
februari	2017		
Trumps geheim	
Ademloos heb ik ik op 20 januari 
gekeken naar de inauguratie van 
(nu) president Trump. Mijn adem 
stokte. Niet uit afkeer of bewon-
dering, maar uit pure verbazing. 
Aan zijn schuttingtaal hoefde ik 
me dit keer niet te ergeren, want 
die bleef achterwege. Maar juist 
daarom – omdat die ontbrak – 
viel het me op. Wat verbaasde 
me? Dat Donald Trump eigenlijk 
helemaal geen populist is. De 
man heeft een ideaal. In zijn in-
augurele rede presenteerde hij 
een ultranationalistische agenda 
met een sterk socialistisch elan. 
Misschien verklaart u me voor 
gek dat ik Trump associeer met 
‘socialistisch’. Maar toch doe ik 
het. Het was duidelijk te horen: 
De macht moet terug naar het 
volk! Lege fabrieken en verpau-
perde arbeiders speelden een 
hoofdrol in zijn verhaal. In de 
‘make-over’ van Trump kijkt het 
socialisme niet met scheve ogen 
naar het kapitalisme. In zijn ‘ma-
nifest’ is niet het kapitaal, maar 
de elite de wortel van alle kwaad 
– de intellectuele globalisten met 
hun multiculturele uitverkoop en 
politiek correcte taalgebruik.  

Opeens begreep ik Trumps 
geheim. Waarom hij zoveel kie-
zers trekt. Waarom hij door links 
en rechts wordt verguisd. Niet 
om zijn schuttingtaal. Dat is bij-
zaak. Hij wordt verguisd en ver-
eerd omdat zijn retoriek zowel 
nationalistisch als socialistisch 
is. Trump geeft mensen hoop. 
Hij verenigt twee uitersten in een 
nieuwe ideologie. Na de teloor-
gang van het internationaal so-
cialisme komt hij met een chau-
vinistisch alternatief: een socia-
lisme dat ‘de arbeiders’ en ‘het 

volk’ aanspreekt op hun liefde 
voor eigen land en cultuur, en op 
de angst voor het vreemde. Echt 
nieuw is dat niet. Bij ons deed 
Fortuyn al eerder iets dergelijks. 
Ja, de tandem nationaal en so-
ciaal is een oud recept. Ook de 
NSDAP van Hitler, de Nationaal-
Socialistische Duitse Arbeiders-
partij, bewoog zich tussen die 
polen en viste in de diepe vijvers 
van de vreemdelingenhaat. Ook 
daar verlangde men terug naar 
de good old days (waarin Duits-
land nog Duitsland was).  

Ik wil daar niet mee zeggen 
dat Trump nazi is. Zijn xenofobie 
is van een andere orde (mogen 
we hopen). Maar toch. Het is 
dezelfde combinatie. En dat 
geeft te denken. Deze gedachte 
bijvoorbeeld van correspondent 

Ben Judah in een interview in 
Trouw op 23 januari: "Links zal 
opnieuw moeten ontdekken hoe 
ze een nationaal verhaal kan 
vertellen. Over de triomfen van 
immigratie, maar ook over natio-
nale geschiedenis, momenten 
waar met trots over gesproken 
kan worden. Dat kan op zoveel 
manieren zonder dat het ex-
treem-rechts wordt." Ja, mis-
schien moet links niet klagen 
over Trump, maar van zijn ver-
kiezing leren door zich te richten 
op nationale trots. Dat kan – ook 
zonder mensen uit te sluiten. 
Want zoals Amerikanen graag 
hun ‘melting pot’ in stelling bren-
gen om het volk te verenigen, zo 
zouden wij vaker en met trots 
kunnen spreken over onze fiere 
nationale traditie van ‘tolerantie’. 
Misschien helpt dat.  

 

ds. Karl van Klaveren 
 
Kerkdienst 5 februari 
Zondag 5 februari zal onze 
stagiaire Maria Opgelder voor-
gaan in een zondagse viering. 
Een bijzondere gebeurtenis. 
Want Maria is bezig met de af-
ronding van haar stage in ons 
midden.  
 

Mijn heldere afgrond 
Vanaf 1 februari: Een leeskring 
over ‘Mijn heldere afgrond’ van 
de Amerikaanse dichter Christi-
an Wiman, vertaald door Willem 
Jan Otten. Het boek wordt in-
middels al een spirituele klassie-
ker genoemd en is ook geroemd 
om zijn diepgang door Wim 
Brands, de vorig jaar overleden 
presentator van het VPRO-
programma ‘Boeken’. In vijf mid-
dagen / avonden bespreken we 
het boek. Vooraf lezen we thuis 

 

Kerkdiensten  
 

5 februari * 
mw. Maria Opgelder 
12 februari 
ds. A. Jonges 
19 februari * S&T 
ds. Karl van Klaveren 
26 februari 
ds. C. Dahmen 
De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. 
In de met een * gemerkte dien-
sten verleent de cantorij haar me-
dewerking. 
 
Meditatievespers 
Woensdag  1 en 15 februari    
om 16.45 uur 
 



 

 

De Houtrustkerkgemeente  gaat uit 
van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten te ’s-Gravenhage e.o. 
en is een wijkgemeente van bijzon-
dere aard binnen het verband van 
de Protestantse Gemeente in Den 
Haag. 

Kerk en bureau: Beeklaan 535, 
2562 BE Den Haag. 070-3457291  
Email: houtrustkerk@gmail.com 
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: 
NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. 
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te 
Den Haag.  
 
Predikant: 
ds Karl van Klaveren, 
tel. 06-11041992 
kvanklaveren@hotmail.com 
 

						 						  

steeds zo’n dertig pagina’s. Kos-
ten: aanschaf van het boek; bij-
drage aan koffie en thee. Ge-
spreksleiders: ds. Karl van Kla-
veren, tel. 06-11041992, en ds. 
Axel Wicke, tel. 070-3316432. 
Datum, plaats en tijd: woensdag 
1 februari om 15.00 uur in de 
Houtrustkerk en vrijdag 3 fe-
bruari om 20.00 uur in buurt-
en–kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28. Voor de 
eerste keer lezen we thuis uit 
het boek: pag. 7-41. 
 

Gnostische kring 
Vrijdag 3 februari om 10.30 uur 
is deze leeskring weer bijeen om 
hoofdstuk 4 te behandelen van 
het boek van Bram Moerland. 
 

Redelijk t/o bevindelijk 
Woensdag 8 februari om 14.15 
uur bij de familie Cordess, van 
Reesstraat 92, tel. 070-3853238. 
Dr. Arne Jonges zal onze gast 
zijn, het onderwerp is: “Redelijk 
geloven t/o Bevindelijkheid”. 
 

Vrome Freule 
Donderdag 9 februari om 20.00 
uur in café De Freule, Fahren-
heitstraat 558, is het weer tijd 
voor onze cafékring waar ruimte 
is voor een zinnig gesprek. 
 

Blue Like Jazz 
Vrijdag 10 februari om 19.30 
uur in buurt-en–kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 28. 
‘Blue Like Jazz’ (VS 2012, 107 
min). Opgegroeid in de Bible-
Belt van de VS probeert Don na 
zijn eindexamen het verstikken-
de geloof van zijn jeugd achter 
zich te laten. Daarom gaat hij 
aan een universiteit studeren die 
vooral bekend staat om haar 
feestcultuur. Deze stap leidt tot 
onverwachte ontdekkingen. 
 

Een warme jas 
Zaterdag 11 februari om 15.00 
is er een lezing over mantelzorg. 
Het aantal mantelzorgers groeit 
snel: mensen die onbetaald en    
vaak langdurig zorgen voor zie-
ke familieleden of vrienden. 
Maar het gaat je niet in de koude 

kleren zitten. Ineke Ludikhuize, 
theoloog en oud-
voorzitter VVP, 
zal ingaan op de 
mooie, maar ook 
lastige kanten 
van dit feno-
meen. Ineke was 

jarenlang mantelzorger voor 
haar echtgenoot Willem Aantjes, 
die in 2015 overleed. Een war-
me jas is ook de titel van een 
boek dat zij schreefHet gaat om 
een interactieve lezing. Woorden 
als naastenliefde, plicht, vrijwilli-
gerswerk en humor komen 
voorbij. Er is volop gelegenheid 
tot discussie. Locatie: Houtrust-
kerk. Na afloop praten we na 
met een borrel en wat hapjes. 
Entree: 7,50 euro. 
 

Open Huis: ‘Licht’ 
Woensdag 15 februari om 
15.00 uur. Het gesprek zal gaan 
over LICHT.  Wat ís licht schep-
pen in duisternis? Hoe ervaar je 
dat? Neem een gedicht of klein 
verhaal mee over wát je hebt 
ervaren. Onvergetelijke momen-
ten. Zijn er verhalen van levens-
licht en levenskracht? Zouden 
we die willen delen met elkaar? 
We zien elkaar vanaf drie uur.   

 

Liesbeth Kromhout 
 

Bewust uit eten 
Woensdag 22 februari om 
12.00 uur samen lunchen in 
Restaurant Instock, Buitenhof 
36. De ecologische uitdagingen 
leiden tot allerlei nieuwe initiatie-
ven. De koks van restaurant In-
stock leerden elkaar kennen bij 
Albert Heijn en vroegen zich af 
wat ze konden doen aan de ver-
spilling van voedsel dat dagelijks  
wordt weggegooid. Ze begonnen 
een restaurant dat met deze 
producten werkt. Ze gaan ‘s och-
tends langs supermarkten. Daar 
halen ze onverkoopbare voe-
dingsproducten op. De pro-
ducten die ze gebruiken zijn niet 
over de datum; het gaat om 
brood van een dag oud of een 
net sinaasappelen waar één 
slechte in zit, terwijl de rest pri-
ma is. Kosten: eten voor eigen 

rekening. Aanmelden graag via 
het prikbord in de kerkhal of via 
houtrustkerk@gmail.com. Meer 
informatie: ds. Karl van Klave-
ren, tel. 06-11041992, zie ook 
de website www.instock.nl. 
 

Taizé avondgebed 
Vanaf 3 februari zal er in de 
Houtrustkerk elke vrijdag om 
20.00 uur een avondgebed zijn 
in de liturgische trant van Taizé 
(m.u.v. Goede Vrijdag). Deze 
wekelijkse viering met veel zang 
bestaat al meer dan 30 jaar en 
werd tot nu toe gehouden in de 
Zorgvlietkerk. Het bestuur van 
onze kerk heeft de Taizégroep, 
die een nieuw onderdak zocht, 
willen helpen aan een geschikte 
ruimte. Er wordt in verschillende 
talen gezongen en er is geen 
preek of overdenking. Bij deze 
vieringen is iedereen welkom. U 
of jij wordt van harte uitgenodigd 
om het een keer mee maken.  
	
	


