Lucas Hartong: “In de islam heerst een machismo
waarin de man de vrouw als minderwaardig ziet”
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“Debatteren is goed. Dat brengt
een scheiding der geesten”
Lucas Hartong, de theoloog van de PVV
Lucas Hartong is PVV-politicus en theoloog, een combinatie die onverenigbaar lijkt. Hij zit namens de PVV
in het Europarlement. Hartong koos voor de Brusselse politiek omdat het er rustiger aan toe gaat dan in de
Tweede Kamer: “In Den Haag is het ‘snel snel’ en dat bevordert niet altijd de diepgang.”
TEKST: ESTHER RAAIJMAKERS FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Op het eerste gezicht verschilt de 47-jarige Lucas
Hartong niet veel van de zakenmensen die in het
Grandcafé een drankje nuttigen of overleg hebben.
Hij draagt een donkerblauw pak met bijkleurende
stropdas.
Uitnodigend leunt hij naar voren op tafel en geeft
kordaat antwoord op vragen, maar soms valt er een
stilte en kiest hij zorgvuldig zijn woorden.
Hartong schuwt het debat niet en er mogen best
felle woorden over tafel gaan, maar stoten onder de
gordel vindt hij een ander verhaal. “Onlangs begeleidde ik het PVV-team voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zeeland. De Provinciale Zeeuwse
Courant publiceerde toen een cartoon waarop wij
als bruinhemden stonden afgebeeld met een rode
band om onze arm. Bij de cartoon stond ‘houzee,
houzee’, de groet die NSB’ers gebruikten. Zoiets raakt
mij en doet zeer.”
Waarom raakt u dat?
“Ik kom zelf uit een familie van verzetsstrijders. Mijn
grootvader heeft het verzet vanuit Londen geleid.
Daar zijn mensen bij omgekomen.
Mijn ouders hebben ook gevochten tegen de nazi’s
omdat zij zich te weer wilden stellen tegen een
totalitaire ideologie. Ik weet dus wat het betekent
om tegen de nazi’s te strijden en dan worden wij
uitgerekend voor fascisten uitgemaakt. Wij als PVV
gaan geen mensen wegvoeren en hebben geen
knokploegen op straat.
Tijdens de oorlog zijn verschrikkelijke dingen gebeurd die we nooit meer mogen vergeten. Dat was
een belangrijke drijfveer voor mij om de politiek in
te gaan. In de politiek heb ik invloed om die verschrikkelijke dingen te voorkomen.”

Speelt uw theologische achtergrond een rol in de
politiek?
“De studie heeft veel toegevoegd aan mijn werk.
Veel politici komen uit het bedrijfsleven en daar is
niets mis mee, maar het is ook belangrijk dat er politici zijn met een brede filosofische kijk die verder
kijken dan de waan van de dag. Waar willen we als
samenleving naartoe en hoe willen wij die vormgeven?
Of denk bijvoorbeeld aan het grote islamdebat dat
nu in Nederland woedt. Op zo’n moment moet je
weten waar je over praat. Tijdens mijn studie heb ik
ontdekt welke sporen de grote wereldgodsdiensten
hebben getrokken. In het politieke debat mis ik
deze kennis, veel politici hebben niet eens de Koran
gelezen.”
U spreekt regelmatig over het joods-christelijk erfgoed. Wat bedoelt u daarmee?
“In het christendom staat het beeld van God en
Jezus Christus centraal. Uit de Bijbel spreekt een
duidelijk respect voor de mens als schepsel. Ieder
mens is waardevol, maar God heeft de mensen ook
verantwoordelijkheid gegeven waar zij goed mee
moeten omgaan. Als de mens die verantwoordelijkheid niet waarmaakt en mensen raken beschadigd,
dan gaat het fout en moet je als politicus ingrijpen.”
Waar denkt u dan aan?
“In de christelijke leer zijn man en vrouw geheel
gelijk, dat is een belangrijk christelijk concept. Ik
als christelijke man heb goed voor mijn vrouw te
zorgen, zodat zij zich kan ontplooien. In de islam
heerst een machismo waarin de man de vrouw als
minderwaardig ziet. Dat vind ik heel triest. Daar-
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door komt een vrouw niet tot ontplooiing. Ik hoor
islamverdedigers wel zeggen: ‘Een vrouw moet
een hoofddoekje kunnen dragen’, maar ik hoor van
hen nooit het geluid dat de moslimvrouw volledig
vrij moet zijn in haar keuze. Dus ook de keuze om
geen hoofddoek te dragen en de keuze om huiselijk
geweld aan te geven bij de politie. Als christenpoliticus wil ik ervoor strijden dat vrouwen die misbruikt
worden bescherming kunnen krijgen; dan bedoel ik
niet alleen moslimvrouwen.”
Het christendom en de islam zijn toch nauw verwante religies? Ook de islam kent hoge waarden.
“Ik zie een levensgroot verschil tussen de christelijke
en islamitische leer. Ik heb als christen altijd geleerd
dat ik mijn vrouw niet sla. Uit de bijbelse boodschap
spreekt een duidelijk beeld van beschaving, liefde
en zorg voor elkaar. Je gaat niet slaan en zomaar met
bommen gooien. Als ik naar de televisie kijk en dan
zie dat kinderen in islamitische landen met bomgordels om op pad worden gestuurd om aanslagen
te plegen, jonge vrouwen, meisjes, zelfs tieners, zit
ik daar met tranen in mijn ogen naar te kijken. Hoe
is het mogelijk dat mensen zo gebrainwasht worden
en bereid zijn om zulke verschrikkelijke dingen te
doen voor een godsdienst. Dat raakt mij recht in
mijn hart.”
Vergelijkt u het ideaal van het christendom nu niet
met de excessen van de islam?
“Ik kan geen christenen bedenken die dezelfde gewelddadige dingen doen als moslims. Ik weet

PVV-theoloog Lucas Hartong
Lucas Hartong (Dordrecht, 1963)
studeerde journalistiek en public
relations en werkte voor verscheidene kranten en media.
Later volgde hij een opleiding
theologie. Hij was secretaris voor
de LPF in Zuid-Holland, maar stapte
daar teleurgesteld op. Met zijn
eigen partij Democratisch Platform
Nederland wilde hij in de gemeenteraad komen.
Sinds 22 juni 2010 is hij namens
de PVV lid van het Europarlement.
Lucas Hartong woont op GoereeOverflakkee, is getrouwd en vader
van een zoon en dochter.

8

233490.indd 4

dat christenen ook wel eens gepeperde uitspraken
doen, maar zij roepen nooit op tot geweld. Op dat
gebied zijn de islam en het christendom gewoon
niet met elkaar te vergelijken. Het gaat in de islam
niet om een paar excessen, het is helaas de algemene praktijk. De vrucht van het christendom is vrede
en de vrucht van de islam haat en geweld.”
De PVV is niet tegen moslims, maar tegen ideologieën, zegt u. Hoe zou u het vinden wanneer mensen
dat over het christendom zouden zeggen?
“Daar heb ik geen problemen mee. In de westerse
wereld worden al eeuwen theologische discussies
gevoerd. Stel je voor dat iemand naar mij toekomt
en zegt: ‘Lucas, jij zegt christen te zijn, maar wist je
dat in de Bijbel staat dat een man zijn vrouw moet
slaan als zij niet vaak genoeg met hem naar bed
gaat?’ Dan ga ik eerst kijken of dit in de Bijbel staat
en als dat zo is, distantieer ik mij daarvan. In het
christendom zijn veel theologische debatten al lang
gevoerd.
Waar ik verbijsterd over ben, is dat veel moslims niet
weten wat er in de Koran staat. Ik denk dan: ‘Lees
dat boek van jezelf eens’. Binnen de islam is die theologische discussie praktisch onmogelijk. Dan komt
er weer een fatwa vanuit een of andere islamitische
richting of vanuit de Al-Azhar moskee in Egypte.
Discussie daarover is not done. De discussies over
onderwerpen uit de Koran worden bijna altijd doodgeslagen.”
Moet u als christen niet opkomen voor de vreemdeling?
“Wij zijn helemaal niet tegen vreemdelingen of moslims. Wij zeggen als PVV: er is in Nederland plaats
voor vluchtelingen die aantoonbaar om religieuze of
politieke redenen vervolgd worden. Als een moslim
positief wil bouwen aan Nederland en zich democratisch opstelt en de grondwet onderschrijft: prima!
In de Bijbel zie je dat vreemdelingen die zich in Israel wilden vestigen, welkom waren. Alleen daarachter
stond wel een komma; er werden voorwaarden aan
die vreemdelingen gesteld. Namelijk dat zij de God
van Israël en de voorschriften van die God zouden
accepteren. Nederland heeft grondwetten, regels,
normen en waarden ontwikkeld. Vreemdelingen
zijn in Nederland ook welkom, maar dan moeten zij
zich wel aan onze wetten en regels houden en deze
accepteren.
Dan zeggen mensen vaak: ‘Jullie zijn tegen moslims
en tegen asielzoekers en die arme mensen die binnenkomen daar schoppen jullie tegenaan’, maar dat
is helemaal niet zo.”
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Hoe je het ook wendt of keert, de PVV brengt toch
tweespalt in de samenleving?
“Die tweespalt komt niet bij ons vandaan. Bij de
Provinciale Statenverkiezingen in Zeeland zeiden
linkse partijen van begin af aan dat ze niet met de
PVV wilden samen werken. Wij hebben altijd voor
hen open gestaan. Wij hebben duidelijke standpunten en daarmee ben je het mee eens of oneens, maar
ik waak er altijd voor dat wij tot haat en discriminatie aanzetten. Wilders heeft zich van begin af
aan gedistantieerd van mensen die extremistische
uitlatingen doen.”
De PVV is bang voor een ‘islamisering’ van de
samenleving. Uit recent onderzoek blijkt dat het
tempo waarin de moslimbevolking groeit, afneemt. De prognose is dat er in 2030 1,4 miljoen
moslims in Nederland zijn. De moslims blijven een
minderheid in Nederland. Waar maakt de PVV
zich zorgen over?
“Hitler is met een minderheid begonnen en Stalin ook. Kleine militant-politieke klieken die twee
landen in het verderf hebben gestort. Er is maar een
klein lontje nodig om een kruitvat te doen ontploffen. Volgens ons gaat de grootste dreiging op dit
moment van de islam uit. Dat zie je ook op het
wereldtoneel: als je kijkt waar de meeste oorlogen
en aanslagen plaatsvinden, is de islam daar in acht
à negen van de tien gevallen bij betrokken. We hebben redenen om dat goed in de gaten de houden. De
islam hier is niet los te koppelen van de islam wereldwijd. Islam is gewoon islam en het hart daarvan
blijft hetzelfde.”
Hoe bent u in de evangelische wereld verzeild geraakt?
“Ik ben mijn hele leven al evangelisch. Ik ben een
vrije jongen (lacht). Ik houd er niet van om in een
keurslijf van kerkelijke regels te worden gedwongen.
Daar ben ik een beetje allergisch voor. Ik ben verder
niet lid van een kerk, maar bezoek wel als gast een
evangelische gemeente. Dat heeft alles te maken
met mijn visie op kerk en samenleving. Ik heb
geen kerkelijk geloof, maar een persoonlijk geloof.
Kerken proberen God altijd te vangen in regeltjes,
stromingen en visies. Dat is allemaal menselijk
broddelwerk, hoe goed je het ook probeert. Wat mij
fascineert is God zelf, als persoonlijkheid.
Ik heb gemerkt – dat is een hartenkreet - dat de PVV
in kerkelijke kring heel moeilijk ligt. Maar de keus
voor of tegen de PVV loopt dwars door alle kerken
heen. Als mensen zeggen: ‘Een christen mag niet
op de PVV stemmen’, dan denk ik wat een waanzin.
Kennelijk is er in de kerkelijke wereld ook een soort

“Er is maar een klein lontje nodig om
een kruitvat te doen ontploffen”

politiek-correct denken, daar ben ik absoluut van
overtuigd.”
Had u als evangelische christen niet beter bij een
partij als de ChristenUnie kunnen zitten?
“Ik heb helemaal niets met de ChristenUnie. Ik hoor
bij de ChristenUnie heel veel over milieu en CO2.
Ik ben niet tegen de natuur, maar het moet wel een
beetje op een normale manier gebeuren. Van de
ChristenUnie moet veel geld naar ontwikkelingssamenwerking. Niet dat wij als PVV tegen noodhulp zijn, maar wij willen een kleinere overheid en
meer overlaten aan de verantwoordelijkheid van de
burger.
Als burgers graag geld aan goede doelen willen
geven, moeten ze dat zelf weten. Onze zegen hebben ze, maar dat gaan wij als overheid niet doen. De
laatste jaren ben ik al helemaal blij dat ik nooit bij de
ChristenUnie ben gegaan. Juist deze partij is een van
de hoofdrolspelers die zich heeft afgezet tegen de
PVV. Ik hoor alleen maar: ‘We zijn tegen de PVV. De
PVV is dit en de PVV is dat.’ Veel te links.”
Zou u wel samen met hen in één kerk kunnen zitten?
“Dat is een moeilijke vraag. Ik zou daar grote moeite
mee hebben, omdat zij kennelijk een heel ander
beeld van God hebben dan ik. Laat ik duidelijk zijn
dat ik hen niet veroordeel op persoonlijk vlak. Maar
ik zou mij niet kunnen indenken dat ik bij André
Rouvoet in dezelfde kerk zou zitten, omdat zijn kerk
dermate afwijkt. Hij heeft een andere keuze gemaakt
en zijn keuze is absoluut de mijne niet. Ik zoek gelijkgestemden op.”
Hoe komt het dat de PVV zo moeilijk ligt binnen de
kerken?
“De discussie over de PVV en haar standpunten
wordt binnen de kerkelijke wereld vaak op oneigenlijke argumenten gevoerd. Als christenen tegen de
PVV zijn, is het vaak op een paar standpunten van
horen zeggen. Terwijl ze in werkelijkheid nooit echt
de moeite nemen om met PVV’ers te praten. Dat
stuit mij tegen de borst.
Als je een debat of discussie wil voeren, doe dat dan
op eerlijke gronden. Luister naar elkaar en ga open
het gesprek aan, maar dat gebeurt helemaal niet. Ik
denk dat zo’n debat wel heel goed zou zijn, want het
brengt een scheiding der geesten.” ■
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