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“Hoe zorgen we dat we een vitale 
gemeenschap worden en wat is daarvoor 
nodig? Dat is de vraag waar we ons de 
komende tijd op richten”, zegt Riet Blom. 
Ze is vicevoorzitter van het bestuur van 
de Samenwerkende Parochies Katholiek 
Utrecht. Onlangs werd bekend dat de 
aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, 
het bestuur heeft gevraagd om de proce-
dure voor onttrekking aan de eredienst 
van de Catharinakerk stop te zetten. Ook 
kreeg het de opdracht om extra fondsen 
te werven, om te zorgen voor een vitale, 
toekomstbestendige geloofsgemeenschap 
rond de Utrechtse kathedraal.
Volgens Blom wordt dat een stevige uit-
daging, want “tot nu toe bevindt zich daar 
geen vitale geloofsgemeenschap”. Het 
was volgens haar ook mede om die reden 
dat het parochiebestuur de kathedraal al 

in mei 2018 voordroeg voor vervreem-
ding. Dat het aartsbisdom uiteindelijk het 
parochiebestuur verzocht om een andere 
weg te bewandelen, vindt ze een teleur-
stelling, maar, zo stelt ze: “Het belang van 
de katholieke gemeenschap in Utrecht 
staat voorop.”

GEEN REACTIE 
AARTSBISDOM
Gevraagd naar een toelichting op het 
besluit van de kardinaal, laat een woord-
voerder aan KN weten dat er geen reactie 
van het aartsbisdom komt. Hij verwijst 
terug naar het parochiebestuur. Dat 
schreef in haar verklaring over het besluit 
dat de kardinaal het onder meer nam 
omdat “het draagvlak voor de sluiting (en 
de daarmee gepaard gaande verplaatsing 
van de zetel van de aartsbisschop) onvol-

doende is gebleken”. Kardinaal Eijk heeft 
in zijn afweging “de bezwaren die vanuit 
de parochie en daarbuiten zijn gekomen”  
meegenomen en daarbij “met name geke-
ken naar de bovenregionale betekenis van 
de Catharinakathedraal voor heel Neder-
land, als metropolitane zetel”.

ONLINE PETITIE
Dat lijkt mede te verwijzen naar de 
online petitie die verontruste parochia-
nen vorig jaar begonnen. Hun pleidooi 
voor het open houden van de kathe-
draal werd door 1800 mensen getekend. 
Secretaris Frans Joosten van het bestuur 
betwijfelt echter of de petitie veel invloed 
heeft gehad. “Van die ondertekenaars 
waren er 750 anoniem en zo’n 300 
kwamen uit Polen. Een paar honderd 
Utrechtse parochianen hebben gete-

kend. Het kan niet zijn dat zo’n petitie 
een solide besluit van tafel krijgt.” Blom 
daarentegen denkt dat “de ontstane 
onrust onder de parochianen ook invloed 
zal hebben gehad. We gaan nu zaken 
opnieuw bekijken”.
Pim Walenkamp van het actiecomité voor 
behoud van de Catharinakathedraal stelt 
dat het bij de ‘Poolse’ handtekeningen 
gaat om “300 Polen die in Nederland 
werken en in Utrecht kerken”. Hij is posi-
tief verrast over het besluit van kardinaal 
Eijk. Deze had volgens hem aanvankelijk 
wel oren naar verkoop van de kerk aan 
het naastgelegen Catharijneconvent, het 
voormalig klooster waarvan de kathedraal 
de kerk was. “In dit geval heeft hij ervoor 
gekozen te luisteren naar de duizenden 
bezwaren van mensen die andere ideeën 
hebben. Hulde daarvoor.”

De kathedraal blijft open, maar wat nu?

Parochianen tijdens de zondagsmis in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal. | Foto: Werry Crone - Hollandse Hoogte
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De Utrechtse Sint-Catharinakathedraal blijft toch open en de kathedrale functie blijft behouden. De vraag die bij zowel 
parochianen als het parochiebestuur overblijft, is: hoe nu verder?
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‘Diversiteit’ is een van de centrale morele dogma’s 
van onze tijd. Hoewel de term pluriformiteit impli-
ceert, is het in werkelijkheid een vrij nauw bevel tot 
positieve discriminatie van vrouwen en bepaalde 
etnische minderheden. Schrijfster Heather McDo-
nald publiceerde daar eind vorig jaar een scherpe 
kritiek op onder de provocerende titel De Diver-
siteitswaan – Hoe het naar de mond praten van ras 
en gender de universiteit corrumpeert en de cultuur 
ondermijnt.
In haar kritiek op de huidige politieke alomtegen-
woordigheid van het concept stelt ze onder meer 

dat ‘diversiteit’ het beoogde doel vaak mist, en de 
doelgroep niet helpt. In Amerika bijvoorbeeld, is 
het voor Afrikaans-Amerikaanse studenten gemak-
kelijker om te worden toegelaten tot topuniversi-
teiten dan voor studenten van Aziatische afkomst 
of blanken. Hun cijfers en testscores hoeven niet zo 
hoog te zijn als die van anderen. McDonald laat zien 
dat dit niet altijd goed uitpakt. 
Stel dat een zwart meisje uit Baltimore, dat naar 
een openbare school is gegaan, naar Harvard 
gaat om geneeskunde te gaan studeren maar het 
daar niet redt. Ze mag het dan lokaal goed gedaan 
hebben, plotseling moet ze concurreren met 
jongens en meisjes die naar betere scholen zijn 
gegaan, beter zijn voorbereid en harder werken. 
Ze realiseert zich dan vrij snel dat ze een bepaald 
onderdeel niet onder de knie heeft, verandert van 
studierichting en gaat genderstudies doen. 
Als zo’n meisje niet naar Harvard maar naar een 
minder prestigieuze en dus minder competitieve 
universiteit was gegaan, had ze meer hulp kunnen 
krijgen en waren de druk en het tempo minder 
hoog. Wie weet was ze zo wél arts geworden. Intus-
sen heeft ze wel een plaats in de klas ingenomen 

waar iemand had kunnen zitten die het wel aan zou 
kunnen.
Er zijn landen en culturen waar ze zich niet druk 
maken over diversiteit. In China kan het ze weinig 
schelen of je man of vrouw bent. Het enige waar 
ze in geïnteresseerd zijn, is de beste ingenieurs, 
programmeurs en wetenschappers opleiden. 
Voor landen als Amerika, maar ook voor Europese 
landen, ligt daar de toekomstige concurrentie op 
het vlak van wetenschap en technologie. Het is een 
open vraag of de diversiteitsrage een negatieve 
invloed gaat uitoefenen op de concurrentiepositie 
van de westerse samenleving.
Vorig weekend woonde ik een heel goed concert 
bij van het jeugdorkest van de staat Maryland. De 
audities ervoor worden anoniem gehouden. Het 
resultaat is dat er een handvol blanke muzikan-
ten waren, geen Afrikaans-Amerikaanse en dat de 
overgrote meerderheid van Aziatische origine was. 
Mensen van deze etnische achtergrond cultive-
ren hard werken en uitmuntendheid. Het zou niet 
slecht zijn als we het in de westerse samenlevin-
gen meer over het belang van excelleren zouden 
hebben dan over diversiteit.

VITALITEIT
Centraal punt in het meningsverschil 
tussen bestuur en parochianen is de vita-
liteit van de geloofsgemeenschap rond de 
kathedraal. Die is onderzocht en volgens 
het parochiebestuur in afweging met de 
vitaliteit binnen de gemeenschap rond 
de Augustinuskerk (de andere Utrechtse 
binnenstadskerk, red.) minder positief. 
Dat onderzoek hebben de parochianen 
– die een andere mening zijn toege-
daan – echter nooit kunnen inzien, zegt 
Walenkamp. Ook KN kreeg het rapport, 
ondanks herhaalde verzoeken, niet te 
zien.
Volgens parochiebestuurder Joosten 
gaat het om “een intern document, dat 
bedoeld is om handvatten te geven aan 
het bestuur voor het beleid. Geen docu-
ment om te pas en te onpas citaten uit 
te halen”. Het onderzoek is volgens hem 
gebaseerd “op een prognose van het Kaski 
over de periode 2015-2020 en op eigen 
onderzoek van de stuurgroep per locatie 
over de vitaliteit, de gebouwen, de exploi-
tatie en dergelijke, mede aan de hand van 
een ook in andere bisdommen gebruikt 
en daarmee landelijk toepasbaar sjabloon, 
met ongeveer dertig aandachtspunten”.
Walenkamp kent het sjabloon, maar 
zegt: “In elk bisdom kunnen andere 
criteria gelden. Bovendien gaat het hier 
niet om een gewone parochiekerk, maar 
om een metropolitane kathedraal. De 
aartsbisschop constateert zelf dat die 
een bovenregionale betekenis heeft. Wij 
zijn een gemeenschap van studenten en 

stedelingen, met veel ouderen en weinig 
gezinnen, want als mensen gaan trouwen 
en kinderen krijgen, gaan ze buiten de 
binnenstad wonen. Kortom, beoordeel 
ons niet als een wijkkerk.”
Communicatiemedewerker Erik Hendrix 
van Katholiek Utrecht kan een tip van de 
sluier oplichten. Uit de laatst bekende cij-
fers (2015) blijkt volgens hem dat van de 
bijna 30.000 ingeschreven parochianen 
in het samenwerkingsverband, er ruim 
1100 geregeld naar de kerk gaan. In de 
drie samenwerkende parochies zouden 
1165 vrijwilligers actief zijn. “Het groot-
ste gedeelte van de parochianen zit in de 
leeftijdscategorie van 60 tot 80 jaar”, zegt 
Hendrix. “Er zijn er enkele honderden 
van mijn leeftijd, dat wil zeggen, dertigers, 
die straks de financiële lasten moeten 
dragen.” Als jonge katholiek vreest hij 
daarom voor de toekomst van katholiek 
Utrecht. “Mensen zijn blij dat de kathe-
draal open blijft, maar als die failliet gaat, 
dan hebben we niks meer.”

DE FINANCIËN
Hendrix snijdt daarmee een tweede 
centraal discussiepunt aan: de financiën. 
Ook die waren reden voor de voordracht 
tot sluiting van de kathedraal. De samen-
werkende Utrechtse parochies Ludge-
rus, Martinus en Salvator – die in een 
fusieproces zitten – hebben volgens het 
bestuur “een jaarlijks begrotingstekort 
van meer dan 4 ton” waarin de “gebouwen 
en de loonkosten” de grootste posten zijn. 
Daarom was het volgens het bestuur niet 

mogelijk om beide kerken in de Utrechtse 
binnenstad open te houden. Volgens de 
parochianen echter gaat het “om slechts 
45.000 euro per jaar bij een eigen vermo-
gen van bijna 5,5 miljoen euro”.
De leden van het actiecomité beweren 
nooit te hebben mogen meepraten in het 
vitaliteitsonderzoek. Het bestuur refe-
reert aan een stuurgroep, maar volgens 
Walenkamp was er alleen een stuurgroep 
uit 2016, waarvoor een paar mensen 
gericht waren uitgenodigd. “Na de stadsy-
node werd die stuurgroep datzelfde jaar 
opgeheven.”
Volgens Hendrix zijn er wel degelijk leden 
van het huidige actiecomité uitgenodigd 
om mee te praten over de toekomst. Paro-
chianen zijn volgens hem benaderd via 
katholiekutrecht.nl en er zijn conferenties 
gehouden, waarover in nieuwsbrieven 
is bericht. “Maar toen bleek dat het ging 
om de toekomst van de parochie, en niet 
alleen de Catharinakathedraal, zijn ze 
afgehaakt.”

HOE NU VERDER?
De vraag is nu, hoe het verder moet. Over 
één ding is iedereen het eens: het is geen 
goede zaak dat er twee groepen tegenover 
elkaar staan. Parochiebestuurder Joos-
ten geeft aan dat de actiegroep voor een 
hernieuwde vitaliteit rond de kathedraal 
heeft gezorgd, waar hij benieuwd naar is. 
De parochianen op hun beurt willen de 
financiële gegevens en het vitaliteitson-
derzoek alsnog inzien “of desnoods een 
nieuw onderzoek houden”, zegt Walen-

kamp. “De kathedraal telt gemiddeld 400 
kerkgangers per weekend en 262 vrijwil-
ligers, waarvoor we erg dankbaar zijn. We 
hopen dat het parochiebestuur zich daar-
door ook laat inspireren. Het lijkt ons als 
actieve kerkgangers het belangrijkste dat 
de parochie als eenheid door deze hecti-
sche fase heen komt en dat we gericht zijn 
op de toekomst.” b
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Politiek filosoof, 
werkzaam in het 
Amerikaanse 
Baltimore.
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Hoe verder met 
de Augustinus?
Nu de kathedraal open blijft, is het 
de vraag hoe het verder moet met 
die andere Utrechtse binnenstads-
kerk, de Sint-Augustinus. Of die nu 
verkocht gaat worden, kan Riet Blom 
nog niet zeggen. “Binnen een half 
jaar weten we wat we ermee willen 
doen.” De kerk is momenteel dicht 
omdat het gewelf gerenoveerd moet 
worden, wat enkele miljoenen euro’s 
zou kosten. “Het geld is er wel”, zegt 
Erik Hendrix van Katholiek Utrecht, 
“maar als katholieke gemeenschap 
kunnen we het ons niet veroorlo-
ven om het gewelf te repareren als 
we geen zekerheid hebben over de 
toekomst. Wanneer de kerk na zo’n 
investering wordt onttrokken aan de 
eredienst en verkocht met verlies, is 
dat kapitaalvernietiging. Dat is ook 
met de Antoniuskerk gebeurd, die 
vorig jaar aan de eredienst is ont-
trokken.”


