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@Roomsmeisje Peter van Zoest

Orbán doet sterk denken aan 
de onnozele blondine Britt.

Dirk Jacob Nieuwboer
Amsterdam

Mariska Orbán-de Haas is ‘een beval-
lig kindvrouwtje’. De prominente ka-
tholieke journalist doet ‘sterk denken 
aan de onnozele blondine Britt Dek-
ker’. En het Katholiek Nieuwsblad 
schuift ‘de infantiele Mariska als re-
clamesnolletje’ naar voren. Was gete-
kend: @roomsmeisje.

Gaat dat tegenwoordig zo onder 
katholieken? Ja, maar het is nog iets 
absurder. Roomsmeisje is niet de 
21-jarige Rianne Verhoeven uit Nij-
megen, zoals op haar blog staat. Nee, 
achter het pseudoniem schuilt een 
man van middelbare leeftijd. Peter 
van Zoest heet hij, oud-woordvoer-
der van de Nederlandse bisschop-
penconferentie.

‘Ja, ja’, bevestigt Van Zoest aan de 
telefoon. ‘Dat ben ik inderdaad.’ Het 
begon allemaal als een experiment 
met ‘twitterfaction’. Van Zoest wilde 
laten zien hoe makkelijk het is om 
online stennis te schoppen. Velen 
trapten erin, maar inmiddels is 
‘roomsmeisje’ meer dan een grap. 
Het is Van Zoests manier om te com-
municeren met de rest van de katho-
lieke wereld. ‘Het is scherp, sarcas-
tisch, overdreven, daar moet je  
doorheen prikken, maar het brengt 

wel naar voren wat ik zelf vind, ja.’
Achter de grap schuilt een tragi-

sche realiteit: het debat in katholieke 
kring is volgens Van Zoest en anderen 
behoorlijk verpest. Zo gepolariseerd 
dat er eigenlijk niet meer gecommu-
niceerd wordt. Een uitwisseling van 
standpunten op z’n best. En als het 
tegenzit een ordinaire scheldpartij.

‘In een discussie met katholieken 
word je al gauw in een bepaalde hoek 
geduwd’, legt Van Zoest uit. Hij geldt 
dan vaak als progressief, waar hij zich 
niet in herkent. Roomsmeisje is zijn 
uitvlucht. Zijn standpunten worden 
nu vertolkt door een ‘heel lief figuur-
tje’, onbekend in de katholieke we-
reld. Zo hoopt Van Zoest de boel een 
beetje te doorbreken.

Kampen
Grofweg staan er twee kampen tegen-
over elkaar. Progressief tegenover 
conservatief dekt ongeveer wel de la-
ding. De discussie is al zo oud als de 
weg naar Rome, of in ieder geval een 
jaar of vijftig. Maar de laatste jaren 
neemt hij wel in heftigheid toe.

‘Het gaat meestal over de leegloop 
van de kerk’, zegt de Tilburgse theolo-
giestudent Arnoud van Hulst. ‘En dan 
vooral over hoe dat moet worden 
aangepakt.’ De student schreef on-
langs in een blogje dat katholieken 

op internet zich langzaam lijken te 
ontwikkelen ‘tot een gemeenschap 
van botte reaguurders’.

Volgens student Van Hulst worden 
‘de tegenstellingen langzamerhand 
groter. De ene groep vindt dat je moet 
aanpassen aan de moderne wereld. 
De andere dat je moet onderscheiden 
door de oude regels aan te trekken.’

Eerder dit jaar besloot de conser-
vatieve pastoor Cor Mennen al tot 
een ‘time-out’ van zijn ‘vrijmoedig 
commentaar’. De reden: ‘De toon 
waarop veel bloggers in katholiek 
Nederland schrijven. Van mij mag 
het best op het scherp van de snede, 
maar ik ben te veel insinuaties en ver-
dachtmakingen tegengekomen die 
nergens op stoelen.’

Die discussie wordt zeker niet al-
leen online gevoerd. Zo ontsloeg het 
bisdom Den Bosch vorige week het 
bestuur van de liberale San Salvator-
parochie, waar vrouwen voorgaan in 
diensten en homorelaties worden 
ingezegend. De kerk krijgt nu de zeer 
conservatieve hulpbisschop Rob 
Mutsaerts als pastoor, maar een groot 
deel van de gelovigen gaat op eigen 
houtje verder. 

In hetzelfde rijtje past de pastoor 
die de uitvaart weigerde van een man 
die euthanasie pleegde. In Waalwijk 
balen veel katholieken van de conser-

vatieve pastoor. En in Tilburg luidde 
pastoor Harm Schilder, tot ergernis 
van de buurt, in de vroegte bijna let-
terlijk de noodklok.

‘Je ziet een tendens van cultuur-
pessimistische katholieken’, zegt cul-
tuurtheoloog Frank Bosman. ‘Men-
sen die liever een kleine kerk van 
heiligen willen dan een grote, brede 
kerk met zondige mensen.’ Mariska 
Orbán, het laatste jaar zeer aanwezig 
in de media, past volgens Bosman 
ook in dat beeld. 

En  dan zijn er nog de, vaak ano-
nieme, conservatieve katholieken op 
twitter. Bosman werd al uitgemaakt 
voor de ‘Jozef Goebbels van de linkse 
theologie’, ‘lafaard’, ‘occultist’, ‘leu-
genaar’, ‘kruisvaarder’, ‘nageboorte 
van de Acht Meibeweging’ en ‘hoge-
priester van het occultisme’. 

Uit dezelfde hoek krijgt ook Van 
Zoest/Roomsmeisje het vaak voor de 
kiezen. Sommige scherpslijpers zijn 
bekend, maar is bijvoorbeeld @
jong_rooms echt een 16-jarige jon-
gen uit Limburg? 

‘Ik ben van de gedachte afgestapt 
dat je op internet een normale discus-
sie kunt voeren’, zegt Van Zoest enigs-
zins verbitterd. De polarisatie neemt 
volgens hem al jaren toe. ‘En ja’, geeft 
hij toe, ‘daar maak ik zelf ook deel 
van uit, ja.’

Minst voorkomende taal
Op dit moment is Christina Calderón
 (geboren in 1938) de enige persoon

 met Yaghan als moedertaal.

Even slikken
Matt Henshaw heeft jaren getraind voor

 zijn record ‘meeste zwaarden tegelijk
 inslikken’. Hij kwam op 21 stuks.

Zwaarste levende vrouw
Pauline Potter (uit California, Amerika) woog 

op 13 mei 2010 maar liefst 291,6 kilo.
 Ze is de zwaarste levende vrouw.

Een stelletje 
vrome, botte 
reaguurders

#Rooms  Katholieken zijn ernstig verdeeld over 
de toekomst van hun leeglopende kerk. Op  

internet vechten ze elkaar helemaal de tent uit.

Wegzinken 

‘De San Salvator in DB’, twittert 
@jong_rooms, ‘moest 
onmiddelijk opgedoekt 
worden, de ‘werkgroepen’ naar 
een stil eilandje dat langzaam 

Mariska Orbán-de Haas, @Roomsmeisje (boven) en  Peter van Zoest.
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