
“Dag	  jongen	  van	  licht”,	  een	  introductie,	  door	  Rex	  Brico	  

	  

Goede	  mensen,	  

Zoals	  u	  weet	  zijn	  wij	  hier	  vandaag,	  op	  Wereld	  Aids	  Dag,	  bijeen	  om	  de	  geboorte	  
van	  een	  boek	  over	  homoseksuele	  aidspatiënten	  het	  licht	  te	  doen	  zien.	  De	  
auteur,	  Pierre	  Valkering,	  heeft,	  naast	  zijn	  toch	  al	  zeer	  drukke	  werkzaamheden	  
als	  pastor,	  de	  moed	  en	  de	  volharding	  weten	  op	  te	  brengen	  om	  uit	  het	  
nagelaten	  werk	  van	  pater	  Jan	  van	  Kilsdonk	  dertig	  afscheidstoespraken	  te	  
bundelen,	  die	  deze	  in	  vooral	  de	  jaren	  ’80	  en	  ’90	  hield	  voor	  homoseksuele	  
mannen	  besmet	  met	  aids.	  Voorts	  voorzag	  Pierre	  deze	  toespraken	  stuk	  voor	  
stuk	  met	  toelichtende	  notities	  en	  het	  geheel	  met	  een	  uitgebreide	  inleiding,	  
waarin	  hij	  de	  lezer	  vertelt	  wie	  Van	  Kilsdonk	  was,	  hoe	  hij	  theologisch	  en	  in	  
algemene	  zin	  over	  homoseksualiteit	  dacht,	  en	  hoe	  hij	  de	  omgang	  met	  
homoseksuelen	  ervoer,	  die	  hij	  als	  priester	  begeleidde.	  Ik	  heb	  het	  boek	  alvast	  
mogen	  lezen	  en	  vind	  het	  een	  eer	  het	  hier	  vandaag	  ‘ten	  doop’	  te	  mogen	  houden	  
(als	  ik	  die	  kerkelijke	  term	  mag	  gebruiken).	  Het	  boek,	  getiteld	  “Dag	  jongen	  van	  
licht”,	  laat	  zien	  hoe	  een	  tot	  in	  zijn	  diepste	  wezen	  bewogen	  priester	  licht	  wist	  te	  
brengen	  in	  menselijke	  situaties	  van	  ondoordringbare	  duisternis.	  Hij	  deed	  dit	  
niet	  door	  de	  stervenden	  de	  hemel	  in	  te	  bidden,	  en	  al	  helemaal	  niet	  door	  te	  
preken	  of	  te	  moraliseren,	  maar	  door	  simpelweg	  aanwezig	  te	  zijn,	  zwijgend,	  
doch	  altijd	  met	  ultieme	  aandacht	  voor	  de	  unieke	  mens	  naast	  hem.	  Ik	  zeg	  u	  
eerlijk:	  na	  een	  lange	  journalistieke	  carrière,	  waarin	  ik	  me	  verreweg	  de	  meeste	  
jaren	  heb	  beziggehouden	  met	  religieverslaggeving,	  sta	  ik	  in	  mijn	  na-‐dagen	  
anders	  in	  het	  leven	  dan	  Pierre	  Valkering.	  Ook	  anders	  dan	  Jan	  van	  Kilsdonk	  
gestaan	  heeft,	  die	  ik	  van	  nabij	  gekend	  heb.	  Desondanks	  wil	  ik	  u	  graag	  in	  enkele	  
bewoordingen	  vertellen	  hoe	  ik	  het	  boek	  ervaren	  heb.	  

Zoals	  Valkering	  schrijft,	  was	  Pater	  Jan	  van	  Kilsdonk	  van	  1947	  tot	  1960	  als	  
godsdienstleraar	  verbonden	  aan	  het	  Amsterdamse	  Sint	  Ignatiuscollege.	  Ik	  was	  
in	  dat	  jaar	  1947	  al	  van	  die	  school	  af,	  maar	  als	  student	  wel	  actief	  in	  de	  
zogeheten	  Katholieke	  Actie,	  en	  bezocht	  in	  die	  functie	  regelmatig	  pater	  Van	  
Kilsdonk	  om	  theologisch	  advies	  bij	  hem	  in	  te	  winnen.	  Was	  hij	  in	  die	  tijd	  zo	  
streng	  in	  de	  katholieke	  leer	  als	  Pierre	  Valkering	  constateert?	  Dat	  mag	  zo	  
geweest	  zijn,	  wat	  ik	  mij	  vooral	  herinner	  is	  dat	  hij	  mij	  krachtig	  stimuleerde	  de	  



weg	  voort	  te	  zetten	  die	  we	  met	  de	  Katholieke	  Actie	  waren	  ingeslagen,	  namelijk	  
een	  weg	  die	  moest	  leiden	  naar	  een	  kerk	  met	  een	  ander	  gezicht:	  
oecumenischer,	  opener	  en	  vooral	  menselijker.	  Samen	  met	  zijn	  Nijmeegse	  
ordegenoot	  professor	  Schoonenberg	  liep	  hij	  toen	  al	  ver	  vooruit	  op	  andere	  
katholieke	  opinieleiders.	  Wat	  mij	  in	  die	  tijd	  vooral	  opviel	  was	  zijn	  ongekende	  
theologische	  eruditie	  en	  zijn	  bereidheid	  ongebaande	  theologische	  paden	  te	  
gaan.	  Het	  is	  deze	  eigenschap	  die	  ik	  ook	  in	  het	  onderhavige	  boek	  van	  Valkering	  
steeds	  weer	  ben	  tegengekomen.	  Ook	  als	  studentenpastor	  was	  hij	  niet	  alleen	  
maar	  de	  luisterende,	  menslievende	  herder	  die	  begrip	  toonde	  waar	  andere	  
kerkelijke	  functionarissen	  dat	  niet	  durfden	  of	  niet	  wilden,	  hij	  wist	  zeer	  helder	  te	  
formuleren	  waarom	  dat	  tegendraadse	  begrip	  voor	  de	  condition	  humaine	  tot	  de	  
essentie	  van	  zijn	  geloof	  behoorde.	  

In	  het	  boek	  kwam	  ik	  onder	  de	  talrijke	  citaten	  een	  uitspraak	  uit	  een	  interview	  
tegen,	  dat	  ik	  hem	  zelf	  in	  maart	  1982	  voor	  Elseviers	  Magazine	  had	  afgenomen	  
onder	  de	  kop:	  “Ik	  weet	  van	  God	  alleen	  wat	  Hij	  wil	  dat	  ik	  doe”.	  Over	  God	  kon	  ik	  
met	  hem	  dan	  ook	  niet	  praten.	  Evenmin	  als	  hij	  over	  God	  placht	  te	  spreken	  aan	  
de	  sponde	  van	  de	  aidspatiënten	  die	  hij	  opzocht.	  Wat	  me	  uit	  dat	  interview	  
echter	  wel	  heel	  duidelijk	  is	  bijgebleven,	  is	  zijn	  uitspraak	  dat	  hij	  als	  pastor	  deel	  
uitmaakte	  van	  wat	  hij	  ietwat	  glimlachend	  de	  ‘immoral	  minority’	  noemde,	  de	  
immorele	  minderheid.	  Het	  was	  de	  tijd	  dat	  vooral	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  de	  
toon	  van	  de	  christelijke	  prediking	  werd	  bepaald	  door	  wat	  toen	  de	  ‘moral	  
majority’,	  de	  morele	  meerderheid,	  heette.	  Die	  meerderheid	  bestond	  volgens	  
religieus	  rechts	  in	  Amerika	  uit	  de	  ‘normale	  christenen’	  (tussen	  
aanhalingstekens),	  want	  zij	  zetten	  in	  op	  conventioneel	  fatsoen	  en	  
maatschappelijk	  succes.	  Televisiedominees	  als	  Jerry	  Falwell	  en	  Pat	  Robertson,	  
die	  hen	  daarin	  op	  fanatieke	  wijze	  vóór	  gingen,	  schreeuwden	  hun	  fobieën	  uit	  tot	  
in	  onze	  Nederlandse	  huiskamers.	  En	  wat	  deed	  Jan	  van	  Kilsdonk?	  Hij	  plaatste	  er	  
de	  ‘immoral	  minority’	  tegenover,	  waarmee	  hij	  naar	  eigen	  zeggen	  een	  variëteit	  
aan	  maatschappelijk	  uitgeworpenen	  bedoelde:	  echtgenoten	  in	  scheiding,	  
vrouwen	  die	  abortus	  pleegden,	  studenten	  die	  de	  weg	  kwijt	  waren,	  hoeren,	  
flikkers.	  Zij	  waren	  zijn	  parochie.	  	  

Het	  is	  de	  verdienste	  van	  Valkering	  dat	  hij	  in	  zijn	  boek	  één	  van	  die	  categorieën	  
uit	  Van	  Kilsdonks	  parochie	  heeft	  uitgelicht,	  namelijk	  de	  homoseksuele	  mannen	  
die	  in	  de	  jaren	  ’80	  en	  ’90	  stierven	  aan	  aids.	  Voor	  pater	  Van	  Kilsdonk	  was	  de	  



homoseksuele	  geaardheid	  geen	  objectieve,	  en	  daarmee	  laakbare	  verstoring	  
van	  de	  ‘natuurlijke	  scheppingsorde’,	  zoals	  zijn	  kerk	  leerde	  en	  nog	  steeds	  leert,	  
maar	  een	  ‘vondst	  van	  de	  Schepper’,	  zoals	  hij	  haar	  noemde.	  Nu	  moet	  ik	  u	  eerlijk	  
bekennen	  dat	  ik	  zelf	  –	  ketter	  die	  ik	  ben	  –	  het	  begrip	  ‘Schepper’	  zie	  als	  een	  
projectie	  van	  menselijk	  wensdromen	  en	  bovendien	  het	  woord	  ‘vondst’	  ervaar	  
als	  een	  toch	  wat	  eufemistische	  betiteling	  voor	  mijn	  homoseksuele	  geaardheid.	  
Ik	  houd	  het	  liever	  op	  een	  speling	  van	  de	  natuur,	  waar,	  voor	  mijn	  gevoel,	  geen	  
vindingrijkheid	  voor	  nodig	  geweest	  is.	  Maar	  met	  zijn	  originele	  beeldvorming	  
heeft	  Van	  Kilsdonk	  in	  elk	  geval	  geprobeerd	  een	  theologische	  weg	  in	  te	  slaan	  
waar	  theologen	  vóór	  hem	  zelfs	  niet	  aan	  durfden	  denken.	  Bij	  het	  lezen	  van	  Van	  
Kilsdonks	  gedachten	  over	  homoseksualiteit,	  zoals	  in	  het	  boek	  uiteengezet	  door	  
Pierre	  Valkering,	  is	  het	  goed	  dit	  historische	  gegeven	  te	  bedenken.	  Hoe	  gruwelijk	  
gelovige	  homoseksuelen	  en	  lesbiennes	  generaties	  lang	  geleden	  hebben	  onder	  
de	  moraalleer	  van	  christelijke	  kerken,	  valt	  immers	  met	  geen	  pen	  te	  beschrijven.	  
Ik	  weet	  waarover	  ik	  spreek,	  want	  ik	  ben	  daar	  zelf	  in	  mijn	  jeugd	  slachtoffer	  van	  
geweest.	  En	  de	  pijn	  die	  me	  dat	  gedaan	  heeft,	  heeft	  mijn	  hele	  leven	  getekend.	  Ik	  
ben	  de	  auteur	  dan	  ook	  intens	  dankbaar	  dat	  hij	  Van	  Kilsdonks	  visie	  in	  dit	  opzicht	  
nog	  weer	  eens	  uitgebreid	  uit	  de	  doeken	  doet.	  Zolang	  er	  in	  driekwart	  van	  de	  
wereld	  nog	  zendelingen	  en	  missionarissen	  rondlopen	  die	  homofobie	  tot	  een	  
christelijke	  deugd	  of	  zelfs	  een	  goddelijke	  wet	  verheffen,	  is	  het	  nodig	  dat	  
verlichte	  profeten	  als	  Van	  Kilsdonk	  opnieuw	  tot	  leven	  worden	  gewekt.	  	  

Nu	  mag	  Valkerings	  uitgebreide	  inleiding	  over	  Van	  Kilsdonks	  theoretische	  visie	  
op	  het	  onderhavige	  thema	  waardevol	  en	  nuttig	  zijn,	  het	  meest	  ben	  ik	  bij	  het	  
lezen	  van	  het	  boek	  toch	  ontroerd	  door	  de	  onnavolgbare	  afscheidstoespraken	  
die	  de	  pater	  zelf	  heeft	  uitgesproken.	  Ik	  kende	  er	  enkelen,	  want	  bij	  elke	  brief,	  
die	  hij	  me	  in	  de	  jaren	  ’80	  en	  ’90	  stuurde,	  voegde	  hij	  wel	  een	  aantal	  teksten	  bij.	  
Nu	  al	  die	  teksten	  achter	  elkaar	  lezen,	  dat	  zult	  u	  ongetwijfeld	  begrijpen,	  eist	  
nogal	  wat	  van	  het	  gemiddelde	  invoelingsvermogen.	  Het	  boek	  is	  dan	  ook	  
geschikter	  voor	  het	  nachtkastje	  dan	  voor	  de	  leestafel.	  Desondanks	  zou	  ik	  de	  
verzamelde	  toespraken	  willen	  karakteriseren	  als	  een	  barokke	  kathedraal	  van	  
ongewone	  schoonheid.	  Barok	  vanwege	  het	  uitzonderlijke	  taalgebruik	  van	  de	  
pater;	  schoon	  vanwege	  de	  verhevenheid	  die	  Van	  Kilsdonk	  de	  stervenden	  
toedicht.	  Zelfs	  in	  hun	  meest	  ontluisterde	  fysieke	  staat	  ontwaart	  de	  pater	  een	  
innerlijke	  adel	  in	  hen,	  die	  de	  lezer	  doet	  verstijven	  van	  verwondering	  en	  vooral	  
bewondering.	  Het	  mensbeeld	  dat	  eruit	  naar	  voren	  komt,	  doet	  me	  denken	  aan	  



de	  joodse	  filosoof	  Awraham	  Heschel,	  die	  als	  geen	  ander	  in	  de	  20ste	  eeuw	  het	  
mens-‐zijn	  heeft	  verheven	  tot	  een	  bijna	  goddelijke	  status.	  Ik	  noem	  hem	  hier	  
omdat	  we	  in	  een	  tijd	  leven	  waarin	  precies	  het	  tegengestelde	  gebeurt	  en	  
materialistisch	  angehauchte	  wetenschappers	  om	  het	  hardst	  roepen	  dat	  de	  
mens	  in	  wezen	  niet	  meer	  is	  dan	  een	  min	  of	  meer	  getemd	  dier,	  toevallig	  
begaafd	  met	  zelfbewustzijn.	  Zo	  niet	  Jan	  van	  Kilsdonk.	  Ook	  hij	  heeft	  weet	  van	  
het	  primitieve	  dier	  dat,	  evolutionair	  gesproken,	  verborgen	  in	  de	  mens	  
voortleeft.	  Hij	  is	  bepaald	  niet	  blind	  voor	  de	  onmenselijkheid	  waar	  al	  die	  
stervenden	  in	  zichzelf	  en	  in	  anderen	  mee	  te	  maken	  gehad	  hebben.	  Maar	  hij	  
plaatst	  hun	  veelal	  tragisch	  eindigende	  levensverhalen	  in	  een	  zodanig	  licht,	  dat	  
we	  ze	  kunnen	  koesteren	  als	  kostbare	  verworvenheden.	  Zelfs	  in	  zijn	  pastorale	  
afstandelijkheid,	  en,	  ik	  durf	  het	  nauwelijks	  te	  zeggen,	  in	  zijn	  incidentele	  
opdringerigheid,	  straalt	  de	  pater	  een	  mededogen	  uit	  dat	  geen	  Gautama	  
Boeddha	  hem	  had	  kunnen	  verbeteren.	  

Ongetwijfeld	  zal	  hij	  ook	  gemeend	  hebben	  dat	  de	  mens	  verantwoordelijk	  is	  voor	  
zijn	  daden.	  Maar	  ik	  vermoed	  sterk	  dat	  hij	  de	  mens	  toch	  eerst	  en	  vooral	  zag	  als	  
slachtoffer.	  Als	  theologisch	  student	  in	  Maastricht	  zal	  pater	  Van	  Kilsdonk	  zeker	  
weet	  gehad	  hebben	  van	  de	  erfzonde-‐leer	  van	  zijn	  kerk,	  een	  term	  die	  nu	  vaak	  
enige	  spot	  uitlokt.	  Want	  hoe	  kan	  een	  mens,	  zo	  vraagt	  men	  zich	  af,	  zondig	  ter	  
wereld	  komen?	  We	  weten	  evenwel	  allemaal,	  en	  wetenschappelijke	  
onderzoekers	  bevestigen	  dit	  in	  alle	  toonaarden,	  dat	  de	  mens	  niet	  onbelast	  ter	  
wereld	  komt.	  Hij	  of	  zij	  is	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  voorgeprogrammeerd	  door	  zijn	  
genen,	  al	  hebben	  die	  niet	  het	  laatste	  woord.	  Gelovigen	  van	  uiteenlopend	  
pluimage	  mogen	  pastor	  Van	  Kilsdonk	  er	  dan	  van	  beschuldigd	  hebben	  dat	  hij	  in	  
zijn	  pastorale	  benadering	  van	  de	  ‘immoral	  minority’	  de	  moraal	  van	  zijn	  kerk	  
tussen	  haakjes	  zette,	  hij	  had	  daar	  misschien	  wel	  objectieve	  redenen	  toe.	  Want	  
we	  mogen	  terecht	  dan	  niet	  meer	  over	  erf-‐zonde	  spreken,	  wat	  we	  als	  mens	  
ongewild	  van	  onze	  ouders	  erven,	  heeft	  vaak	  al	  het	  zaad	  van	  een	  tragisch	  leven	  
in	  zich.	  De	  levensverhalen	  van	  de	  dertig	  gestorven	  aidspatiënten	  leveren	  daar	  
overtuigende	  illustraties	  van.	  Alleen	  al	  daarom	  zijn	  ze	  de	  moeite,	  sterker	  nog,	  
de	  pijn	  van	  het	  lezen	  van	  dit	  boek	  waard.	  

Wat	  de	  dood	  zelf	  voor	  de	  stervende	  aidspatiënten	  in	  het	  boek	  betekend	  heeft,	  
blijft	  grotelijks	  in	  het	  ongewisse.	  En	  ook	  pater	  Van	  Kilsdonk	  zwijgt	  erover.	  Er	  
komt	  geen	  hemel	  en	  geen	  hel	  in	  het	  boek	  voor,	  zij	  het	  dat	  het	  levenseinde	  van	  



sommigen	  niet	  weinig	  op	  een	  verbeelde	  hel	  lijkt.	  Het	  enige	  dat	  de	  pater	  erover	  
uitlaat	  is	  een	  citaat	  uit	  het	  bijbelse	  Hooglied,	  waarin	  bezongen	  wordt	  dat	  de	  
‘liefde	  sterk	  is	  als	  de	  dood’.	  Dat	  komt	  dan	  ook	  meerder	  keren	  in	  het	  boek	  voor.	  
Wat	  betekent	  zo’n	  bijbels	  citaat?	  Is	  het	  een	  lyrische	  wensdroom?	  Is	  het	  een	  
mystieke	  ervaring?	  “Ubi	  caritas	  et	  amor,	  Deus	  ibi	  est”.	  Of	  is	  het	  wellicht	  een	  
noodoplossing:	  de	  enige	  manier	  waarop	  wij	  mensen	  met	  de	  dood	  om	  weten	  te	  
gaan?	  In	  de	  pastorale	  praktijk	  zal	  het	  citaat	  vermoedelijk	  al	  die	  functies	  
bekleden.	  Maar	  uitgesproken	  door	  Jan	  van	  Kilsdonk	  aan	  het	  bed	  van	  al	  die	  
stervende	  mannen	  valt	  er	  mijns	  inziens	  toch	  iets	  meer	  over	  te	  zeggen.	  Wat	  me	  
sterk	  opvalt	  in	  het	  boek	  is	  namelijk	  de	  overgave	  waarmee	  verreweg	  de	  meeste	  
mannen	  zichtbaar	  de	  dood	  tegemoet	  gaan.	  Is	  zo’n	  innerlijke	  overgave	  mogelijk	  
zonder	  een	  oer-‐vertrouwen?	  Ik	  weet	  het	  niet,	  maar	  ik	  stel	  me	  voor	  dat	  zo’n	  
uitgezuiverd	  vertrouwen	  het	  laatste	  is	  wat	  de	  mens	  op	  zijn	  sterfbed	  nog	  rest.	  
Gelovigen	  zullen	  dat	  duiden	  als	  vertrouwen	  in	  God,	  spinozisten	  als	  vertrouwen	  
in	  de	  natuur,	  materialisten	  als	  vertrouwen	  in	  de	  kosmische	  energie,	  enzovoort.	  
Maar	  het	  kan	  ook	  zonder	  duiding.	  De	  grote	  Spaanse	  mysticus	  Juan	  de	  la	  Cruz	  
bezingt	  in	  een	  van	  zijn	  kostbaarste	  gedichten	  dat	  hij	  in	  zijn	  diepste	  wezen	  
geraakt	  is	  door	  “ik	  weet	  niet	  wie	  of	  wat”.	  Zo	  leerde	  de	  Spanjaard	  het	  begrip	  
‘vertrouwen’	  interpreteren	  als	  een	  levenshouding	  op	  zich.	  Was	  dit	  misschien	  
ook	  de	  houding	  waarmee	  de	  genoemde	  mannen	  in	  het	  boek	  van	  Pierre	  
Valkering	  zo	  kalm	  de	  dood	  zijn	  in	  gegaan?	  We	  weten	  dit	  uiteraard	  niet,	  maar	  ik	  
zou	  het	  ze	  toegewenst	  hebben.	  	  

Ten	  slotte:	  Wat	  wens	  ik	  u	  toe	  bij	  het	  lezen	  van	  dit	  niets	  ontziende	  en	  tegelijk	  
door	  en	  door	  barmhartige	  boek?	  Van	  alles:	  begrip,	  invoelingsvermogen,	  en	  nog	  
meer.	  Maar	  toch	  vooral	  het	  vermogen	  om	  u	  te	  laten	  ontroeren	  door	  de	  kracht	  
die	  hier	  en	  daar	  uitgaat	  van	  de	  zwakheid,	  de	  onpeilbare	  waarde	  die	  uitgaat	  van	  
de	  menselijke	  kwetsbaarheid,	  en	  de	  schoonheid	  die	  uitgaat	  van	  de	  stille	  
berusting.	  


