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[p. 38] Stiefmoeder 
 
Riemer Roukema 
 
..... 
Nu de vraag die ons is voorgelegd: ‘een theologisch essay te schrijven over je favoriete literaire 
werk’. Ik heb in de loop der jaren heel wat romans gelezen, en toen ik van 2000 tot 2002 in 
Straatsburg woonde, heb ik een flink aantal Nederlandse werken die ik zelf had herlezen, uit 
plezier en om naast al het Frans ook met mijn moedertaal in contact te blijven. Maar als ik 
mijn boekenplanken met die literatuur langsga, staat er dan een werk bij dat ik als mijn favo-
riet beschouw? Eigenlijk niet. En dan zou het bij voorkeur ook nog met theologie te maken 
moeten hebben. Ik vat de vraag niet al te dwingend op; het gaat om enige samenhang in de 
bundel die jou wordt aangeboden, maar ik heb wel goed moeten nadenken over mijn keuze. 
Ik kies voor een werk dat ik al tijdens mijn gymnasiumtijd ‘voor de lijst’ heb gelezen en daarna 
nog minstens eenmaal, nadat ik het op de Amsterdamse vrijmarkt, op Koninginnedag 30 april 
1993, voor een habbekrats kon kopen. Of ik dat ook in Straatsburg heb herlezen (voor de 
derde keer dus), weet ik niet zeker. Het stond namelijk niet op mijn planken ‘literatuur’, maar 
bij mijn collectie ‘Friesland’, en het zou kunnen zijn dat ik er toen niet aan gedacht heb, ook 
dat boek te herlezen. 
 
[p. 39] Tijdens mijn laatste schooljaren moest ik – net als jij, waarschijnlijk – voor het ‘school-
onderzoek’, als onderdeel van het eindexamen, dertig werken uit de Nederlandse literatuur 
lezen, waarbij nog vijftien werken voor Engels en vijftien voor Duits kwamen. Sommige boeken 
heb ik met genoegen gelezen, maar van de meeste geldt dat amper of niet. Het heeft enkele 
jaren geduurd voor ik na het eindexamen weer een roman gelezen heb. Een boek dat mij in 
mijn schooltijd wel boeide was de trilogie van Theun de Vries, Het geslacht Wiarda, onder-
verdeeld in Noorderzon (1958/1940/1938), Stiefmoeder Aarde (1936) en Het rad der fortuin 
(1938). Het boeide mij omdat het vertelde over hetgeen ik zag als mijn Friese afkomst. De 
naam Wiarda betekent ‘van de wierden’, ofwel ‘van de terpen’. Van kindsbeen af kende ik, 
opgroeiend in Amsterdam, de klanken Niawier, Metslawier, Morra, Oosternijkerk, Paesens en 
Moddergat, de namen van dorpjes ten noorden van Dokkum. Vroeger waren daar alleen de 
terpen bewoonbaar. Daarvandaan kwam mijn grootmoeder van vaderszijde, een boerendoch-
ter, daar had ik verre familie. Mijn grootouders waren, na mijn grootvaders pensionering als 
onderwijzer, in Dokkum gaan wonen. Hij was afkomstig uit Drachten, waar mijn overgroot-
vader een timmermanszaak had. ... Evenals het terpenlandschap wordt ook die streek, met de 
aangrenzende Wouden en veenkoloniën, door De Vries beeldend beschreven. 
 



Werd ik als scholier door deze boeken geboeid uit romantische overwegingen? Dat heeft 
ongetwijfeld meegespeeld, al is deze driedelige roman verre van romantisch. De titel van het 
oudste deel, Stiefmoeder Aarde, zegt het al; de reputatie van een ‘stiefmoeder’ is vanouds 
niet gunstig. Ze vervult de rol van moeder, maar heeft weinig liefde voor de kinderen die niet 
van haarzelf zijn. Terzijde: ik geloof dat die reputatie tal van ‘stiefmoeders’ onrecht doet; zo 
veel al dan niet jonge vrouwen zijn moedig in een kinderrijk gezin gestapt waarvan de moeder 
was overleden, en zij hebben hun beste krachten en zorg gegeven aan de opvoeding van de 
verweesde kinderen. Maar als De Vries een Hollandse veenarbeider laat spreken van Stief-
moeder Aarde, dan is dat in haar ongunstige betekenis. Hij beschrijft de opkomst van het soci-
alisme in de Beetsterpolder en de veenkoloniën ten zuidwesten van Drachten, aan het einde 
van de negentiende eeuw. De dominee van Beets heeft het goed met het werkvolk voor, laat 
snert voor de arbeiders koken, maar oogst hoon. Tijdens een staking tegen de veenbazen 
heeft hij de euvele moed, de arbeiders op te roepen tot broederliefde en christenzin. Als weer-
woord wordt hem toegebeten: 
 

[p. 40] jullie, de kerk en het geld, jullie hebt ons de liefde van moeder aarde ontstolen. 
Een stiefmoeder hebt jullie d’rvan gemaakt, versta je? Stiefmoeder aarde! Dat is ze voor 
ons, die niks hebben van al wat er groeit en bloeit dan de honger... (404). 

 
Zoals bekend, was De Vries jarenlang een gelovige communist. Het is in Stiefmoeder Aarde 
duidelijk waar zijn sympathie lag, nadat hij het geloof dat hij bij de Doopsgezinden had leren 
kennen vaarwel gezegd had. Toch heeft die breuk hem er niet van weerhouden, de Doopsge-
zinden in de Wouden met onmiskenbare genegenheid te karakteriseren. De ‘christelijke arbei-
ders’ in de Beetsterpolder worden dubbelzinniger beschreven, maar niet onverdeeld negatief: 
“ze werkten stipt, en ’s zondags bevolkten ze de kleine kerken, ze zongen en baden, en pro-
beerden na afloop van de dienst de anderen te bekeren” (332). De aanhangers van Abraham 
Kuyper worden met meer reserve getypeerd. De Vries zag in hen  
 

de verdrukte hongerlijders, pachtertjes, verarmde renteniertjes, verachte arbeidertjes 
in de achterlanden, die zagen, dat de wereld verdorven was, en die naar verandering 
snakten zonder dat ze wilden scheiden van Gods Woord met zijn troost en heilbeloften. 
... ook dit alles deed de honger, de zorg om het vege lijf, die het bestaan en de 
gedachten ondermijnt, en de mens terug jaagt naar de oerangst, zijn eerste hoop sinds 
de geboorte van de wereld: de hunkering naar een gerechtig god, een hiernamaals, een 
verlossing na de ongelijke strijd op aarde (360-361). 

 
Cynisch is zijn oordeel over de gereformeerde boeren van de dorpen waarin ik later als predi-
kant begonnen ben: ze “waren machtige vrouwenliefhebbers, ze baden veel en lang en twist-
ten onderling scherp over de leer, maar ze verwekten ook kind na kind, bij hun vrouwen en 
dienstboden” (425). Hij overdreef wellicht, maar geheel uit de lucht gegrepen is deze passage 
niet, zoveel heb ik er wel van herkend, decennia later. Schrijnend vind ik zijn beschrijving van 
een zoekend-vrome doopsgezinde jongen van eenvoudige komaf, een Wiarda, die in Gronin-
gen theologie gaat studeren, bij Vindicat wreed wordt ontgroend en zich laat meetronen naar 
de hoeren. Ingewijd in de destijds moderne theologie, schreef hij na zijn kandidaatsexamen: 
“Heb ik gevonden wat ik zocht, of heb ik meer verloren dan gewonnen?” (527). 
 



Het derde deel loopt tot 1912, wanneer de Balkanbond tegen Turkije in het nieuws is. Maar 
in plaats van daarop in te gaan een paar woorden over de [p. 41] laatstgeschreven novelle 
(van 1958) die aan het begin van de trilogie is geplaatst. Die speelt in de voorchristelijke tijd. 
De Wiarda’s op de terpen hadden toen soms te lijden onder de rooftochten van Denen en 
Noren, met wie ze zich desondanks verwant wisten. Ze waren nog niet aan de Franken onder-
worpen. Wel dienden de eerste christelijke priesters zich al aan, en groeide het besef dat de 
overgang naar de nieuwe godsdienst onafwendbaar was. De Friezen konden er alleen maar 
beter van worden, zo duidt De Vries de tegenstrijdige gevoelens. 
 
Wat dit boek met theologie te maken heeft, is wel duidelijk, lijkt me. De Vries wist heel goed 
hoe ingrijpend godsdienstige overtuigingen konden zijn, ten goede of ten kwade. Hij kwam uit 
een christelijk milieu voort, en ook zijn naïeve, welhaast religieuze aanhankelijkheid aan de 
utopie van het communisme, inclusief dat van Stalin, maakte dat hij gelovigen, zowel in hun 
gedrevenheid als in hun opportunisme, met al hun ambiguïteit begreep en raak kon typeren. 
Hij kon dit epos over die Friese geslachten door de eeuwen heen niet schrijven zonder ruim-
hartig aandacht te schenken aan hun godsdienstige overtuigingen, hoe aangevochten of bere-
kenend of ontaard die ook konden zijn. 
... 
 
Theun de Vries, Het geslacht Wiarda 


