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“Ik ben twee jaar geleden begonnen om mijn ideeën over actuele onderwerpen te 

ordenen. Zo is het boek eigenlijk ontstaan”, zegt mgr. Rob Mutsaerts in Silva Ducis, 

een café aan de Bossche Parade. Daar, in de schaduw van de Sint-Janskathedraal, 

vond eind juni de presentatie plaats van zijn nieuwste boek. Op de achterkant 

daarvan adviseert Paul van Geest om het niet in één keer uit te lezen: “Het gaat u 

duizelen”, belooft de hoogleraar. De thema’s die in En dan denk ik aan Brabant aan 

bod komen, zijn inderdaad zeer divers, maar grijpen evengoed op elkaar in.

In het boek gaat Mutsaerts, zoals we wellicht van hem gewend zijn, geen enkele 

confrontatie uit de weg. Die houding heeft hem in het verleden nogal een reputatie 

opgeleverd. Ooit was hij beroemd en berucht als ‘de Hamer van Hurkmans’, en 

nog altijd oogt zijn Wikipedia-pagina als een zwartboek van misdaden tegen de 

vrijzinnigheid. Vorig jaar maakte hij bekend dat vanwege de misbruikschandalen 

niet naar de jongerensynode in Rome te gaan, en riep hij de paus op een zerotole-

rance-beleid te voeren. 

Dit alles wekt misschien de indruk dat Mutsaerts de Darth Vader van het Brabantse 

katholicisme is, maar niets is minder waar. Wie een streng gelovig man zonder 

humor verwacht, zal die niet vinden. Mutsaerts is Brabander in hart en nieren: 

gastvrij, vriendelijk en gul met Brabantse lekkernijen. 

 “Ik heb dit boek niet voor de incrowd geschreven”, legt hij uit terwijl er twee Bos-

sche bollen op tafel worden gezet. “Preken voor eigen parochie is een beetje te 

gemakkelijk. Ons geloof is heel rationeel en we moeten het dus ook kunnen uitleg-

gen.”

'GEWOON' KATHOLIEK
Het blijft vreemd dat hij daarmee zo’n controversiële reputatie heeft opgebouwd. 

Uit niets spreekt blind fanatisme, sensatielust of verlangen om te choqueren. Hij 

is, zoals hij ook schrijft, ‘gewoon’ katholiek, dat wil zeggen: zonder reserveringen 

en met rationele argumenten.

“De Kerk heeft de problemen van onze tijd ook grotendeels zelf veroorzaakt”, 

meent Mutsaerts. “Tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie wilden wij vooral 

relevant zijn, maar daardoor zijn we volledig onze eigen identiteit kwijtgeraakt.”

Deze identiteitscrisis is een van de hoofdthema’s van zijn boek: “De verkondiging 

is verrassend veel gelijkenissen gaan vertonen met de welzijnssector en onder-

scheidt zich maar nauwelijks van politieke-partijprogramma’s, zonder dat aan deze 

koerswijziging een theologische argumentatie ten grondslag ligt. Ze sluit naadloos 

aan bij de seculiere cultuur van onze tijd.”

“Ik zie dat wij als Kerk ook niet van onze eigen fouten leren”, gaat hij verder. 

“Iedereen proberen te pleasen, mensen iedere keer maar ter wille willen zijn, aardig 

gevonden willen worden, iedere keer de drempel wat lager leggen … maar als je de 

Bijbel leest, zie je dat die veeleisend is.”

Het is een beeld van een Kerk die alleen maar relevant kan zijn door zich te gedra-

gen en te presenteren als een liefdadigheidsinstelling of ngo; een Kerk die louter 

het maatschappelijk welzijn dient, maar zich van God en zijn geboden heeft ver-

vreemd.

UITDAGINGEN
Dat beeld is tegelijk een mogelijk toekomstscenario, waarin een Kerk ontstaat 

die eigenlijk niet meer gelooft. Mutsaerts reflecteert daarnaast ook kritisch op 

het hedendaagse parochieleven, waar het klaverjassen en koffie drinken vaak een 

belangrijkere rol zijn gaan spelen dan de Eucharistie. Het is het cultuurchristen-

dom waaruit het geloof allang is verdwenen. Ook hier zit een politiek randje aan, 

stelt hij: het is deze cultuur van “ontzield christendom” met haar nostalgische ver-

langen naar een fictief verleden waar populistische partijen garen bij spinnen. Het 

andere scenario is een ‘heilige restkerk’, die zich achter gesloten deuren terugtrekt: 

zuiver in de leer, maar steriel, doordat ze geen antwoorden heeft op de uitdagingen 

van de tijd. Is er dan geen middenweg?

Volgens Mutsaerts is er maar één oplossing voor het dilemma: katholieken moeten 

leren om tegelijk helder en hartelijk te zijn. Dat die twee volgens velen moeilijk 

samengaan, zien we in de media. Mutsaerts beklaagt zich er over dat wie bijvoor-

beeld de kerkelijke leer omtrent homoseksualiteit verdedigt, zonder pardon wordt 

afgeserveerd als fundamentalist, haatzaaier en homofoob. Hij noemt het opmer-

kelijk hoe in een land als Nederland, dat zichzelf graag op de borst klopt om zijn 

tolerantie, geen tolerantie meer is voor de katholieke levensovertuiging.

Eerlijk zijn over wat de Kerk leert over zo’n thema is de helderheid die Mutsaerts 

bepleit.

Wanneer je echter dergelijke beledigingen naar het hoofd geslingerd krijgt, kan de 

verleiding groot zijn om je tegenstanders te vervloeken en je op te sluiten in eigen 

kring. Maar dat is volgens Mutsaerts nu juist niet de bedoeling: we moeten har-

telijk blijven. Dat is niet hetzelfde als ‘soft’, schrijft hij: “Goedheid wordt dikwijls 

vertaald met aardig zijn, maar dat is niet hetzelfde. Het betekent goed zijn, goed 

doen, louter omdat het goed is, zonder enig eigenbelang. Ja, er wordt van ons zelfs 

gevraagd om goed te zijn voor onze vijanden. Dat is de lakmoesproef.”

En dan denk ik aan Brabant is een mooi staaltje christelijke apologetiek geworden. 

Het kan van grote waarde zijn voor iedere katholiek die regelmatig ter verantwoor-

ding wordt geroepen voor waar hij of zij in gelooft. Redelijk geloof wapent zich met 

rationele argumenten en dit boek helpt daar zeker bij. ^

Rob Mutsaerts, 
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eigen parochie is te gemakkelijk.”
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