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MAARTEN GOETHALS
BRUSSEL | Vrouwelijke pries

ters?  Een  steengoed  idee,  vindt
Sabine Vanquaethem. Tijdens de
week werkt de Brugse als kwali
teitscoördinator , op zondag leidt
ze in beurtrol de misvieringen in
De Lier,  een vernieuwend  litur
gisch initiatief.
De gemeenschap volgt de katho
lieke leer, maar ook nietgewijde
‘voorgangers’  leiden  de  bijeen
komsten in de kapel. Dat maakt
het  misschien  minder  officieel,
tenminste  dogmatisch  gezien.
‘Maar  de  waarde,  de  zingeving,
staat voorop’, zegt Vanquaethem.

Maar als dat kon, zou u wel 
gewijd willen worden? 

‘Ja,  graag.  Al  ben  ik  niet  echt
theologisch geschoold.’

Hoelang  leidt u de vieringen
al? 

‘Al zeven jaar. Zonder ook maar
één seconde spijt.’
‘Theologen discussiëren al jaren
over de kwestie van vrouwelijke
priesters,  zonder  ooit  tot  een
conclusie te komen. Voor elk ar
gument vóór valt een argument
tegen  te  verzinnen.  Onze  ge
meenschap wilde wegblijven van
die debatten en waagde gewoon
de sprong. We dachten: we gaan
doen wat we denken dat goed is.’
‘Overigens:  in  religieuze  debat
ten  bestaat  geen  zwart  of  wit,
maar wel veel grijs. Dat leerde ik
van mijn man, zelf een theoloog.
En ja, in de Bijbel staat dat Jezus
twaalf mannelijke discipels telt,
daarom  kunnen  vrouwen  nooit
het ambt krijgen. Maar de apos
tels droegen ook allemaal baar
den.  Betekent  dat  dat  priesters
die ook moeten laten groeien?’

Voelt u zich wel onderlegd 
voor de  taak? 

‘De eerste keer dat ik mij klaar
maakte, dacht ik wel: wat doe ik
nu?  Maar  de  tweede  keer  ver
dween  alle  ongemakkelijkheid.
Dat  vormt  voor  mij  persoonlijk
dan ook het belangrijkste argu
ment: het voelt natuurlijk en evi
dent aan. Ik voel me als een vis in
het water; het doet deugd.’
‘Ook  de  gelovigen  stappen  vlot
mee  in  het  verhaal.  Natuurlijk
bestond eerst wat argwaan – de
mens  is en blijft een beetje een
gewoontedier – maar de scepsis
verdween redelijk snel. De open
heid  groeit  bij  de  basis.  Ik  heb
een oom die priester is. In het be
gin  was  hij  weinig  enthousiast
over wat zijn nichtje ging doen.
Nu zegt hij: het is de toekomst,
onze plicht zelfs.’

Ziet u het ooit helemaal aan
vaard worden?

‘Het gaat traag. In andere secto
ren en instituten gaat het sneller.
Kijk  naar  Catherine  De  Bolle,
hoofd  van  de  federale  politie.
Tien  jaar  geleden  ondenkbaar,
nu realiteit.’ 
‘Toen  ik  dertig  jaar  geleden
trouwde,  klonk  het  nog:  stil
maar, wacht maar, het wordt al
lemaal  anders.  Maar  dat  klopt
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‘Als de gemeenschap de misviering als waardevol en zingevend 
ervaart, dan maakt het geslacht van de man of vrouw vooraan 
weinig uit.’ Sabine Vanquaethem, een (soort van) vrouwelijke 
priester, zou graag officieel gewijd worden. 

‘Vrouwelijke 
priesters zijn
de toekomst’

niet.  In  sommige  gevallen  ging
het zelfs achteruit, zoals tijdens
paus  Johannes  Paulus  II.  Er  is
veel tijd verloren, met een leeg
loop van de kerken als gevolg. En
wie afhaakt, komt zelden terug.
Eigenlijk  had  ik  veel  vroeger
moeten springen en die pioniers
rol vervullen.’

Kijkt het bisdom u niet met 
een schuin oog aan? U  tart de
traditie. 

‘Onze gemeenschap houdt de di
aloog open. Maar we staan niet
in het  rode  adressenboekje  van
de bisschop. We zitten niet in het
officiële organogram van katho
lieke  instanties,  maar  worden
wel  officieus  erkend,  via  infor
mele contacten.’ 

In de ogen van conservatieve
gelovigen predikt u de  revolu
tie. 

‘Is  dat  zo?  Staat  de  boodschap

van Christus niet boven het cere
moniële?’
‘Als voorganger zie ik mezelf niet
als chef van de dienst. Een pries
ter, in mijn visie, maakt niet de
viering, wel de gemeenschap. Als
die het samenzijn als waardevol
en zingevend ervaart, dan maakt
het geslacht van de man of vrouw
vooraan weinig uit. Ik maak bij
voorbeeld  nooit  het  consacre
rend gebaar over brood en wijn.
De mensen uit de gemeenschap
breken voor elkaar het brood en
schenken de wijn.’
‘Eigenlijk is de rol van een pries
ter die van een gastvrouw, diege
ne die het feest organiseert zon
der zelf in de middelpunt van de
belangstelling te staan. Diegene
die voedsel en drank voorziet, die
met  iedereen  spreekt,  zonder
zich op te dringen. En in die rol
voel ik mij thuis.’

‘In de Bijbel staat 
dat Jezus twaalf 
mannelijke 
discipels telt, en 
daarom kunnen 
vrouwen nooit het 
ambt krijgen. 
Maar de apostels 
droegen ook 
allemaal baarden. 
Betekent dat dat 
priesters die ook 
moeten laten 
groeien?’

Sabine  Vanquaethem:  ‘Ik  zie  mezelf  meer  als  gastvrouw  dan  als  chef  van  de  dienst.’  ©  Fred  Debrock

Vooraf

‘Dat  vrouwen  nog  steeds 
worden  uitgesloten  van  het
priesterambt,  valt  niet  lan
ger  te  verantwoorden.  Po
gingen  tot  theologische  on
derbouw  van  het  exclusief
mannelijk  priesterschap 
rammelen  langs  alle  kanten
en  overtuigen  de  overgrote
meerderheid  van  de  gelovi
gen  niet  langer.’  Dat  schreef
hoofdredacteur  Luk  Van
maercke  woensdag  in  het
katholieke  blad  Kerk  &  Le
ven.  ‘Dat  de  Kerk  vandaag
vrouwen  als  tweederangs
gelovigen  blijft  behandelen,
is  niet  enkel  betreurens
waardig,  het  is  onrechtvaar
dig  en  niet  langer  aanvaard
baar.’  (gom)
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