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Het is prachtig weer wanneer we het huis 
betreden waar de kantoren en vergaderruimtes 
zich bevinden van het bezoekerscentrum van 
de kathedraal. Hier ontmoeten we Clare, een 
vrouw die een en al levenslust uitstraalt en 
ons voorgaat naar de spreekkamer met een 
schitterend uitzicht op de kathedraal. 
Onze eerste vraag is of we haar naam wel 
goed spellen. Moet het geen Clair zijn? ìNeeî, 
antwoordt ze, ìhet is echt Clare zonder i. Het 
is de Ierse schrijfwijzeî. Ze lacht en zegt: ìDe 
familie is van vaders kant van verre Ierse komaf 
en toen hij mij bij de geboorte aan ging geven 
gebruikte hij de Ierse spelling. Bij thuiskomst 
reageerde mijn moeder dat de naam verkeerd 
gespeld was en dat het eigenlijk Claire moest 
zijn. Maar ach, iedereen heeft zich erbij 
neergelegdî. Dit genoteerd hebbende gaan we 
over op de kerkelijke zaken.

U werkt nu zoín drie jaar 
hier in Canterbury. Wat is 
uw achtergrond?

Voordat ik in Canterbury benoemd werd, was 
ik gedurende 18 jaar werkzaam bij het bisdom 
Southwark als de plaatselijke deken en pastor 
van de parochie. Ik hield me vooral ook veel 
met alle vrouwenzaken bezig. Daarvoor was 
ik in Londen verpleegster, speciaal voor zieke 
kinderenî. ìMaar waarom gaf u dit beroep dan 
op en stapte u over naar de kerk?î ìIn die tijd 
deed ik al veel vrijwilligerswerk voor de kerk 
en ik voelde het als een roeping om de kerk 
te dienen en heb daar gehoor aan gegevenî. 
Clare is theologie gaan studeren in Lincoln en 
is vervolgens eerst als decanesse gaan werken. 
Vervolgens heeft ze diverse ambten bekleed.
We zijn benieuwd wat de dagelijkse 
werkzaamheden zijn. Ze geeft aan dat haar werk 
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Clare Edwards voelt 
zich als een vis in de 

Canterbury vijver waar 
ze drie jaar geleden 

benoemd werd als 
Canon Pastor van de 

Anglicaanse Kerk 
in Canterbury. Ze is 

verantwoordelijk voor 
de pastorale zorg voor 

allen die werkzaam zijn 
voor de kathedraal en 
ook voor de pelgrims 

en toeristen die zich in 
Canterbury bevinden. 

Wij zijn benieuwd naar 
wat een vrouw ertoe 

brengt om deze zware 
baan te aanvaarden en 

spraken haar.
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Canterbury cathedral ligt 
in de stad Canterbury in 
het graafschap Kent. Hier 
zetelt de aartsbisschop 
dr. Rowan Williams, 
die de primaat van de 
Anglicaanse kerk is.
Het stadje is al oud 
en het centrum heeft 
nog een middeleeuws 
karakter. De kathedraal 
heeft de stad aanzien 
gegeven. Zo ligt hier 
koning Henry IV (1367-
1413) begraven, evenals 
de ëBlack Princeí, de 
oudste zoon van Edward 
III (1327-1377). Maar 
de kathedraal is vooral 
bekend door de politieke 
moord die er in 1170 
plaatsvond op Thomas 
Becket. Sindsdien is de 
kerk een pelgrimsoord.

Praktische informatie:
De kerk is in de winter 
geopend van 9-17 uur. Er 
zijn rondleidingen, ook 
in het Nederlands. 
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eigenlijk uit drie delen bestaat:
- ze is verantwoordelijk voor het hele reilen 
en zeilen van de kathedraal. En dan gaat het 
vooral over de praktische invulling ervan. Dus 
bijvoorbeeld als het dak kapot is dit laten 
repareren, ze is verantwoordelijk voor de 
veiligheid, voor de bezoekers, toeristen en 
pelgrims. Ze bewaakt de kathedraal als kerk. De 
kathedraal is vooral een godshuis, centrum van 
spiritualiteit en dat betekent dat je soms moet 
schipperen omdat het ook een plaats is waar 
geschiedenis is geschreven. Er komen jaarlijks 
maar liefst 1º miljoen bezoekers. Ze vertelt hoe 
er soms gediscussieerd wordt, over wel of niet 
ëlabelení, de ÈÈn wil dit, de ander dat.
Daarnaast ze leidt diensten en is ze werkzaam 
als pastor.
Er komen veel pelgrims van over de hele wereld, 
de kathedraal is immers de ëmoederkerkí van 
de Anglicaanse kerk. Daarom werken er maar 
liefst 500 vrijwilligers om alles in goede banen 
te leiden. Er komen niet alleen pelgrims, er 
vertrekken ook regelmatig pelgrims. Voor de 
ingang van de kathedraal ligt een grote steen 
die het startpunt is voor de pelgrimsroutes naar 
Rome, ItaliÎ en naar Santiago de Compostela 

in Spanje. Velen gaan te voet, maar ook 
fietsers en onlangs een stel dat met 
paard en wagen vertrok.

Maar is de kerk, 
bestuurlijk 

gezien, geen 
mannenwereld?

Gelukkigî, antwoordt ze, 
ìkomen er steeds meer 
vrouwen in belangrijke 
functies. Toen ik net 
startte behoorde ik 
echt tot de eerste 
ambtsdragers. Best 
wel moeilijk, je ziet 
dat mannen veel 
zaken toch heel 

anders benaderen dan 
vrouwen. Tegenwoordig 
zijn er veel vrouwen 
werkzaam in de 
Anglicaanse kerk. 
Maar niet alle 
parochies staan 
vrouwen toe als 
pastor. Onze 

generatie vrouwen, ik ben 51 jaar, moest 
vechten. De parochies binnen de Anglicaanse 
kerk zijn autonoom en dat betekent dat zij 
in hun statuten mogen opnemen dat er geen 
vrouwen mogen voorgaan. Zo kennen we hier in 
Engeland geen vrouwelijke bisschoppen, maar 
overzee wel. In Canada, AustraliÎ en Nieuw-
Zeeland zijn al wel vrouwelijke bisschoppen. 
Het zal een kwestie van tijd zijn, maar er zullen 
altijd mensen zijn die erop tegen zijnî.

De Anglicaanse kerk kent 
geen celibaat, heeft u een 
partner?
Nee, ik heb er bewust voor gekozen om 
celibatair te leven. Dat is voor mij het beste. 
Ik voel dat ik zo mijn werk het best kan doen. 
Overigens, zegt ze lachend, was er laatst 
een onderzoek en daar kwam uit dat er twee 
keer zoveel vrouwen single leven dan dat ze 
getrouwd zijn. Natuurlijk zijn hier ook alle 
gescheiden vrouwen meegeteldî. 

Wat zou u zelf nog 
willen toevoegen aan dit 
gesprek?
Ik zou iedereen willen uitnodigen; Come and 
enjoy!




