eigen kraakpand. Het was een moment, waar we lang naar 
hadden uitgekeken. Voorzichtig keken we om ons heen. Op zoek naar lotgenoten. Ze 
waren moeilijker te vinden dan verwacht. Tot diep in de nacht liepen we door de 
spelonken van de stad, langs duistere cafés, verlaten ruïnes en dichtgemetselde 
fabriekshallen, plekken waarvan we vermoeden dat het daar te doen was. We 
dwaalden door parken en plantsoenen waar we geestverwanten hoopten te 
ontmoeten. Hippies, kunstenaars en andere vrijgestelden of gewoon iemand met een 
gitaar en een fles wijn. Maar wat was het stil overal. Alleen het oude Provadja was 
nog open. We keken onze ogen uit. Door een gordijn van wierook, opium en hasholie 
werden de contouren zichtbaar van een hemel op aarde die wij in onze stoutste 
dromen niet voor mogelijk hadden gehouden. Bloedmooie meiden in lange gewaden 
met gouden sieraden op Perzische tapijten. Kaarsen, waterpijpen, tjilms en de 
klanken van undergroundmuziek, die we nog nooit gehoord hadden. Hier vloeide de 
geest van Hesse's Sydartha over in de tegencultuur van Theodore Roszak. This was 
it. We hadden het gezien. We waren erbij. 
 
Toen we een week later weer aanklopte, bleef de deur dicht. Voorgoed. Het pand 
was dichtgetimmerd en wachtte op de slopershamer. Juist op het moment dat wij het 
ontdekt hadden. Juist nu we er aan toe waren, bleek de kerk, waarin de verbeelding 
aan de macht was, plotseling te wankelen. Juist nu we eindelijk het stadium hadden 
bereikt dat die gebleekte spijkerbroeken goed begonnen te zitten en ons haar de 
juiste lengte had, viel de gemeenschap, waar wij zo naar hadden verlangd, uiteen. 
Juist nu wij aan de beurt waren.  
Tientallen nieuwe hogepriesters betraden de kansel en de tegenbeweging, die ons al 
die tijd bezield had, werd opgesplitst. Marxisten, maoïsten, socialisten, trotskisten, 
anarchisten, pacifisten, feministen, natuurfreaks, homo's, krakers, kabouters, 
revolutionairen, vegetariërs, fools, provo's, snuivers, spuiters, dienstplichtigen en 
studenten, ze richtten allemaal hun eigen altaartje op. De homogene tegencultuur, 
waaraan al deze groepen hadden bijgedragen, spatte uit elkaar en overal lagen de 
versnipperde idealen in de aanbieding. De jaren zeventig waren begonnen en wij 
moesten het maar uitzoeken. 
 



Onze generatie viel uiteen. We verloren elkaar uit het oog en doken onder in een van 
de vele schuilkerkjes, twijfelend of we wel in het goede kamp terecht waren 
gekomen. En ook al was het vaak een slap aftreksel van de paradijselijke wereld 
waarop we hadden gehoopt, we hielden ons sterk Over ons katholieke verleden 
spraken we alleen nog schamperend. Vooral op feestjes en partijen deden die oude 
Roomse story’s het nog goed. We hadden die papen zo wie zo nooit vertrouwd en nu 
bleken ze in de oorlog ook nog fout te zijn geweest. Nee ons hoefden ze niets meer 
te vertellen. We bepaalden zelf wel wat zuiver en rechtvaardig was, maar 
ondertussen werd de druk om ons aan te passen steeds groter. 
 
De hippies, waar we zo jaloers op waren geweest, verschenen plotseling achter het 
loket van de bureaucratie. Onze uitkeringen kwamen in gevaar, de huren werden 
geharmoniseerd en het minimum loon kon niet langer gegarandeerd worden. Wat te 
doen? Zolang we niet beseften dat we over een ideologisch mijnenveld liepen, ging 
geen zee ons te hoog. De ene na de andere verlossingsfilosofie werd omarmt en 
weer weggegooid. We raakten verstrikt in eindeloze discussies, traangaswolken, 
manifestaties en harde actie. Wij schreeuwden het uit. Luidkeels en onverbiddelijk. 
Keihard, maar zonder onze zachtheid te verliezen. 
 
De democratisering van de samenleving was volbracht, zo werd ons voorgehouden 
en protesteren dat moesten we maar in onze vrije tijd doen. De provo's van weleer 
nestelden zich in de gemeenteraad en op de stoel van de directeur en dwongen ons 
te solliciteren naar de baantjes, die ze zelf hadden ingepikt. Wij zaten in een lastig 
parket: Achter ons de Love-and-Peace generatie, die gepokt en gemazeld door de 
bullepees van de gevestigde orde, nu zelf de touwtje in handen had en het recept 
van de repressieve tolerantie tot in de puntjes beheerste. Voor ons, een 
aanstormende horde onbenullige schoolverlaters, keurige jongens en meisjes, die 
allemaal op de VVD stemden en hun toekomstige loopbaan als PR-medewerker al 
op hun zestiende in detail hadden uitgetekend. 
 
Ons vrijgevochten levensgevoel bleek uiteindelijk niet bestand tegen deze druk. Een 
voor een werden de comiteetjes, woongemeenschappen en actiegroepjes 
weggevaagd door een plat commercialisme dat geen genade kende. 
Individualisering en ongebreideld materialisme lieten geen ruimte voor onze 
kapelletjes. Natuurlijk was er ook voor ons plaats in de herberg, mits we bereid waren 
in te schikken, maar van harte ging het allemaal niet. Onruststokers waren we, 
nestbevuilers en profiteurs, waar niemand op zat te wachten. We konden geen kant 
meer op. Wilden we overleven, dan moesten we ons conformeren. Zo goed en zo 
kwaad als het ging, begonnen we te werken aan een marktgerichte vertaling van de 
oude idealen. Er moest water bij de wijn. Onze alternatieve cafeetjes, drukkerijtjes, 
theatertjes en winkeltjes kregen een BTW-nummer, onze sociale bewogenheid werd 
afhankelijk van een formatieplaats en ons revolutionaire elan smoorde in een 
overlegcultuur, waarin alleen de koffiejuffrouw nog loonsverhoging durfde te eisen.  
 
Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo (De heer is met U. En met Uw geest). Het had 
allemaal niet veel uitgehaald. Wij leken niet erg toegesneden op deze moderne, 
dynamische tijd en net als voorheen bevonden wij ons in een oneindige leegte. 
Opnieuw hadden we al onze vastigheden verloren en zochten we naar een baken. 
De rituelen en bezweringsformules, die we zelf hadden uitgevonden, die we 



koesterden en waarmee we ons veilig waanden, werden weggehoond en weer kwam 
er niets voor in de plaats. 
 
Onze eigen kerk, waarin de verbeelding aan de macht was, bestond niet meer. En 
dat was nog niet eens het ergste. Bij het verlies van onze oude katholieke kerk 
konden we nog schuilen, maar dit keer waren we ook elkaar uit het oog verloren. We 
stonden er helemaal alleen voor. 
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